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Klassisk Efterår Tølløse – om godt en uge 
25. september – 3. oktober 2021 
 
Af Frederik Støvring Olsen 
 

Arealkravet er fjernet 
Areal- og afstandskravet er fjernet, så vi kan nu frigive endnu 
flere billetter, og det er stadig muligt at få billet til alle fem 
arrangementer. 
Køb billet her: https://billetto.dk/users/klassisk-efterar-
tollose 
80 kroner for voksne og 40 kroner for børn under 18 år. 
  
Opera til folket! 
Udover selve festivalkoncerterne kan man i år også høre opera 
blandt kølediskene i SuperBrugsen i Tølløse. Julie Schade på 
accordion og sopranen Helene Hvass laver to små koncerter á 
20 minutter lørdag den 25. september. Det er festivalens mål 
at gøre musikken tilgængelig for så mange som muligt, og 
opera i SuperBrugsen bliver en sjov måde at bringe musikken 
ud, hvor folk er. 
  
Festivalplakaten er kommet 
Nu er alle vores plakater kommet op rundt om i Tølløse - 
banneret pryder allerede No1, og et par uger før vil 
Sejergaardsskolen også hænge et (kæmpe) banner op ud mod 
Vestergade. 
I løbet af september vil I også kunne møde holdet bag 
festivalen, når Annie, Jette, Brian, Anne, Christopher og 

Frederik vil skiftes til at dele flyers ud ved SuperBrugsen og Slikbutikken. 
  
 
Læs mere om festivalen her : www.klassiskefteraar.dk 
Køb din billet her : https://billetto.dk/users/klassisk-efterar-tollose 
Skriv dig op til festivalens nyhedsbrev her : http://eepurl.com/hF4RLL 
 
Årets festival er støttet af Holbæk Kommune, Augustinusfonden, Nordea-fonden, William Demants 
Fond, Knud Højgaards Fond og Solistforeningen af 1921. 
 
Klassisk Efterår Tølløse er et selvstyrende projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: www.klassiskefteraar.dk eller  
Frederik Støvring Olsen, telefon: 28702415, mail: frederik@klassiskefteraar.dk 
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Western Times – gensyn 

Fredag den 15. oktober, kl. 19.30 i No1 
 
Af Jens Algot 
 

Efter utallige opfordringer har vi igen inviteret 
Western Times til Tølløse. Sidst de var her, var 
i efteråret 2018, hvor de leverede en 
medrivende country-koncert. Siden er bandet 
kun blevet bedre og har haft mange attraktive 
engagementer rundt omkring. 

 
Western Times er et Country/rock band, der i 
stor stil leverer den gode stemning og gode 
tunge hits, som vi i forvejen kender og kan 
nynne med på. 
Bandet har rødder i amerikansk Country, og der 
spilles med nerve, nærvær og glæde når kendte 
Country hits som - ‘Sweet Home Alabama’ og 

‘Jolene' fyres af i bedste countrystil og ofte med et tvist at bandets egen stil og musikalske udtryk.  
Børst støvet af cowboyhatten og vær med, når bandet spiller op til dans.  
Se her hvordan stemningen var sidste gang: https://www.facebook.com/watch?v=3059024780778556 
 
Køb billetter á kr. 115,00 HER 

 

Strikkecaféen er kommet godt fra start 

Af Tina Fredsø 

Strikkecaféen startede op igen mandag den 30. august og ca. 16 strikkere kom forbi. 
Der var godt gang i såvel strikkepinde som i snakken om strik, og flere fik hentet inspiration til næste 
strikkeprojekt. 

Strikkecaféen foregår sidste mandag i hver måned 
kl. 19.00. Der er strikkecafé 27/9, 25/10, 29/11 
samt 13/12.  
 

 

 
Den 29/9 kommer Katja Piil fra Bukkerup og fortæller om 
AlPATI, professionel alpacatræning og formidling. Der 
kan sagtens strikkes, mens Katja fortæller. Du er meget 
velkommen til at komme og høre Katja fortælle, også 
selvom du ikke strikker. 
 
Jette la Cour & Tina Fredsø 
 

Kontakt til strikkecaféen: tinafredsoe@gmail.com 
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Café No1  
 
Af Merete Skov-Hansen 

 
Caféen er kommet godt i gang, kunderne er vendt tilbage 
gradvist - også til fællesspisning. 
 
Men, for der er et men, det er svært at besætte vagterne i 
caféen, hvilket betyder, at det er de samme, som laver mad 
igen og igen. 
 
Så en stor appel til at flere frivillige kommer og er med, også 
til madlavningen 
 

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

 
 

 
 

 
 
Af Majbrit Svarre Larsen 

 
Gåtur søndag den 26. september  
”Vi mødes på P-pladsen ved Ågerup Skole kl. 14.00. (Opsamling ved No1 kl. 13.45) 
Vi går turen rundt i vådområdet ved Tempelkrogen. 
Turen er på ca. 5-6 km og er ikke egnet for gangbesværede. 
Kom og nyd den smukke natur og det fantastiske fugleliv i området. ” 
Turleder: Keld 
 
Søndag den 10. oktober  
Mødested kl. 14.00 ved OK tanken, Kvarmløsevej. 
Turen går ad Hovstien – Kastanjealléen til Hestemøllegård – Se på vandløbet, kilderne og udsigten over 
Elverdamsdalen. Ole vil fortælle om kilderne/Elverdamsdalen. Turen slutter her på gården.  
Retur til OK tanken. 
Turens længde ca. 1-1,5 time, lidt kuperet og ca. 6 km 
Turleder Kirsten 
 
Søndag den 14. november – Vi arbejder på sagen 
 
Søndag den 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 

 
Stigruppen er et selvstyrende projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: Majbrit Svarre Larsen mail: sti@faellesskabtollose.dk.  
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TAK FOR SIDST 
 
 
Af Jens Algot 
 

Weekenden den 20. – 22. september var meget begivenhedsrig. 
 

Vi starter fredag den 20. august. Her var der indvielse af Sundhedscenteret i Mostparken. Der var 

mange gæster og vejret var fint. Taler var der mange af, alle med udtryk for begejstring for det første skud 
på visionsprojektet Mostparken. 
På et tidspunkt holder direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petterson, sin tale, som munder ud i, at 
han, som en overraskelse for alle, vil overrække en gavecheck. Alle er spændte. Flemming Sommer og jeg 
bliver kaldt frem, og på vegne af Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse modtager vi checken. Da den 
vendes om, står der kr. 100.000. Wouwww . . .  
Donationen blev givet som en påskønnelse af det store arbejde, der gøres i Tølløse fra de frivilliges side. 
Flemming og jeg gik nærmest i chok. Den var der ingen, der havde set komme. 
 
Sådan ser sådan en ud: 
 

Donationen er givet til brug for noget, som kommer alle 
byens borgere til gavn eller glæde. 
Vi takker 1000 gange for den meget flotte donation. Vi 
takker også Sparekassen og Sparekassen Sjælland 
Fonden for altid at være imødekommende overfor 
Tølløse med alle de projekter vi har.  
Sparekassen gav i sin tid en donation på kr. 200.000 i 
forbindelse med køb af ejendommen Tølløsevej 1 
(Kulturhuset No1) og senere kr. 75.000 i forbindelse med 
renoveringen af bygningen. Tølløse Festivalen har fået 
donationer og sponsorater hvert år og senest har Klassisk 
Efterår Tølløse også nydt godt af gavmildheden. 

 
 

Samme dag, fredag den 20. august, modtager jeg en 

mail fra Holbæk Kommune om, at Udvalget for Kultur- og Fritid 
har besluttet, at årets Aktivitetspris skal tilfalde Fællesskab 
Tølløse. Ved siden af æren følger et beløb på kr. 5.000. 
Prisen blev overrakt os ved arrangementet ”Sensommeraften i 
Strandparken” den 2. september. Lidt af ceremonien kan ses 
her: https://www.facebook.com/watch?v=2880348238961992 
 
 
 
 

 
 
Lørdag den 21. august kl. 11.00 indvier vi Tølløse Fælled. 
Tølløse Fælled åbnede officielt denne dag. Det skete med taler, live-musik af Finn Irs og et lille glas bobler 
til alle fremmødte. 

Ca. 100 borgere var mødt frem til indvielsen 
af Tølløses nye grønne område mellem 
Kvarmløsevej og jernbanen. Formålet var at 
sige tak til de mange frivillige og sponsorer, 
der har bakket op om projektet, som har 
været undervejs i mere end 40 år. 
Se listen over alle sponsorer og 
bidragsydere HER 
 
Talerne var: 
Jesper Knudsen, frivillig projektleder for 
Tølløse Fælled og næstformand i Fællesskab 
Tølløse. 

https://www.facebook.com/watch?v=2880348238961992
https://faellesskabtollose.dk/de-stoetter-toelloese-faelled/


Lars Quist, formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne i Holbæk Kommune. 
Projektudvalget er med en halv million kroner i støtte, den største bidragyder til Tølløse Fælled. 
Ole Hansen, formand for Kulturudvalget, Holbæk Kommune 
Flemming Sommer, formand for Lokalforum Tølløse og 
Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse. 
Det er en stor begivenhed, når en by kan åbne en ny park. Og den blev også besunget af Tølløses troubadour 
Finn Irs, der åbnede indvielsen med sin iørefaldende musik. 
 
 

Lørdag den 21. august 2021, kl. 13.30 åbnede Tølløse Festival 2021  
 

Efter at have levet en omflakkende 
tilværelse i de første år af Tølløse 
Festivalens ”nye liv”, var der set 
frem til en festival på egen bane. Det 
blev en god oplevelse, og det er 
festivalens plan at spille på 
hjemmebane fremover. 
 
Banen var kridtet op til fest i de 
dejlige omgivelser, vejret var fint, 
festivalpladsen var klar som aldrig 
før og publikum var på plads fra 
starten. Musikken var iørefaldende 
og populær både på pladsen og i 
nabolaget. Forplejningen var fin og 

øllet var koldt. Alt gik op i en højere enhed. Vi glæder os til næste år. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Af Steen Bjerregaard 

 

 
 
Tak til alle frivillige, musikere og sponsorer for et brag af en Tølløse Festival i smukke omgivelser i den nye 
bypark. 
 
Kom tilbage til stemningen fra Tølløse Festivalen. Se den officielle Festivalfilm HER 
 
 
Tølløse Festival er et selvstyrende projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: Steen Bjerregaard, telefon 21386375, mail: steenbjerregaard@outlook.com. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8IH5EI81nY&t=12s
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Idéudviklingsmøde - Fællesskab Tølløse ver. 2.0 

9. september i No1 
 
Af Jens Algot 

 
Til mødet var 50 engagerede personer mødt op, og de kom med masser af idéer til, hvad vi i fællesskab kan 
gøre for at gøre Tølløse endnu bedre.  
I skrivende stund, er idéerne stadig under bearbejdelse, men 3 idéer havde så stor tilslutning, at der er 
etableret grupper, der arbejder videre med dem. 
Du kan se alle idéerne her: https://holbaek.citizenlab.co/da-DK/projects/toelloese/1 
 
I næste nyhedsbrev kommer vi tættere på resultatet at mødet, og hvad der bliver arbejdet videre med. 
 
 

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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