
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, marts 2022 
 
 
 

GENERALFORSAMLING 

 
Af Jens Algot 

 

Ønsker du at have større indflydelse 
Fællesskab Tølløse er i konstant bevægelse. Vi er en projektorganisation, og det vil sige, at de ting, der 
kommer til at ske, er de ting, der er nogen, der har interesse i og vil tage medansvar for. 
Fællesskab Tølløse tilbyder sådanne interessegrupper at blive et projekt under Fællesskab Tølløse.  
 
Har du interesse i at være med til at udvikle Fællesskab Tølløse, oprette en interessegruppe/projektgruppe, 
blive medarbejder i en allerede eksisterende projektgruppe eller indgå i foreningens ledelse, vil vi meget 
gerne høre fra dig. 

 
 
 
DET SKER NU 
 

Så planter vi træer på Tølløse Fælled igen 
Forventet fredag d. 11. marts 2022 kl. 10.00 

Af Jesper Knudsen 
 

I den kommende tid vil der blive plantet yderligere 
ca. 20 japanske kirsebærtræer langs den kommunale 
sti på Tølløse Fælled. 
Der vil blive plantet et valnøddetræ oppe ved 
kalkstenen. Og så vil to knækkede træer blive 
erstattet. 
Vi forventer at træerne bliver plantet fredag den 11. 
marts fra kl. ca. 10.00. Har du tid og lyst til at 
hjælpe, så skriv til Jesper Knudsen på 
jesper.knudsen724@gmail.com. Eller kig forbi fredag 
formiddag. (Der plantes ved de røde prikker) 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse 
 

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30 
 

i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde  
senest den 16. marts 2022. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 

 



 
 

Koncert – Pepper Spray 
Fredag d. 8. april 2022 kl. 19.30 i No1 (dørene åbnes kl. 18.30) 
 

Af Jesper Knudsen 
 

Deltag med venner!! 
Så er der koncert med kvintetten Pepper 
Spray, som hylder de legendariske Pepper 
Adams/Donald Byrd plader fra 1960’erne. 
 
Kvintetten består af Niels Oldin, 
barytonsaxofon, Lars Søberg Andersen, 
trompet, Mads Søndergaard, klaver, Jakob 
Roland, bas og Andreas Fryland, trommer 
 
Niels Oldin, der bor i Tølløse, er en alsidig 

og farverig musiker, uddannet fra musikkonservatoriet i Den Haag, Holland, og siden ofte hørt såvel på 
københavnske jazzklubber som på festivaler over det ganske land. Han har bl.a. spillet med Bo Stief, Erling 
Kroner, Leonardo Pedersen og Ib Glindeman. Han behersker både alt- og tenorsaxen, men er mest 
udtryksfuld når han spiller på sin tunge barytonsax. 
Den norske trompetist Lars Søberg Andersen har bosat sig i Danmark, hvor han bl.a. har medvirket i Tivolis 
Bigband og Niels Jørgen Steens Monday Night orkester. 
De to blæsere bakkes fint op af den storspillende og humørfyldte Mads Søndergaard ved klaveret og af de 
to solide rytmefolk Jakob Roland og Andreas Fryland på henholdsvis bas og trommer 
 
Thorbjørn Sjøgren skriver om kvintetten: "Jeg havde kun planlagt at blive til et enkelt sæt, en nylig lørdag 
eftermiddag i Jazzcup. Men efter den første times musik måtte jeg indse, at det ville være at snyde mig 
selv, hvis jeg ikke tog det hele med.” 
“Kvintetten Pepper Spray var ikke bare gedigent veloplagt, men spillede også musik af en type, som med 
sine rødder i de sene halvtredseres opdaterede bebop-udtryk, ikke er specielt mærkværdig, men i kraft af 
hovedinspirationen fra barytonsaxofonisten Pepper Adams alligevel har en lidt anderledes drejning.” 
 
“Kvintettens barytonspiller Niels Oldin havde et fint greb om inspirationen fra Adams uden på nogen måde 
at nærme sig det klonede, også han med en antydet knurren i det klanglige og en tiltalende livfuldhed i 
fraseringen(...)” 
 
“En vel anvendt lørdag eftermiddag, bestemt. Og afgjort et genhør værd.” 
 
Billetter kr. 115,00 finder du:  HER 
 
 
 

Strikkedesign – foredrag 
Mandag d. 25. april 2022 kl. 19.00 i No1 
 

Af Tina Fredsø 

 
Årets første foredrag er d. 25. april. Her kommer strikkedesigner Karen 
Lauge Skriver. 
Karen vil i sit foredrag fortælle om sin designverden og proces, 
passionen for matematik og logik, og hvordan det hele passer sammen 
med strik og strikkedesign.   
Som en del af fortællingen vil Karen også komme ind på sin bog ”Sjaler 
Nordfra” og fortælle historien og inspirationen bag hvert enkelt sjal. 
Og endelig vil foredraget selvfølgelig indeholde fremvisning af en hel 
masse inspirerende strik. 
Der vil være mulighed for at købe garn/kits, bøger og opskrifter.  
 
Billetter kr. 100,00 finder du: HER 

 

 

https://billetto.dk/e/pepper-spray-the-cool-sound-of-the-sixties-billetter-616155
https://billetto.dk/e/strikkedesign-foredrag-af-karen-skriver-lauge-billetter-615418?utm_campaign=Direct+Search&utm_content=DK+Search+Widget&utm_medium=Search&utm_source=Billetto


 
Strikkecafe 
 
Af Tina Fredsø 

 
Strikkecafeen er kommet godt i gang. Det er stadig den sidste mandag i hver måned, at vi 
mødes. 
 
Som noget nyt er der på Fællesskabs Tølløses hjemmeside under ”det sker”   
kommet et underpunkt som hedder Strikkecafe. Her kan du finde en oversigt med datoer 
for strikkecafeerne samt evt. aktiviteter, der vil være de pågældende datoer.  

 
 
 
Café No1 – og fællesspisning 

 
Af Merete Skov-Hansen 

 
Cafeen. 
Vi er nu kommet i gang med torsdagscafeen og fællesspisning efter 
sidste nedlukning. Brugerne er glade for at vi er tilbage og 
tilslutningen er pæn. 
Menukort for marts 2022 er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 
Vi planlægger Sct. Hans på fælleden med diverse mad m.m. 
 
Husk tilmelding til fællesspisning, senest mandag kl. 22 på mail: 
torsdagscafe.no1@gmail.com, eller telefon 24 60 80 92. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Gåture foråret 2022  
 
Af Majbrit Svarre Larsen 

 
Søndag d. 13. marts 
Valsølille skoven 
Vi går en tur rundt i skoven. Ejlers Eg og remissen 
Turens længde ca. 5 km/ 1 time 
Startsted kl. 14.00: Parkeringspladsen på Højbjergvej, 4330 Hvalsø 
Turleder Hans Jørgen 
 
Skærtorsdag d. 14. april 
Maglesø rundt ca. 4 km/1 time 
Mødested: Parkeringspladsen ved det tidligere traktørsted på Maglesøvej. 
Opsamling No1 kl. 13.45 
Turleder Terkel 
 
Mandag d. 2. maj 
Tølløse syd. 
Turens længde ca. 5 km/1 time 
Startsted No1 kl. 18.30 
Turleder Kirsten 
 
9. maj 
Brorfelde 

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com


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 
 
23. maj 
Turen går til Gyldenæshøj, Skjoldenæsholmskovene. Kuperet 
Startsted P-plads på venstre side før Kuskehuset kl. 18.30 
Opsamling No1 kl. 18.15 
Turleder Hans Jørgen 

 
 
 
NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Af Jens Algot 

 
Som følge af Covid-19 restriktioner frem til starten af februar, har aktiviteten i bestyrelsen være lavt. 
Vi har haft bestyrelsesmøde d. 14.dec. 2021 og igen d. 2. februar 2022 uden nogen store punkter på 
dagsordenen. 
 
Men lige nu undersøger vi, om vi har økonomisk mulighed for at renovere køkkenet. Der er indhentet 
tilbud på køkkenelementer m.m. samt indhentet overslag over øvrige udgifter.  
 
Vi leder lige nu efter pengene hos fonde og puljer. Når vi kender resultaterne herfra, vil der blive taget 
beslutninger. 
 
Lige nu stiler vi efter, at projektet kan gennemføres i perioden 20. juni 2022 til 19. august 2022 

 
 
 
TØLLØSE FESTIVAL 
 
Af Steen Bjerregaard 

 
Har du lyst til at være med?  
 
Årets Tølløse festival løber af stablen den 20. august 2022 på Tølløse Fælled. Planlægningen er så småt 
begyndt, og de første opgaver er delt ud imellem gruppens medlemmer.  
 

Festivalens grafiske udtryk har fået 
et løft, og afspejler den fantastiske 
stemning, der var på pladsen i 2021. 
Det er et ønske fra festivalgruppens 
side at bibeholde den stemning, som 
den åbne plads skabte i 2021, og 
derved vil pladsens udtryk og 
størrelse forblive stort set uændret. 
Dog vil der blive arbejdet på at skabe 
noget mere ”hygge” på pladsen og 
blive plads til en ekstra scene. 

Billetterne vil igen i år kun blive udbudt online, da det har vist sig at være at en rigtig god løsning. 
 



Festivalgruppen har virkelig brug nogle ekstra hænder til at varetage de mange opgaver, der er i forbindelse 
med at få et så stort et arrangement op at stå. Helt specifikt mangler vi nogle ildsjæle, som brænder for at 
skabe liv for børn og barnlige sjæle gennem aktiviteter på pladsen, samt til at styrke mad og drikke området 
på festivalen, som er den helt store indtægtskilde og dermed særdeles vigtig for at kunne skabe fremtidens 
festivaler. 
  
Skulle du sidde derude med lyst til at være med, så tøv ikke med at kontakte en af os i gruppen. Du kan 
finde vores kontaktoplysninger på festivalens hjemmeside www.tølløsefestival.dk eller skrive til os på mail 
tollosefestival@gmail.com.  
 
Ingen festival uden vores fantastiske frivillige!! Der kan ikke lyde en stor nok tak til alle de mennesker, der 
år efter år stiller op helt frivilligt og bruger en masse af deres fritid på at skabe festivalen. Det er et helt 
unikt fællesskab og utroligt sjovt og givende at være en del af. Og ikke mindst giver det adgang til den 

velrenommerede frivilligfest, som finder sted i efteråret      .  

 
Frivilligtilmeldingen er åben på hjemmesiden og vi håber, selvfølgelig, at se både nye og gamle, så vi igen 
sammen kan skabe årets fedeste fest i Tølløse. http://www.toelloesefestival.dk/tilmelding-som-frivillig/ 
 
Vi vil løbende melde ud omkring festivalen både via Facebook og hjemmesiden, men også her i Fællesskab 
Tølløses nyhedsbrev. Input, ideer og feedback modtages gerne, så skriv endelig til os på ovenstående 
mailadresse. 
 
Festlige hilsner fra Festivalgruppen 

 
 
 
TØLLØSE LOKALFORUM 
 

REN BY 2022: Tølløse er med igen.  
Søndag d. 3. april 2022, kl.09.00 

 
Af Kjeld Sørensen 

 
Danmarks Naturfredningsforening er igen 
her i 2022 initiativtager til en 
landsdækkende affaldsindsamling.  
 
I år bliver det søndag den 3. april 2022, 
hvor vi som i tidligere år mødes kl. 09:00 
ved No 1 til en kop kaffe inden vi 
påbegynder indsamlingen af affald i 
Tølløse og nærmeste omegn.  
Nærmere info følger i næste nyhedsbrev 
fra Fællesskab Tølløse og på diverse 
sociale medier i den kommende tid.  
 
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag 
den 3. april kl. 09:00 

 
På gensyn. 
Hilsen fra Planlægningsgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tølløsefestival.dk/
mailto:tollosefestival@gmail.com
http://www.toelloesefestival.dk/tilmelding-som-frivillig/


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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