
 

 
Nyhedsbrev, december 2015 
 
 
 

  
 

 
Fællesskab Tølløse  

ønsker alle en glædelig jul  
og et godt nytår 

 
 

 
 

 
 
 
 
GLÆDELIG JUL arrangement 
 
Vi ønsker hinanden glædelig jul, søndag den 20. december kl. 19.00 på Tølløsevej 1. 

Det er anden gang Fællesskab Tølløse holder et ”Glædelig jul” arrangement, og vi håber, I vil være med 
til at fortsætte den gode tradition, hvor alle - både store og små, unge og ældre, enlige eller familier - 
mødes i fællesskabets ånd og ønsker hinanden en rigtig glædelig jul og lader roen sænke sig. 

Vores lokale formand for ”Stafet for Livet Tølløse” - Connie Jahn - kommer og fortæller om 
arrangementet, som skal afholdes for første gang i Tølløse i 2016. Bagefter vil der være pakkeleg for alle, 
som medbringer en lille gave til 25 kr. pr. pers. 

Cafeén er åben fra kl. 19.00, hvor der vil være mulighed for at forsyne sig.  

 
 
TAK FOR I ÅR 
 
2015 har været et hektisk år i Fællesskab Tølløse. Det der især har tegner året, er købet af vores hus på 
Tølløsevej 1. Det gik pludseligt meget stærkt med at få realiseret drømmen. Vi startede en målrettet 
indsats med at sælge folkeaktier i april måned, og allerede et halvt år efter kunne vi skrive under på en 
købsaftale.  
Nu er huset vores, og det skal vi glæde os meget over. 
Der er købt inventar og service, så huset står nu klar til udlejning, men der er mange opgaver endnu at gå 
i gang med. Vi tager et skridt ad gangen. 
 
En stor tak til alle, der i årets løb har gjort en indsats, stor eller lille, for Fællesskab Tølløse. Tak til alle 
jer der har købt folkeaktier, tegnet medlemskab, holdt møder, arrangeret, lavet PR, bagt kage m.m. - ja 
alle, der på en eller anden måde har bidraget til, at Fællesskab Tølløse har udviklet sig til det, foreningen 
er i dag.  
 
 
Vi har mange spændende opgaver foran os, både på Tølløsevej 1, men også med at videreudvikle tanken 
bag Fællesskab Tølløse. Der er stor accept af vores arbejde, og vi føler, at vi bliver anerkendt langt 
omkring. 



 

 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse 
 
 
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse og om at skaffe 
kontakt til flere positive mennesker, der vil være med. 
 

- Snak, ring, skriv 
- Del opslag på facebook. Klik HER 
- Henvis til www.fællesskabtølløse.dk 
- Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.  

 
Den folder vi bruger i øjeblikket i kampagnen er vedhæftet. Udskriv den og brug den, når du snakker med 
andre om medlemskab af Fællesskab 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 28 72 62 62 (Lone Algot), 22 
66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskab4340.dk 
 
 
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse 


