
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, maj 2022 
 
 
 

 
 
DET SKER NU 
 
 

Foredrag: Baggrunden for Ruslands krig i Ukraine 
Torsdag d. 5. maj 2022 kl. 19.30 i No1 – Fri entre. 
 

Af Jesper Henriksen 

Bliv klogere på baggrunden for Ruslands krig i Ukraine, 
når oberst Søren Bo Bojesen den 5. maj kl. 19.30 
holder foredrag i Kulturhuset No1 om, hvad der i dag 
foregår mellem Rusland og Ukraine, og hvorfor Putin 
reagerer, som han gør. 
 
Søren Bojesen er oprindeligt uddannet som 
sprogofficer i russisk og har gjort tjeneste ved Den 
Kongelige Danske Ambassade i Moskva i 1976-1977 og i 
2003-2008. Han har bl.a. forrettet tjeneste ved 
Forsvarets Efterretningstjeneste og er den eneste 

danske officer, der har gennemgået det russiske generalstabsofficerskursus. Søren har været 
forsvarsattaché i Rusland, Belarus, Kasakhstan, Tadsjikistan og Usbekistan og har derfor et stort kendskab 
til det gamle Sovjetunionen, Rusland og Centralasien. Han har været udsendt til Bosnien-Hercegovina, 
Kosovo og Afghanistan, og han sluttede sin karriere i forsvaret som chef for Haderslev Garnison. 
Siden 2013 har Søren været Stiftsforvalter på Aastrup Kloster, desuden var han i 2015-2018 privatsekretær 
for H.K.H. Prins Joachim. 
 
Den 24. februar angreb russiske militære styrker Ukraine. Ruslands præsident Putin kalder det for en ” 
militær specialoperation”. Men realiteten er en omfattende og brutal angrebskrig. Næsten en fjerdedel af 
Ukraines 44 millioner indbyggere er enten fordrevet internt eller flygtet ud af landet. Danmark forventes 
at modtage 100.000 flygtninge. 
      
 

Koncert: Never2Late spiller Gasolin og Kim Larsen 
Lørdag d. 18. juni 2022 kl. 14.30 i No1 
 

 
Af Jesper Knudsen 

Never2Late hylder ved denne koncert Gasolin’ 
og ikke mindst Kim Larsen med et varieret 
udvalg af de største hits og en 
håndfuld mindre kendte numre.  
Der vil blive rig lejlighed til at synge med på 
Larsens klassikere – og måske bliver der plads 
til en sving-om! 
Caféen i No1 sørger som sædvanlig for, at der 
kan købes forfriskninger aftenen igennem. 
KØB billet 125 kroner plus gebyr. 

 
Dørene åbnes kl. 14 
Koncert i 2 afdelinger fra kl. 14.30 – ca. 16.30. 
De to øvrige koncerter med Never2Late fredag er udsolgte. 

https://billetto.dk/e/ekstra-ekstra-koncert-never2late-spiller-gasolin-og-kim-l-billetter-594145?fbclid=IwAR3wxKtPYCBa_lagb48bMiwSGC5VtPwed-2MJ6YMbu2wFUZnjtYJKY_EHUM


Never2Late (“Tølløses Ældste Boyband”) består af: 
Jimmy “Hr. Hansen” (sang, guitar) 
Henning “Mr. Broch/Orgel-Henning” Broch (keys, sang) 
Kim “Toledo” Thiesen (bas, sang)  
Holger “Wally” Beck (guitar, sang) 
Per “Den Nye Dreng I Klassen” Jensen (trommer, sang) 

 

 
Cafe 
 
Af Merete Skov-Hansen 

Fællesspisning - Ny procedure:  
Da det har vist sig, at der tit bliver lavet for meget mad, fordi flere forhåndstilmeldte ikke dukker op, har 
det været nødvendigt at ændre på proceduren.  

 
Fra og med fællesspisningen d. 12. maj er alle forhåndstilmeldinger slettet. Alle skal 
tilmelde sig fra gang til gang. 
 
Tilmelding kan ske enten via hjemmesiden: https://faellesskabtollose.dk/cafe-no1-aabner-igen/ 
- eller sms til nr. 24 60 80 92 

 
 
Strikkecafe 
 

Af Tina Fredsø 

Vi mødes i Strikkecafeen den sidste mandag i måneden. Her 
strikkes, hækles, læses historier, og er der noget du ikke selv 
”kan finde ud af”, er der altid hjælp at hente hos én af de 
andre.  
På grund af ombygning af køkkenet i No1, er der ingen 
strikkecafe i juni måned. 
 
Strikkecafeen starter op igen d. 29. august kl.19.00.  

Ud over strik og hygge, vil Helle Andersen lære dem der har lyst, italiensk opslagning og aflukning. 
Medbring evt. en strikkeprøve og prøv den italienske aflukning i strikkecafeen. 
 
Har du ideer til foredrag, eller ting som du gerne vil lære som fx italiensk aflukning, så er du meget 
velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 
Du kan holde dig opdateret i forhold til datoer mm. på Fællesskabs Tølløses hjemmeside under ”det sker” 
og underpunktet Strikkecafe 
 
 

 
 
 
 
 

 
Af Lisbet Svarre Larsen 

Ture i foråret og første del af sommeren: 
 
9. maj 
Brorfelde 
Mødested kl. 18.30: parkeringspladsen Brorfelde observatorie, Gyldenkernesvej 19 
Turen er ca. 4 km og kuperet/ 1 time. Støvler anbefales i våde perioder 
Opsamling ved No1 kl. 18.15. Turledere Kirsten G 
 
16. maj 
Tølløse fælled på kryds og tværs 
Turens længde ca. 3-4 km. Startsted No1 kl. 18.30. Turleder Kjeld 
 

https://faellesskabtollose.dk/cafe-no1-aabner-igen/


23. maj 
Turen går til Gyldenæshøj, Skjoldenæsholmskovene. Kuperet 
Startsted P-plads på venstre side før Kuskehuset 
Opsamling No1 kl. 18.30. Turleder Hans Jørgen 
 
30. maj 
Mødested kl. 18.30: Parkeringspladsen ved Soderup Kirke. Turen går til Dumpedalen og Tadre.  
Ca. 4 km og kuperet. Turleder: Terkel 
 
6. juni 
Tempelkrogen rundt 
Ca. 6-7 km/1,5 time – vi håber på en fortælling om pumpehuset 
Mødested kl. 18.30 p-plads ved skolen/Ågerup campingplads 
Opsamling ved No1 kl. 18.15. Turleder Kjeld 
 
13. juni under planlægning 
 
20. juni under planlægning 
 
27. juni under planlægning 
 
4. juli 
Vi mødes ved No1 kl. 18 (Bemærk klokkeslæt) og går til Gl. Tølløse med lokalhistorisk ”Kirkevandring 1” 
ved Tølløse kirke 
Længde ca. 5 km. Turleder Kjeld 
 
11. juli 
Vi mødes ved No1 kl. 18 (Bemærk klokkeslæt) og går til Gl. Tølløse med lokalhistorisk ”Kirkevandring 2” 
ved Tølløse kirke 
Længde ca. 5 km. Turleder Kjeld 
 
18. juli 
Vi mødes ved No1 kl. 18 (Bemærk klokkeslæt) og går til Soderup. Lokalhistorisk kirkevandring, Soderup 
kirke 
 
28. juli 
Mødested kl. 18.30 ved busstoppested v/Skjoldenæsvej 235, Ebberup, 4330 Hvalsø. 
Turen går gennem Ebberup skov, lidt på den gamle Midtbane til Oldgård og landevejen tilbage til start. 
Turens længde ca. 4 km. Fælleskørsel fra No1 kl. 18.15. Turleder Hans Jørgen 

 

 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Af Jens Algot 

Generalforsamling 
Torsdag d. 24. marts 2022 blev der afholdt generalforsamling i Fællesskab Tølløse. Det hele forløb 
planmæssigt uden overraskende ting. Der var gode fortællinger fra projekt- og aktivitetsgrupperne. 
Beretninger, referat og regnskab er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 
Nye ”embedsmænd” 
Der er sket et par udskiftninger på embedsmandsniveau. Opgaven med udlejning, som hidtil er blevet 
varetaget af Jens Højgaard Hansen, er overgået til Brit Eriksen, som allerede er kørt ind på opgaven. 
Medlemsadministrator har hidtil være Lone Algot. Opgave er nu under overdragelse til Vibeke Husum. 
 
Vi takker Jens og Lone for deres store indsat frem til nu og vi takker Brit og Vibeke for at påtage sig 
opgaverne, og ser fem til et godt samarbejde. 

 
Nyt køkken og ny terrasse 
I løbet af sommeren sker der to store ting i og omkring No1. Vi skal have nyt køkken og terrassen foran No1 
skal laves større og pænere. Det sker i perioden 20. juni til ca. 12. august 20022. I denne periode er huset 
lukket for aktiviteter og udlejning. 



 
Økonomien til projekterne er på plads. Til terrassen har vi tidligere fået tilskud fra puljen ”Rum til 
Fællesskab og dertil er der reserveret kr. 30.000 fra indsamlingen til Tølløse Fælled. 
Til køkkenet har vi fået kr. 50.000 fra ”Lokalområdernes Udviklingspulje” og kr. 70.000 fra Sparekassen 
Sjælland Fonden. Vi takker for donationerne.  
 
Foreningen skal selv putte en del penge i projekterne som egenbetaling. Det gør vi gerne. Pengene har vi 
og bestyrelsen har godkendt projektet og disponering af økonomien. Vi glæder os til at disse to projekter 
bliver gennemført. Det vil give No1 et stort løft. 

 
Sankt Hans 
Skt. Hansfesten 2022 er under forberedelse. 
Det bliver første gang, at Skt. Hansfesten skal afholdes på Tølløse Fælled. Det har vi glædet os til længe, 
men på grund af Covid19, kan det altså først blive i år. Det bliver dejligt at få Skt. Hansfesten hjem på egen 
bane. 
 
Vi har bruge for hænder til afvikling af festen. Vi opfordrer hermed foreningens medlemmer og venner til 
at tilbyde sig som hjælpere til denne festlige opgave.  
 
Henvendelse skal ske til Jens Højgaard Hansen på telefon 53 36 00 47. 
 
 
 

VIL DU VÆRE MED? 
 
Fællesskab Tølløse er en forening, der er aktiv på mange områder. Foreningen er dynamisk og optager gerne 
nye interessegrupper, der ønsker at starte en aktivitet, evt. som en selvstyrende projektgruppe. 
 
Ønsker du at være med, kan det ske på flere måder. 
 

• Meld dig ind i foreningen og støt med et kontingent, som p.t. er på kr. 250/år 

• Bliv frivillig i en eller flere aktiviteter. 

• Har du, evt. sammen med andre, en aktivitet du ønsker at udvikle, kan den optages som et projekt. 

• Bliv hjælper på forskellige måder. 
 
Se mere om Fællesskab Tølløse på vore hjemmeside: http://faellesskabtollose.dk/ 
 
Ønsker du at melde dig ind i Fællesskab Tølløse? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-medlem/ 
Ønsker du at blive frivillig? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-frivillig/ 
Ønsker du at blive aktiv i cafeen? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/aktiv-i-cafeen/ 
Ønsker du at blive ”En grøn mand”? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/gronne-maend/ 
Ønsker du at blive frivillig på Tølløse Festival? Klik her: http://www.toelloesefestival.dk/tilmelding-som-
frivillig/ 
Ønsker du at være frivillig på Klassisk Efterår Tølløse? Skriv til: frederik@klassiskefteraar.dk 
Ønsker du at blive en del af litteratur-læseklubben? Skriv til: nlaasholdt@mail.dk 
Ønsker du at blive en del af stigruppen? Skriv til sti@faellesskabtollose.dk 
Ønsker du at blive en del af strikkecafén? Skriv til: tinafredsoe@gmail.com 
Ønsker du at blive en del af Erhvervsfællesskab Tølløse? Skriv til: formand@faellesskabtollose.dk 
 
 
 
 
 

 Følg os på facebook 
Se mere om fællesskab Tølløse 
 
Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at Tølløses 
borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i.  Målet skal nås ved at mobilisere de positive 
kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail 
kontakt@faellesskabtølløse.dk  
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse  
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