
 

 

Nyhedsbrev, februar / marts 2015 

 
 
 
 

GODT NYTÅR! 
 
Måske en lidt sen nytårshilsen, men da dette er det første nyhedsbrev i 2015, er det vel på sin 
plads at starte med det. 
Vi ser frem til 2015 med forventning. Mange ting er sat i gang, og det kommer vi til at se 
resultater af i løbet af året. Men det bliver også året, hvor vi gerne skal se foreningen 
manifestere sig og vokse til en sikker forankring.  
 
 
 

TAK FOR SIDST  
 
Jul i Fællesskab 
 
Søndag den 21. december var torvet ved Brugsen omdannet til en stor julescene. Der var pyntet 
med grantræer, halmballer, levende lys og meget andet. I midten stod det store juletræ - og rundt  
om var der boder og workshops. 

 
Rammen var fin og besøget var også fint, men vejret var ikke med os. Midt på eftermiddagen 
begyndte det at regne, men trods det var humøret højt. ”Heldigvis” er der tomme butikslokaler på 
mosttorvet, og dem kunne vi så gøre lidt brug af. 
Sejergaardsskolens musikskole gav en lille julekoncert i 2 afdelinger. Det var et stort tilløbsstykke. 
Bagefter var vi en del der gik i fakkeltog til Baptistkirken, hvor i stearinlysets skær blev modtaget af 
præsterne, Lisbeth Jørgensen og Allan Ibsen (fra hhv Gl.Tølløse Kirke og Baptistkirken) De havde 
forberedt julehistorier og sange for os. 
En dejlig dag. 
 
 
Fællesmøder med Lokalforum 
 
Fællesskab Tølløse og Lokalforum arbejder tæt sammen. Vi har i vinter haft flere fællesmøder og 
arbejdsgrupper. 
Begge foreninger har til formål at arbejde aktivt for byens trivsel og udvikling. Arbejdsdelingen er i 
princippet, at Fællesskab Tølløse tager sig af de bløde værdier (fællesskaber, sociale netværk 
m.m.), hvor Lokalforum mere tager sig af de opgaver der relaterer sig til kommunen. 
Og så er der en masse ting, der ligger midt imellem, og her samarbejder vi. Det har bl.a. resulteret 
i oprettelse af ”Bygruppen”, som arbejder med bypark og færdiggørelse af området omkring banen. 
Også adgangsforholdene til og omkring stationen er en fællessag. Mere herom nedenfor. 
 
 
 



Ny bypark og forskønnelse af området ved stationen og rundingen. 
 
Der er i den seneste tid arbejdet meget med forskønnelse omkring stationen. Ind fra siden kom så, 
at kommunen gerne ville have forslag ti,l hvordan området omkring Dalvænget kunne komme til at 
se ud, i forbindelse med kloakering af den gamle del af østbyen.  
 
Klaus Engberg siger:  
”Vi er rigtig glade for at vi møder stor opbakning til Bygruppens oplæg til byparken ved Dalstrøget 
og beplantning ved Jernbanevej og hanken. Vi havde et godt borgermøde den 10. februar, hvor 
skitser blev præsenteret og Bygruppen har nu båret oplægget videre til Holbæk Kommune, hvor vi 
møder en positiv indstilling.  
 
De første træer vil blive plantet den 18. april. De morgenfriske mødes kl. 8.00 ved Kvarmløsevej 
tæt på stationen, hvor i alt 6 træer vil blive plantet på de 2 hjørner. Vi slutter af med at plante 3 
træer overfor Danske Bank bygningen. 
 
Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag og det vil tage tid; men nu tager vi de første 
spadestik, og vi er sikre på at det bliver godt!" 
 
 

Stationen - adgangsforhold 
 
Stationen og adgangsforholdene har fyldt meget i folks bevidsthed og i medierne de sidste par 
måneder. Det gik rigtig galt, da elevatorerne brød sammen først på vinteren. 
 

Fællesskab Tølløse har forsøgt at få Banedanmark 
i tale hele efteråret, men vi er endt som 
kastebold mellem flere afdelinger. 
Banedanmark har afvist at tale med enkelpersoner 
og har efterlyst en samlet stemme fra byen. 
Derfor er Fællesskab Tølløse, Lokalforum og Ældre 
Sagen gået sammen i en fælles henvendelse til 
Banedanmark, efter vi har lavet et fællesoplæg 
om forholdene ved banen og logistikken omkring 
den. Kontakten er skabt og indtil videre ser det ud 
som om, vi har fået den rigtige indgang.  
Vi vil orientere mere, når der er ny udvikling. 
 

Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældre Sagen 
 på gangbroen over banen 

 
 
Vi har fået en donation 
 
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi havde fået en donation til køb 
af AV udstyr. Vi kan oplyse, at anlægget er købt og fungerer fint. 
Nu er der håb for, at vi får bedre lydforhold, når vi holder møder. 
 



DET SKER NU! 
 
Filmaften / Fredagscafe 
 
Vi gentager successen 
 
Fredag den 13. marts gentager vi succesen fra november måned, hvor vi 
havde besøg af vores lokale filminstruktør Jesper Troelstrup, som fortalte 
om hans seneste film ”Kampen” og om arbejdet som filminstruktør. 
Så lad fjernsyn være fjernsyn og kom til endnu en spændende filmaften i 
Aktivitetshuset, Nytorv 14, Tølløse - og for mange en ekstra sjov aften - 
fordi Jesper Troelstrup denne gang viser to af hans film, ungdomsfilmen 
Nemesis og novellefilmen Omveje, som er optaget i og omkring Tølløse 
med mange lokale som statister. 
Jesper Troelstrup fortæller efterfølgende om tilblivelsen og om hans 
samarbejde med de mange lokale, der hjalp til både bag og foran 
kameraet. Og ikke mindst fortæller han om samarbejdet med filmenes 
skuespillere: Kim Bodnia, Peter Gantzler, Andrea Vang Jensen m.fl. 
 
 

 
 
Som tidligere skrevet, har vi anskaffet et virkelig godt anlæg, så denne gang bliver både lyd og 
billede endnu bedre. Da sådan et anlæg koster mange penge, vil det betyde at der vil bliver 
opkrævet et mindre beløb i entre, dog bliver det gratis for medlemmer af Fællesskab Tølløse. Til 
gengæld skulle oplevelsen også blive meget større.   
 
Arrangementet starter kl. 19.30, men dørene åbnes kl. 19.00, hvor der er mulighed for at forsyne 
sig i baren og lade fredagshyggen brede sig. 
Da filmen Nemesis er en ungdomsfilm, er man mere end velkommen til at tage sine børn med. Dog 
er aldersgrænsen 12 år. 
Vel mødt til en spændende og uforglemmelig filmaften 
 
 
Generalforsamling 
 
Der er generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 19.00 i Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 
Tølløse. Vedhæftet sendes indkaldelse. 
 
 
Træplantning 
 
Som beskrevet ovenfor, sættes arbejdet med at gøre området omkring stationen færdig nu i gang. 
D. 18. april bliver der plantet større karaktergivende træer på begge sider af banen.  
Der skal bruges lidt mandskab, så er du morgenfrisk, praktisk anlagt og kan bruge hænder og 
værktøj, vil Klaus Engberg sikkert blive glad for at blive kontaktet på mail: 
klaus_engberg@mail.tele.dk 
 



 
Borgerhus 
 
På mødet i Borgerhusgruppen d. 13. januar 2015 blev det besluttet, at arbejde videre med 
overvejelserne om køb af Danske Bank bygningen. 
Et af forslagene var også, at vi ville låne bygningen og lave et Åbent-Hus arrangement, hvor vi vil 
illustrere, hvad et borgerhus kan bruges til, at borgerne får lejlighed til at ”bese staldene” og at der 
bliver lejlighed til at sælge ideen til byen. 
 
Det bliver d. 18. april 2015. Forberedelserne er i gang, men vi mangler hænder til alle typer 
opgaver og opfordrer dig hermed til at melde dig som hjælper.  
Ring til Lone eller Jens Algot på telefon 59 18 69 18 eller skriv på mail: butik@algot-bolig.dk  
 
Det bliver denne dag, hvor vi skal afprøve om ideen med et borgerhus kan bære. En forudsætning 
for, at ideen kan blive til en realitet er, at byens borgere bakker op og er villige til at støtte både 
økonomisk og praktisk, dels ved at bidrage ved erhvervelsen af huset og dels ved at støtte op om de 
aktiviteter der bliver puttet ind i det.  
  
Er kulturen i Tølløse til brugerbetaling?  
 

- Er vi villige til at betale entre til arrangementer - film, foredrag, koncerter o. lign.? 
- Er vi villige til at betale for leje af festlokale til en konfirmation, et bryllup eller andet? 
 

Det er meget vigtigt, at vi får nogle ærlige tilkendegivelser. 
 
 
Den 18. april – en stor dag for fællesskabet 
 
Som det fremgår af det foregående, bliver d. 18. april 2015 en helt særlig dag. Det bliver en dag, 
der symboliserer engagement, samarbejde og fællesskab. Lige præcis det, vi ønsker for vores by. 
En gruppe frivillige går fra morgenstunden aktivt i gang med at forskønne byen ved at plante træer 
omkring banen. Når det er blevet flot udenfor, åbner vi dørene til Danske Bank bygningen, hvor vi 
fortsætter dagen med Åbent-Hus arrangement. Det bliver en festdag, hvor hele byen vil få mulighed 
for at vise sin velvilje til at gøre noget for byen. 
  
 
Pendler 
 
Britt Rosenstand, som er aktiv i Borgerhusgruppen og som er daglig pendler, oplyser, at hun er gået 
ind i Hvalsø og Lejre pendlerklubs repræsentantskab for at præsentere Tølløse ift.at få bedre 
pendlerforhold til og fra Tølløse. 
Fællesskab Tølløse bakker op om dette engagement. Det er vigtigt, at vi har folk der vil arbejde for 
bedre forhold overalt, hvor det er muligt. Vi opfordrer også alle pendlerne til at bakke op om Britt. 
 
 
 
  



 

BLIV MEDLEM 
 
 

 

 
 
RÅB DET UD!! 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab T ølløse” 
 
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab Tølløse” og til at 
skaffe kontakt til flere positive mennesker, der vil være med. 
 

- Snak, ring, skriv 
- Del opslag på facebook. Klik HER 
- Henvis til Tølløse Lokal-web http://tollose.lokal-web.dk  
- Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.  

 
Og så skal I få dem til at udfylde en ”grøn seddel”, som er vedhæftet, og som I kan udskrive i det 
antal, I har behov for. De udfyldte grønne sedler afleveres – eller mailes – til Lone og Jens Algot. 
 
 

 
Følg os på facebook

 
Se mere om Tølløse på www.tollose.lokal-web.dk 
 
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. Fællesskab Tølløse er blevet organiseret som en 
forening i efteråret 2014. 
Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail butik@algot-
bolig.dk 


