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DET SKER NU 
 
 
 
Foredrag: DET GODE LIV med antiinflammatorisk levevis  
Læge og forfatter Jerk W. Langer 
11. april 2018 kl. 19.00 i No1 

 
T-FYS, Center for Fysioterapi og Sundhed har inviteret 
Jerk W. Langer til at fortælle om den seneste 
forskning indenfor antiinflammatorisk kost, 
bevægelse, motion og levevis, så det bliver både 
underholdende, spændende og inspirerende. Hør 
hvordan du opbygger, styrker, forebygger og helbreder 
og få gode råd og konkrete løsninger til, hvordan du 
kan leve sundere i din hverdag. 
 

SAMMEN KAN VI SPREDE SUNDHED! 
Derfor støtter Fælle sskab Tølløse og SuperBrugsen i 
Tølløse op om dette arrangement. Fællesskab Tølløse 
lægger lokaler til i No1, og SuperBrugsen giver 10% 
rabat på dit næste køb af frugt og grønt efter 
arrangementet og ved fremvisning af billet (udløber 19 
april). Herudover vil T-FYS udlodde diverse gavekort 
til vores center. Vinderne bliver offentliggjort i pausen 
under foredraget. 

Pris: 100 kr. Kun 100 pladser, så skynd dig, hvis du vil have en plads. 

Køb billet HER: (Billetto) 

 
Forfatterbesøg  
12. april 2018 kl. 19.00 i No1 

 
 
Mød Forfatteren til den medrivende og fascinerende samtidsroman 
”Desertøren”. Den 12. april 2018, kl. 19-20.30 besøger han No1 
Køb billet. Pris: 30 kr. 
Kim Blæsbjerg (f. 1974) er uddannet fra Forfatterskolen og brød igennem 
med romanen Rådhusklatreren i 2007. Han har desuden udgivet romanerne 
Pyramiden (2010) og Niels Bohrs kærlighed (2003) samt kortprosasamlingen 
Fælder (2002). 
Blæsbjerg er vokset op i Lemvig og bor nu på Vesterbro med sin kone og to 
børn. Desertørerne er en 1500 sider lang roman, som bliver udgivet i tre 
bind. Krig, økonomi, kærlighed, familiedramaer og et helt årtis historie. 
Kim vil fortælle om, hvordan han strukturerer så stort et stof. Om hvordan 
ideen er opstået.  Og hvordan Kims egen opvækst i en selvundertrykkende 
vestjysk familie spiller sammen med fiktionen og ideerne. 
Tredje og sidste bind af Desertørerne udkommer ugen efter arrangementet 
– den 20 april. 

Det er Holbæk Bibliotek, der i samarbejde med Fællesskab Tølløse, står for arrangementet. 

https://billetto.dk/e/det-gode-liv-med-antiinflammatorisk-levevis-v-laege-jerk-w-langer-billetter-263240
https://bibliotek.holbaek.dk/arrangementer/litteratur/forfatterbesoeg-kim-blaesbjerg-desertoeren


 
Mediernes boganmeldelser af Desertørerne 
Hård, skarp og udfordrende … ganske vidunderlig 
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ Femina 
Bidsk og tankevækkende 
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ Politiken 

★★★★★★ Fyens Stiftstidende 
Flot gennemført 

★★★★★★ Berlingske 
Der er rigtig meget faktuel viden at hente 

★★★★★★ Ekstra Bladet 
En ambitiøs og læsværdig danmarkskrønike 

 
Køb billet HER (Holbæk Bibliotek). Pris kr. 30,00 
 
 
Koncert: Rasmus Nelausen 
20. april 2018 kl. 19.00 i No1 
 

Koncert med den lovende unge singer/songwriter 
Rasmus Nelausen 
 
Rasmus Nelausen er 23 år og har siden sommeren 2016 
været i gang med at slå sine rødder fast i det danske 
sangskrivermiljø. Halvdelen af hans liv har været fyldt 
med musik, med guitaren som hovedinstrument. Og 
det kan høres i hans sange, der ofte er prægede af 
melodiøst guitarspil. Siden han sprang ud som 
soloartist i 2016, har han optrådt rundt omkring i 
Danmark på diverse spillesteder og private festivaler. 
Det er også blevet til optrædener på Skvulp Festival, 
Tønder Festival og Copenhagen Songwriters Festival 
samt jobs i Tyskland og Norge. 
Rasmus sange tager udgangspunkt i egne erfaringer og 

følelser, hvilket medvirker til nogle dybt personlige og følsomme sange om emner, alle kan relatere til; 
Kærlighed, længsel, tvivl, glæde, sorg. Disse tunge emner bliver brudt i hans danske sange, hvor han har 
en mere legende og humoristisk tilgang til sangskrivningen, der komplimenterer repertoiret og sørger for, 
at der er plads til et lille grin. 
I December 2017 udgav han EP’en ”If Strange Days Return”, den blev udgivet digitalt igennem 
pladeselskabet Oak Mountain Black Swamp. 
Hør smagsprøver på Rasmus musik på Soundcloud og Facebook: 
www.soundcloud.com/nelausen 
www.facebook.com/rasmusnelausenmusic 

Køb billet HER: (Billetto) Pris kr. 40,00 
. 

 
Ren By 
22. april 2018 kl. 09.00. Start i No1 

 
Lokal Forum Tølløse arrangerer i samarbejde med 
Fællesskab Tølløse – og på initiativ af Danmarks 
Naturfredningsforening – REN BY i Tølløse om 
formiddagen 
Vi håber, at kunne samle en masse mennesker og 
samle affald op i HELE Tølløse By. Vi tager 
udgangspunkt i Kulturhuset No1, Tølløsevej 1, 
hvor vi byder på lidt forfriskning. 
Vi vil I al beskedenhed høre, om vi kunne lokker 
jer til at deltage i arrangementet. 

Vi vil ligeledes opfordre byens grundejerforeninger, boligselskaber og skoler til at deltage i REN BY. Målet 
er at vi sammen kan få hele Tølløse by til at fremstå pæn og ren. 
 

http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/premium/ECE3469271/bidsk-roman-om-familie--og-erhvervsliv-under-finanskrisen-er-tankevaekkende/
http://www.b.dk/boeger/kim-blaesbjerg-behersker-antydningens-kunst
https://bibliotek.holbaek.dk/arrangementer/litteratur/forfatterbesoeg-kim-blaesbjerg-desertoeren
http://www.soundcloud.com/nelausen
http://www.facebook.com/rasmusnelausenmusic
https://billetto.dk/e/koncert-rasmus-nelausen-billetter-246352


Hvis I har lyst og mulighed for at deltage i indsamlingen, så giv besked herom til Kjeld Sørensen, der 
koordinerer de forskellige indsatser omkring Ren ny. Kjeld kan kontaktes på tlf. 2332 8624, eller på 
mail:  kjelds@mail.dk 

 
  

Koncert: Finn Irs Trio  
Fredag den 4. maj kl. 19.30 I No1 
 

Finn Irs er tilbage I No1. 
Siden udgivelsen af sin EP ”Usvigeligt 
Lykkelig – med Dylan og dig” i oktober 
sidste år har Finn Irs i flere omgange været 
blandt de mest spillede på DR’s P5. Med 
sange som ’Tabte Horisonter’, ’Som Den du 
Er’ og ’Afdansningsbal’ har han markeret sig 
som et nyt og spændende navn på den 
danske musikscene. 

Finn og hans drenge spiller folk/country med akustiske guitarer, lapsteel, mundharpe og lækre 
vokalharmonier. Få en særlig musikalsk oplevelse med masser af historier og fede guitarsoloer sammen 
med Finn og hans to nye guitarister Thomas Støtt og Palle Klok. Der er ingen kaniner i den hat, som er 
blevet Finns varemærke i tiden efter X Factor. Mange husker stadig, hvordan Finn og Rie indtog 
sendefladen på DR, som tiltrængte repræsentanter for de voksne seere, og hvordan duoen helt uden hokus 
pokus satte musikken i centrum og fortolkede klassikere som Low og Neil Young. Lige nu handler det om 
Finns egne ligefremme, fængende og fine sange. Der er ro på bagsmækken og tid til refleksion. Finn har 
noget på hjerte. Han har nogle historier i bagagen, som handler om det liv, vi alle sammen lever på godt 
og ondt. Alt det og mere til, kan du opleve på første parket, når Finn lægger vejen forbi No1 fredag den 4. 
maj. 
Tabte Horisonter: Se og hør på Youtube 
Amazing Grace: Se og hør på Youtube 
 

Køb billet HER: (Billetto). Pris kr. 90,00 
   
 

Kunst i Pinsen 
19. – 21. maj 2018 i No1 

Så er der kunstudstilling i Kulturhuset No1. Det 
er STRØGKUNST, der byder alle inden for i 
pinsen, hvor foreningens kunstnere præsenterer 
deres værker. 
Vi har åbent kl. 11-17.00, lørdag, søndag og 
mandag, den 19.-21 maj.  
 
Foreningen STRØGKUNST Tølløse er en 
forening med 14 kunstnere, som med deres 

kunstværker udstiller forskellige former for kunst i tomme og nedlagte butikker i byen. 
Dermed gør de en forskel i bybilledet i Tølløse. 
Læs mere på strøgkunst.dk eller se vores mange billeder på facebook STRØGKUNST 

 
 

Torsdagscafe i No1 
 
Café hver torsdag fra kl. 15.00 - Fællesspisning fra kl. 17.30 

Husk tilmelding senest tirsdagen forinden på torsdagscafe.no1@gmail.com eller mobil 24 60 80 92.  

Se program og menu her: http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285 

 

Menu i april 

5. april: Buffet med gryderet og vegetar lasagne 

12. april: Marokkansk gryderet 

19. april Hakkebøf 

25. april Glaseret hamburgryg med grøntsager. (HUSK denne aften er en onsdag) 

 

mailto:kjelds@mail.dk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO_Vdz8WuSBE&h=ATPkUswsSzXAqXT35AcLW2E-3iS3k3jiLxzTMSeFl9pAJp-tlgtivwPge-sUkV1fLjU3zN-tkRpUeLWQjyOFX26LCKO-KQ6REZNAZ6kHqBFU8etutmM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv2mXg4VN8a0&h=ATPkUswsSzXAqXT35AcLW2E-3iS3k3jiLxzTMSeFl9pAJp-tlgtivwPge-sUkV1fLjU3zN-tkRpUeLWQjyOFX26LCKO-KQ6REZNAZ6kHqBFU8etutmM
https://billetto.dk/e/koncert-finn-irs-trio-billetter-268738
x-apple-data-detectors://0/
http://strøgkunst.dk/
mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285


Tak for sidst 
 
 
Sæsonens bøger 
Torsdag 8. februar 2018 kl. 19.00 i No1 
 

Der var masser af inspiration at hente, da tre 
bibliotekarer fra Holbæk Bibliotek præsenterede den 
kommende sæsons mest interessante og læseværdige 
bøger. Der var både skønlitterære perler, bestsellers 
og mere nørdede bøger på listen. Der blev som ved 
tidligere arrangementer omdelt afkrydsningshæfte 
med de præsenterede bøger. Arrangementet blev i 
øvrigt  startskuddet på en ny læsegruppe med 
mødested i No1. 

De tre bibliotekarer var Ane Öhrström, Anne-Mette Hoelgaard Nielsen og Birgitte Winzentsen. 
 
 
Tølløse set fra luften før Google 
Torsdag 22. februar 2018 kl. 19.30 i No1 
 

Lokalhistorisk stof er altid populært. Og den 
nære fortid set fra luften var ingen undtagelse, 
da Inge-Lis Madsen fra lokalarkivet og 
stadsarkivar Peder Blumensaadt besøgte No1. 
Over 80 borgere var mødt op til en spændende 
aften med fotos og gode historier fra Tølløse by 
og omegn.  
 
De præsenterede luftfotos stammer fra Det 
Kongelige Bibliotek, som ligger inde med en 
stor samling af luftfotos fra hele landet. Alt lige 
fra fotos af enkelte gårde, huse og 
virksomheder over panoramabilleder af bydele 

og hele landsbyer.  
Med udgangspunkt i luftfotos fra Tølløse og omegn fortalte Inge-Lis Madsen om især Kvarmløsevej, men 
også om enkelte gårde og huse i Tølløse og de omkringliggende landsbyer. Der blev også fortalt om 
dramatiske hændelser, nye ejendomme, der dukkede op på den bare mark, og om andre, der forsvandt. 
 
 
Rost til skyerne – Holbæk Teater 
Fredag den 9. marts 2018 kl. 19.30 i No1 
 

En fantastisk og underholdende aften. Der blev 
grinet og klappet, da musikeren og komponisten 
Per Worm gav den gas med forestillingen Rost 
til skyerne. 
 
Med en blanding af satire, stand-up og stor 
musikalitet blev der leveret entertainment fra 
øverste hylde til det medlevende publikum.  
Det var Holbæk Teater, der stod bag showet 
der – som altid – blev afviklet topprofessionelt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Unge Talenter i Tølløse 
Lørdag den 10. marts 2018 i No1 

 
 
 
For andet år i træk gav eleverne fra 
Musikundervisning Midtsjælland koncert i No1. 
Ca 40 håbefulde unge musikere deltog og gav et 
nummer enten solo eller i en gruppe. Mere end 
110 gæster havde købt billet til en dejlig lørdag i 
No1.  
 
 
 
 

 
 
“Giv en hånd” - elever samler ind til flygtninge 
Torsdag den 15. marts i No1 
 
Det var elever fra Tølløse Slots Efterskoles PULS-linje, der stod bag arrangementet. Der var  
underholdning, loppemarked, lotteri og fællesspisning plus samtalesalon. Formålet var at samle penge ind 
til et lokalt flygtningeprojekt. Borgmester Christina K Hansen og byrådsmedlem Ole Hansen fra Tølløse 
kom forbi og talte kort om det at hjælpe andre. Lokalt bosiddende somaliske Lul og eleverne stod sammen 
med No1s cafégruppe for menuen – som var somalisk ret. 
Musikken blev leveret af elever fra en anden efterskole i Tølløse – Sejergaardens Musikefterskole.  
 
Der blev i alt samlet 5000 kr ind, som går til et lokalt projekt i tilknytning til flygtningecenteret på 
Lindenborg Kro. 
 
 

Generalforsamling 

Torsdag s. 22. marts 2018 

 

Godt 60 medlemmer var mødt op til generalforsamling i Fællesskab Tølløse, hvor der bl.a. skulle vælges 

formand og tre bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Jens Algot blev genvalgt som formand. Han hæftede sig i sin beretning fra bestyrelsen ved, at 

Fællesskab Tølløse var ved at have nået mange af de mål, som blev sat ved foreningens fødsel i 

2014. Han nævnte her bl.a. køb og etablering af Kulturhuset No1 og Tølløse Festivalen. 

 

 Han sagde: ”Vi er ved at have opfyldt de mål, vi satte os i 2014. Tiden er nu til at sætte os nye 

mål”. 

 

 Lone Algot og Kirsten Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Og så blev Jesper Henriksen valgt 

som ny mand i bestyrelsen. Jesper fungerer i forvejen som vicevært i No1. 

 

 Jenny Abelgren blev genvalgt som suppleant og Jens Hansen blev valgt som ny suppleant. 

 

 Niels Laasholdt genopstillede ikke til bestyrelsen, så han sluttede med generalforsamlingen som 

bestyrelsesmedlem. 

 

 Også Ole Hansen havde siddet det meste af den foregående periode, men trådte dog ud efter 

kommunevalget, hvor han blev valgt ind i Holbæk Kommunalbestyrelse og samtidig fik posten som 

kulturudvalgsformand for kommunen. 

 

Der var stående applaus til både Ole og Niels fra Generalforsamlingen for deres indsats. 

 

Det fulde referat udsendes sammen med dette nyhedsbrev. 



Velkomstvideo 

 

Sparekassen Sjælland og SuperBrugsen har i fællesskab sponseret en lille video om Tølløse. Det er en 

præsentation af de ting, Tølløse byder på og er tænkt rettet mod tilflyttere, eller andre der er lidt 

nysgerrige på, hvad der egentlig sker i Tølløse. 

Selve produktionen er lavet af NVPRO/campus (Produktionsskolen) og initiativtageren er Flemming 

Jørgensen. 

Tak til alle der bidrager til at præsentere Tølløse på en god og sober måde og peger på de mange positive 

ting der sker i vores by.  

 

Du kan se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=gWp-a2Mtd1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 28 72 62 62 (Lone Algot), 22 
66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskabtølløse.dk  
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse  

https://www.youtube.com/watch?v=gWp-a2Mtd1A
http://www.fællesskabtølløse.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

