
 

 

 
 
 

Nyhedsbrev, oktober 2020 
 
 
 

DET SKER NU 
 
 
 

Nye Covid-19 restriktioner berører ikke No1 – men.. 
 

Fredag indførte regeringen nye corona-
regler. Det berører dog ikke No1s mulighed 
for at afvikle koncerter, café eller 
fællesspisning. Alligevel holder vi, efter 
eget valg, café og fællesspisning lukket 
torsdag d. 29. november. Det gør vi for at 
overveje, om vi skal lukke ned i yderligere 
3 uger. Vi skal også sikre os, at gæster og 
”personale” følger sig trygge. 
 
Årsagen til at vi ikke berøres af det nye 
forsamlingsloft på 10 personer er, at der er 

undtagelser fra reglerne. Undtaget er bl.a. cafeer, restauranter og lignende serveringssteder. 
 
Spillesteder berøres heller ikke, og må derfor fortsat afvikle koncerter. No1 må have 65 koncertgæster, så 
længe disse sidder ned, og kigger i samme retning under koncerten. Gæsterne skal bære mundbind, men 
må tage det af, når de sidder ned. 
 
Vi har besluttet, at 
 

- fællesspisningen er aflyst, foreløbig d. 29. oktober, 5., 12. og 19. november  
- koncerter gennemføres som planlagt (se nedenfor) 

 

 
 
Kunstudstilling 
14. og 15. november 2020 i No1 

 
 
Strøgkunst inviterer alle til kunstudstilling i No1.  
Om invitationen siger Pia Løve, formand for foreningen 
Strøgkunst: 
 
”D. 14. og 15. november inviterer vi jer alle, til 
kunstudstilling i No1. Vi udstiller i de mange vinduer, så 
alle har mulighed for på en gåtur, at nyde udstillingen 
udefra. Pga. Covid-19 har vi besluttet at denne gang må 
det blive sådan.  
 
Temaet er træer - og foreningens kunstnere glæder sig til 
at præsentere deres fortolkning.  
 
Vi håber rigtig mange vil gå forbi udstillingen. Vi ønsker 
jer en  god fornøjelse”. 
 
 



Dobbeltkoncert: Nelausen Trio & Nü Fiona 
Fredag d. 20. november 2020, kl. 19.30 i No1 

 
Den unge lokale sangskriver og guitarist, Rasmus 
Nelausen, spiller igen dobbelt-koncert med den 
svenske folkpop-kvartet Nü Fiona. 
 
Rasmus Nelausen har indtaget alt fra små cafe 
scener til større spillesteder – herunder 
etablerede festivaler som Copenhagen 
Songwriters Festival, Tønder Festival og 
Frederikssund Festival. Ved koncerten spiller 
han med sit nystiftede band bestående af 
brødrene Andreas og Mathias Gyvelgaard Nielsen 
på henholdsvis trommer og bas.  
 
Nü Fionas lyd strækker sig fra whisky og tjære 
spildt ud over en gammel vinyl til drømmende, 

svævende fra et sted i den mørkere del af indie/folkpop. I front står guitarist og sanger Izabelle Norén. Hun 
har et udtryk, der er resultatet af hendes liv som gademusikant og vagabond. Med sig har hun de gamle 
venner og erfarne musikere; Malte Zeberg (kontrabas), Jonathan Kabell (trommer) og Tulda Nielsen (sang 
og violin). 
 
I oktober 2019 udgav bandet deres første single “We leave” fra deres kommende EP “Desert Dandelion”. 
Anden single “Old soul black crow” udkommer i starten af november og resten af EP’en til februar. 
 
Rasmus Nelausen er i øjeblikket aktuel med singlen ”Breathe”, der er første udspil fra hans kommende 
debut album ”September Weather”, der udkom i marts 2020.  
 
Billet 100 kroner + gebyr købes HER 
 
 
 

Julekoncert i Tølløse med Mark & Christoffer 
 Søndag d. 6. december 2020, kl. 14.00 i No1  

Som opfølgning på en forrygende succes sidste år 
med besøg af Mark & Christoffer med deres 
sublime julekoncert, er det en glæde at vi atter i 
2020 kan sige: "Kom til Tølløse og få 
julestemningen i hus, når Mark & Christoffer 
besøger Kulturhuset No1” 
 
Vi trænger til en god musikalsk oplevelse, og får 
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. Tiden bliver 

skruet tilbage, og sangene rører ved en. 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. 
 
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 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. Således er koncerten altid ny og vedkommende – og samtidig fuld af 
tradition.  
 
Begrænset antal billetter (65 stk.) Pris kr. 185,00 + gebyr. Køb HER 

https://billetto.dk/e/dobbeltkoncert-nelausen-trio-nu-fiona-billetter-462579
https://billetto.dk/e/julekoncert-i-tollose-med-mark-christoffer-billetter-400641?utm_source=Billetto&utm_medium=Search&utm_campaign=Browse&utm_content=DK+Search+Widget


TØLLØSE FÆLLED – den nye bypark 
 

Vi har gennem lang tid arbejdet på at etablere 
en ny bypark i området mellem Rødtjørnevej og 
Dalvænget. Den har endnu ikke fået et navn, 
men arbejdstitlen er ”Tølløse Fælled”. 
Arbejdet er udført af en selvstyrende 
projektgruppe under Fællesskab Tølløse og 
Tølløse Lokalforum.  
Nu er projektet i gang. Når du modtager dette 
nyhedsbrev, har gravemaskinerne været i gang, 
og store dele af jordarbejdet er allerede 
udført. 
 
Alle medlemmer og venner har tidligere fået en 

mail med opfordring til at kikke ud på Fælleden og se hvad der sker. Der var samtidig en opfordring til at 
støtte projektet med at donere et træ – eller flere til parken. 
Har du ikke allerede doneret, har du stadig mulighed for det.  
 

STØT TØLLØSE FÆLLED! 
Her kan du læse mere om projektet og støtte projektet. 
Er du privat skal du klikke her: http://faellesskabtollose.dk/medlemmer-og-venner-stoet-ny-bypark/  
Er du virksomhed skal du klikke her: http://faellesskabtollose.dk/virksomhed-stoet-ny-bypark/ 
 
 
 
 

TAK FOR SIDST 
 

Koncert: Børge fra Olsen Banden spillede blues 
 

Fredag d. 2. oktober lykkes det endelig at 
afholde koncerten med det musikalske 
makkerpar, Jes Holtsø og Morten Wittrock,  
Med overholdelse af alle Covid-19 
forsigtigheder, var vi klar til koncerten kl. 
19.30. 
Jeg tror, at alle tilhørerne skulle vænne 
sig til, at det, på grund af den større 
afstand mellem os, ikke blev den 
sædvanlige intime stemning, som vi plejer 
at have ved koncerter. Men efterhånden 
som man vænnede sig til det, og som 

aftenen skred frem, blev det en ny god oplevelse i No1 en fredag aften. Der blev leveret en masse dejlig 
musik og med nogle emotionelle tekster. 
 
 
 

Børneteater  
 

Med afsæt i den poetiske børnebog 
KÆRLIGHED af Max Velthuijs 
præsenteredes det yngste publikum for en 
humoristisk, rørende og vis fortælling om, 
at kærligheden ingen grænser kender. 
 
 
Der var godt besøg i No1 i efterårsferien, 
hvor Nanni Lorenzen fortalte og var 
dukkeføre fortalte om den lille frøs 
følelser.  
 

http://faellesskabtollose.dk/medlemmer-og-venner-stoet-ny-bypark/
http://faellesskabtollose.dk/virksomhed-stoet-ny-bypark/


 
 
 
Stigruppen koordinere efterårets og vinterens ture. 
Den anden søndag i hver måned vil een person planlægge en gåtur. Turene begynder klokken 14.00 og vil 
tage ca. 1-2 timer. De forskellige ture bliver lagt på hjemmesiden, http://faellesskabtollose.dk/gaature/ 
 og på facebook. Der er allerede planlagt ture fra oktober til april. Den første var den 11 oktober, som gik 
til Hesle Mølle.  
 
Fremover er det, Kirsten Holm Iversen khi@c.dk og Majbrit Svarre masvarre@gmail.com  der vil stå for 
hjemmesiden. Det betyder, at såfremt du ønsker at arrangere ture skal du skrive til dem. 
 
Som man véd har Stigruppen skrevet navne ned på dem der ønsker en T-shirt med stigruppens logo.  
Vi har stillet bestillingen i bero, fordi firmaet pt. har været overbebyrdet med opgaver. Vi tager ideen op 
til foråret. 
 
 

2 nye bænke 
 
Stigruppen har søgt og modtaget en bevilling på kr. 10.000 kr. fra ”Fællesskabspuljen” i Holbæk Kommune. 
Bevillingen er givet specifikt til indkøb af 1-2 bænke til opstilling i Tølløse.  
 
Bænkene er nu indkøbt og opstillet, og er af samme type, som er opstillet andre steder i Tølløse.  

Den ene bænk er opstillet på arealet mellem 
Teglværksvej og rundkørslen ved underføringen 
af vejen under jernbanen. Arealet ejes af 
Holbæk Kommune, og har henligget ubenyttet 
siden færdiggørelsen af dobbeltsporet.  
 
Bænken er opsat på det højeste sted, således 
at man kan nyde udsigten hen over vejen og 
banen. Endvidere er græsset slået i et forløb, 
så man kan gå en tur i området på ca. 1 
kilometer. Området er p.t. lidt ujævnt, men 
meget velegnet for blot en god gåtur eller 

stedet, hvor man lufter sin hund. Stigruppen håber, at vi med tiden kan få etableret ”rigtige” stier på 
området. Området tilgås fra den ”nye” tilkørselsvej til Teglværksvej.  Vi skal have givet området et navn. 
Gode ideer og forslag modtages gerne på. Send en mail til tranebente@gmail.com med dit forslag.  
 
Den anden bænk er tiltænkt den nye park ”Tølløse 
Fælled” i Kvarmløse. Da parken lige nu er under 
etablering med store gravemaskiner og etablering 
af stier, er bænken midlertidigt opstillet på en af 
de små grønne øer overfor Bakkedraget i 
Kvarmløse. Tanken er, at bænken efterfølgende 
skal opstilles i selve parken. Den endelige placering 
er endnu ikke besluttet.  
Nu glæder vi os bare til, at græsset i parken bliver 
grønt og at alle stierne i området bliver 
”gangbare”.  
 
Stor tak til Holbæk Kommune for imødekommenhed i forbindelse med opstillingen af bænk og benyttelse af 
arealet.  
 
Yderligere oplysning kan indhentes hos Bente Trane, på tlf. 51 41 33 54 eller på mail tranebente@gmail.com 

http://faellesskabtollose.dk/gaature/
https://www.facebook.com/faellesskabtollose/?ref=bookmarks
mailto:khi@c.dk
mailto:masvarre@gmail.com


I en tid med stor usikkerhed og mange 
omvæltninger, har vi alle brug for 
kulturoplevelser og fællesskab. Jeg er 
derfor yderst taknemmelig for, at Klassisk 
Efterår Tølløse kunne gennemføres trods 
diverse coronastramninger.  
  

De første spæde tanker om festivalen og stort set alt forberedende arbejde med fundraising og 
programlægning, var gjort før corona ændrede vores hverdag. Heldigvis passede festivalens koncept med 
små intime kammermusik- og solokoncerter rundt om i byens rum med nogle af landets bedste professionelle 
musikere rigtig godt ind i en pandemi-ramme, hvor store arrangementer med store forsamlinger stort set er 
umulige at gennemføre. 
  
Modtagelsen af festivalen har været overvældende. I mine efterhånden mange år som koncertplanlægger, 
har jeg aldrig mærket større opbakning og glæde over klassiske koncerter. Medierne har været meget 
interesserede, og jeg tror, at festivalen mindst har trukket 3 forsider hjem!  
Opbakningen viste sig også på billetsalget, og tre ud af de fire koncerter var udsolgte. En publikummer 
fortalte os, at det var “helt uforståeligt, at man kunne få sådan nogle oplevelser i Tølløse”. 
  
Vi havde en utrolig god frivillig-gruppe, som udover mig også havde Bente, Anne og Christopher. Festivalen 
er ikke så afviklingstung, men man skal ikke undervurdere alle de små opgaver, der normalt er før, under 
og efter en koncert. Her skal lyde en dybfølt tak til gruppen. Vi skal allerede ses igen her i november og 
tale 2021, og det glæder jeg mig til! En særlig tak også til festivalfotografen Roelof Herbst-Witmans, der 
har beriget os med nogle mega flotte billeder. 
 
  
Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen i Fællesskab Tølløse, som har bakket op fra starten, og vi er 
utrolig glade for samarbejdet og de muligheder, som det giver. 
  
Et af de vigtigste elementer i festivalen er, at koncerterne spilles rundt omkring i Tølløse. Derfor var det 
vidunderligt at mærke de fire koncertsteders interesse og gæstfrihed i forbindelse med koncerterne. Tak til 
Tølløse Kirke, Sejergaardsskolen, No1 og Tølløse Baptistkirke. 
 
  

Lidt kort om de fire koncerter:  
 
 
Thomas Sandberg fik en masse øjne til at skinne 
til børnekoncerten i No1, og det var skønt at se, 
at selvom der var et aldersspænd fra 3 år og op til 
12 år (hvis ikke man regner forældrene med), så 
havde alle en virkelig sjov eftermiddag.  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Carl-Oscar Østerlind fremviste virtuost, hvor alsidig celloen er 
som instrument. I musik af Bach klingede celloen som vi kender 
den, men i musikken af danske Poul Ruders blev celloen (og 
publikum!) udfordret, og det var spændende at høre hele 
klangpaletten, og det passede perfekt til kirkerummet i Tølløse 
Kirke. 
  
 
 
 
 



 
 
 
Blæserkvintetten Opus Zoo, som åbnede 
festivalen, spillede værker af Carl Nielsen, 
Naja Scheel og Luciano Berio. Selvom Carl 
Nielsen er den komponist, der af de tre 
vækker mest genkendelse, så var det 
musikken af Naja Scheel og Luciano Berio alle 
talte om efter koncerten. De blev også 
leveret på en sjov og uformel måde.  
 
Vi får nok meget mere at se til kvintettens 
fløjtenist, Linnea Villén, da hun flytter til 
Tølløse i december! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Klassisk musik - og musik i al almindelighed - har en 
unik evne til at røre os helt ind i hjertekulen, og selv 
om jeg efterhånden gennem mit arbejde har hørt lidt 
af hvert, så var det vildt at opleve Brit-Tone Müllertz' 
sopran få samtlige kropsmolekyler hos publikum til at 
hoppe og danse til den sidste koncert i Tølløse 
Baptistkirke.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er det, som livemusik kan, og det er det, som jeg har drømt om, at denne festival kan give os allesammen 
her i Tølløse.  
  
Der arbejdes intenst på programmet for 2021, og vi glæder os til snart at kunne løfte sløret for både 
musikere og koncertsteder. 
  
Frederik Støvring Olsen 
Projektleder for Klassisk Efterår Tølløse 
 

 

 

 

 

 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  

http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

