Skoleturen fra No1
No. 1 via trampen til Teglværksvej
Til højre ad sti til Pilevej
Til venstre forbi Ungdomsgården til TPOE
Fra TPOE ad sti til Baptistkirken.
Ad Lindevej til Jernbanevej via luftbroen
Gennem Bytorvet til Sejergårdsskolen
Gennem Sejergårdsskolen til Møllevej
Videre ad stien bag Mosten til Most Torvet.
Forbi Netto ad Herluf Trollesvej
Følg første vej på højre hånd (også Herluf Trollesvej)
Herfra videre af sti mod den Den gamle Tølløse Centralskole
Herfra ad sti til Hjortholmvej
Videre ad Ljungbyvej og Storkevænget
Derfra sti gennem Vandværksparken til Jernbanevej
og tilbage til No. 1
Skolerne i Tølløse:
Nummer 4 på Teglværksvej husede i 1898 en lille privatskole. I skolen gik der 24 børn, og de blev
undervist af den dygtige og alvorlige lærerinde Petrea Smedegård. Bygningen var samtidig det
tidligere missionshus for Indremission
Tpoe
Blev indviet 1928 som
Baptisternes Højskole,
man har kunnet tage
både præliminær
eksamen (realeksamen
på 2 årligt kursus)
studentereksamen (19281939 - 22 fik
studentereksamen) og
senere almindelig 3 årig
realeksamen.
Der var i mange år
højskole - den sluttede i
1986.
I 1952 startede man
efterskolevirksomheden.
Der var også i mange år
præsteseminarium.
Byens elever kunne kun tage realeksamen på Baptisternes Skoler eller Sejergårdsskolen.
Skolen brændte i 1972. Det var uhyggeligt og dramatisk, tårnet faldt ned under branden, men det
blev genopført i en nøjagtig kopi.
Logoet på skolens facade er lavet i smedejern af kunstneren Karl Heilesen i 1979 som er FN´s
børneår. Løgmotivet udtrykker liv, vækst og trivsel.
Vi fortsætter af stien til Tølløse Baptistkirke. I kirkens kor har Karl Heilesen udført en glasmosaik i
1993, mosaikken hedder: “Den signede Dag”.
Fra Baptistkirken kan vi se det tidligere Optagelseshjem, hvortil der også var tilknyttet en skole.

Herfra går vi ad Lindevej forbi det gamle Carlsberg depot, hvor depotbestyrer og grosserer Michael
Jensen som en af de første kom i sognerådet, selv om han ikke var landmand. Trods stor
modstand var han med til at stemme for at plejehjemmet blev bygget i 1927. Landmændene købte
herefter mest Tuborgøl, i stedet for Carlsberg. Senere blev mange dog glade for plejehjemmet og
skiftede igen til Carlsberg.
Herfra går vi videre til luftbroen over banen, hvorfra vi kan se C. L. Svendsens gamle
Købmandsgård, Breums nye funkisforretning, Sjællandske Bank, Lundsbjergs Herreekvipering,
Larsens Slagterforretning og IRMA. På Jernbanevej går vi gennem Købmand Svendsens gård til
Bymidten.
Sejergårdsskolen
Lige indenfor porten til
Sejergårdsskolen kan vi på
bygningen til venstre se Karl
Heilesens facadelogo i
sortlarkeret jernplade fra
1989. Træet symboliserer
vækst og skolens boglige og
sportslige fag er udtrykt ved
en pige, der læser, og en
dreng, der spiller bold.
Fuglene udtrykker fantasi,
kreativitet og tankens flugt.
Logoet sad tidligere på den
gamle hovedbygning.
Sejergårdsskolen hed ved starten Foældreskolen, skolen blev startet af private i 1895 som en
forældreskole. Den havde i starten ikke eksamensret, så indtil 1924 måtte eleverne drage til
København for at gå til eksamen.
I 1928 solgte bestyrelsen skolen til lærerinde Louise Høyer, der fik hjælp af sin veninde Marie
Hesseldal. Den blev nu kaldt Tølløse mellem og Realskole, Kostskolen TMR Tølløse.
Skolen havde en Guldaldertid, idet den fra starten af 30erne til starten af 40erne havde til huse på
det smukke Tølløse slot, indtil det brændte.
Tølløse Centralskole
Første oktober 1901 indviedes Tølløse Centralskole der var opført på skolelodden der gik helt ud
til, hvor Birkely ligger nu. Førstelærer Martin Jensen på 30 år, der også var optaget af den
Grundtvigske tankegang, han var en god fortæller. Udover de fag der forlangtes dansk, regning,
historie og bibelhistorie, underviste han også i naturhistorie og botanik.
Lærer Jensen var også med til at starte en ungdomsforening på skolen, de holdt møde hveranden
torsdag med op til 100 deltagere i skolestuen. Der blev holdt foredrag og sunget fra
Højskolesangbogen. I dag hedder skolen Kildedamsskolen.

