
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, november 2021 
 

 
 
 
DET SKER NU 
 
 

Bo trygt hele året - foredrag 
Torsdag d. 18. november kl. 19.30 i No1 – gratis adgang 
 

Du bor trygt og godt, hvis du kan forlade hjemmet 
uden at være nervøs for ubudne gæster. Vi har 
heldigvis haft en lang periode under Corona-
epidemien, hvor der har været meget få indbrud. De 
fleste føler, at det er trygt at bo i Danmark, og sådan 
skal det også være. Vi skal kunne komme hjem til 
vores lejlighed eller hus, uden at der har været 
fremmede.  Men desværre er antallet af indbrud nu 
stigende igen, ikke alarmerende – men alligevel. Vi 
skal huske at tjekke om døre og vinduer er haspede 
og lukkede, inden vi tager hjemmefra. Vis at huset 
er beboet, få evt. naboen til at stille en bil i garagen. 

Tyvene er desværre blevet mere dristige  
For nylig var der indbrud i Tølløse på en parcelhusvej en lørdag middag, hvor mange beboere var hjemme. 
Heldigvis fik de unge tyve ikke stjålet noget af værdi. 
Tricktyverier og it-kriminalitet 
Med hensyn til tricktyverier er der efterhånden mange eksempler. Senest har en forbryder fået anskaffet 
sig et mobilnummer, der ender på 1448. For den ældre del af befolkningen forbinder man det med Politiet, 
og derved har forbryderen kunne lokke bankoplysninger ud af flere personer. 
Hør mere om ovennævnte ved et inspirerende foredrag af en pensioneret politibetjent. Foredraget er 
sponsoreret af Nabohjælp 
 
Kontakt til tryghedsambassadøren: Niels Laasholdt, telefon 51239617, mail: nlaasholdt@mail.dk 
 
 
 

Koncert: Blueskartellet 
Fredag d. 26. november 2021 kl. 19.30 i No1 
 

Kulturhuset No1 holder Blues Friday, når resten af 
verden holder Black Friday. 
Det er de garvede musikere fra Blueskartellet, der 
leverer de blå toner.  Flere af gruppens medlemmer 
optrådte på Tølløse festivalen tilbage i storhedstiden 
i 90’erne.  
Der bliver både café-stemning og mulighed for dans. 
Blueskartellet spiller to sæt: Et mere akustisk. Og et 
med gang i den, hvor der vil kunne danses. 
Der vil derfor være et begrænset antal pladser. Det 
kan være en god idé at reservere billet på forhånd. 
Dørene åbnes kl. 18.30 

 
Køb billetter 115 kroner plus gebyr. 

 

https://billetto.dk/e/koncert-blueskartellet-billetter-569622


 
Juletræstænding   
Søndag d. 28. november 2021 kl. 15.00 ved No1 

 
Der afholdes juletræstænding ved No1 søndag den 
28. november. Arrangementet afholdes af Tølløse 
Lokalforum og Fællesskab Tølløse i et lidt kortere 
tidsrum en oprindeligt planlagt, nemlig fra kl. 15-17. 
 
Alle aktiviteter og salg vil forgå udendørs. No1’s cafe 
sælger gløgg, kaffe, the, varm kakao og juice 
brikker. Det er desværre ikke muligt at have salg af 
æbleskiver.  
 

 
Program 
15.00 Salg af drikkevarer starter 
15.45 Sejergaardsskolen vil igen i år underholde med kor og blæsere  
16.00 Velkomst ved formanden for Lokalforum Flemming Sommer og Juletale ved Jannik Kildorf, Tølløse 
Slots Efterskole. 
16.15 Vi synger vers 1, 3 & 6 af ”Højt fra træets grønne top” sammen med koret. 
 
Herefter har vi selvfølgelig også sørget for, at Julemanden Santa Claus kommer forbi for at tænde juletræet 
og dele slikposer ud til alle børn. 
 
En stor tak til SuperBrugsen i Tølløse for sponsering af slikposerne. 
 
Kontakt vedr. Juletræstænding: Helle Andersen, telefon: 25380700, mail helle@bellaria.dk 
 
 

StrikkeCafe - foredag 
Mandag d. 29.november 2021 kl. 19.00 i No1 

 
Trine Eger Nielsen kommer forbi og holder foredrag om sin strikkerejse til 
New Zealand, om at følge sine drømme, rejse alene, 
og naturligvis en hel del om uld og garn. Trine 
supplerer sit foredrag  med fotos fra rejsen, og 
medbringer de strikkede modeller, som hun skabte 
undervejs. 
 
Foredrag incl kaffe/te og kage koster 50 kr og kan 
købes Her 
 
I december er cafeen d. 13.12, hvor vi julehygger. 
 

Kontakt til strikkeCafeen: Tina Fredsø, telefon: 30242182, mail: tinafredsoe@gmail.com 
 
 

Årets julekoncert: Mark & Christoffer 
Søndag d. 5. december 2021 kl. 14.00 i No1 

 
Kom til Tølløse og få julestemningen i hus, når Mark & 
Christoffer besøger Kulturhuset No1. Du er sikret masser 
af julehygge og fremragende sang og guitarspil fra de to 
‘synnejyske’ gutter. 
Når Mark & Christoffer sætter sig ved siden af hinanden 
med hver deres guitar og begynder at spille, sker der 
noget næsten magisk. 
Den særlige kemi, der er mellem de to gutter, de 
venskabelige drillerier og den lunefulde humor, omfavner 
og smitter af på publikum, og mellem sangene slår de to 
knejte over i klingende sønderjysk. 18 års makkerskab og 
venskab mellem dem mærkes tydeligt. 

https://billetto.dk/e/jorden-rundt-med-mine-strikkepinde-billetter-576259?utm_campaign=Direct+Search&utm_content=DK+Search+Widget&utm_medium=Search&utm_source=Billetto


Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier med en god blanding af velkendte klassikere og nyere 
julehits. Duoens fortolkninger af kendte julesange krydres med sønderjyske anekdoter. 
Mark & Christoffer er altid garant for, at publikum går hjem med et kæmpe smil på læberne og en 
julestemning helt ind i inderste hjertekammer. 
Julekoncerten er også et tilbageblik på det forgangne år, og indeholder et hyldestmedley til en kunstner, 
der har gjort sig bemærket i årets løb.  
 
Se og hør en smagsprøve fra deres julekoncert i Tølløse i 2019. https://youtu.be/q5smufzM4kY 
 
Køb billet: Kr. 180,- + gebyr. 
 
 

Kom i Julestemning – Tølløse Koret 
Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 19.00 i No1 
 

KOM i julestemning med Tølløse Koret. “Vi glæder os i denne tid, 
nu falder julesneen hvid” 
 
Tølløse Koret, som er mere end 40 år gammelt, vil stå for at sprede 
julestemningen i Tølløse i år. Koret vil synge lige fra ”Barn Jesus”, 
”Jinglebells”, ”Peters jul” til ”Jul i Gammel By”. 
 
Vi kan garantere, at det bliver en fest af sange og hygge, og 
selvfølgelig vil der også være fællessang. 
 
Vi glæder os til at se jer. Caféen vil være åben med salg af 
julelækkerier. 

 
 
 

Café No1  
 
Af Merete Skov-Hansen 

 

Cafe gruppen har nu fået flere frivillige til at være med i 
cafeen og en enkelt ny kok. Velkommen til alle. 
 
Vi er nu ved at være oppe i aktivitet som før Coronaen ramte. 
Vi opretholder standarden for hygiejne, med sprit og afstand, 
så det kan føles trygt at komme. Og så følger vi naturligvis 
myndighedernes anvisninger. 
 
 

Kontakt til caféen: Merete Skov-Hansen, telefon 24608092, mail: merete@skov.mail.dk 
 
 
 

 
 
 

 
Af Majbrit Svarre Larsen 

 
Selvom efteråret har indtaget kalenderen, er det ikke til hinder for en frisk gå-tur. Hver måned har sin egen 
charme. Det er kun et spørgsmål om at finde den. Udforsk årstiden på disse 2 sidste ture i 2021. 
 
Søndag d. 14. november 2021 
Mødested No1 kl. 14.00. Turen går rundt i Tølløse sydvest. Ca. 5 km 
Turleder: Majbrit 
 

https://youtu.be/q5smufzM4kY
https://billetto.dk/e/julekoncert-i-tollose-med-mark-christoffer-billetter-502138
mailto:merete@skov.mail.dk


Søndag d. 12. december 
Mødested kl.14.00 ved P-pladsen i skovkanten ved Højbjergvej 51, 4330 Hvalsø. Valsølilleskoven. 
Fælleskørsel fra No1 kl. 13.45 
Turen går til Remisen, videre rundt i skoven tilbage til start. På denne tur er der meget fine grusveje at gå 
på samt læ for vind og vejr. Turens længde 5 km. 
Turleder: Hans Jørgen 
 
2022: Sæt X på følgende datoer: 
Søndag d. 9. januar, søndag d. 13. februar, søndag d. 13. marts. Turbeskrivelser kommer i næste nyhedsbrev 

 
 
 

EFTERLYSNING 
 
Af Jens Algot 
 
Lagerplads søges 
I Fællesskab Tølløse har vi brug for lidt lagerplads til at stille noget materiel. Vi skal bruge 30 – 50 m2, hvor 
der er tørt og helst skal kunne lukkes / låses af. 
Har du, eller har du kendskab til, et sted, som vi kan låne / leje, bedes du kontakte Jens Algot på telefon 
22 66 72 73. 
 

 
 

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. 200/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/frivillig-
tilmelding/ 
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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