
 

 

Nyhedsbrev, juni 2015 

 
 
 
 
 
 

DET SKER NU! 
 
 

Skt. Hansfest i Tølløse 
 
 
Igen i år inviterer Fællesskab 
Tølløse til Skt. Hans fest. Det er 
tirsdag den 23. juni på Skt. Hans-
pladsen ved Lidtgodtvej i Tølløse. 
 
Claus Jørgensen har endnu 
engang stillet sin mark til 
rådighed og har også arrangeret 
bålet, ligesom han trofast støtter 
Fællesskab Tølløse på mange 
andre områder. Fællesskab 
Tølløses nye lydanlæg sørger 
selvfølgelig for god lyd til alle 
hjørner af pladsen. 
 
Der bydes på hyggelig stemning i 
form af sang og musik, salg af 
pølser og drikkevarer, kaffe og 
kage, snobrødsbagning, bål med 
fællessang og båltale – samt 
naturligvis salg af medlemskaber 
og folkeaktier til køb af Danske Bank-bygningen. Festen starter kl. 19.00, og bålet tændes kl. 21.00. 
 
Grib familien, naboen, kollegaen eller hvem som helst under armen og deltag i fællesskabet! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bliver brug for hjælpere 

Vi har brug for en del hjælpende hænder. Ud over dem der allerede har meldt sig, skal vi bruge: 

10 praktiske hjælpere til forberedelser, under festen og oprydning 

1 lydmand til at betjene lydanlægget 

10 kagebagere, som vil donere en kage 

5 hjælpere til kaffe-/kagesalg 

træstubbe (siddepladser om snobrødsbålet) 

2 hjælpere til kaffebrygning om eftermiddagen 

Al henvendelse til Brit Eriksen på tlf. 24781320 eller mail brit.eriksen@jubii.dk 



Borgerhuset 
 

 
Salget af folkeaktier fortsætter – her en kort status 
 
 
Salget af folkeaktier med henblik på køb af Danske 
Bank-bygningen fortsætter – og går godt. 
 
I skrivende stund, er der købt aktier for ca. 110.000 
kroner af ca. 150 personer, og der er givet tilsagn fra 
yderligere en del personer. 
 
Vores ”sælgere” har været meget aktive i foråret på 
mange forskellige fronter, og salget fortsætter i 
hvert fald frem til Skt. Hans festen.  

 
 
Sådan køber du en folkeaktie 
Køb af en folkeaktie er en donation til at oprette et borgerhus i bankbygningen. Hvis ikke det lykkes 
at købe bygningen, får du alle dine penge tilbage. 
Du kan købe aktier á 200, 500, 1000 og 5.000 kroner. Og du kan købe, så mange du vil. Vil du ofre 
400 kroner, så køber du to stk. á 200 kroner. Du har 3 muligheder for betaling – snart 4: 
 
1. Via netbank: Her overføres pengene til reg. nr. 0521 - konto nr. 245733. 
Det er meget vigtigt, at du her skriver din adresse og e-mail (navnet kommer automatisk) i 
tekstfeltet, så vi kan se, hvem du er, og hvor vi skal sende aktien hen, når du har betalt. 
 
2. Kontant i Sparekassen Sjælland: Her opgiver du navn og adresse samt e-mail i forbindelse med 
indbetalingen på samme konto som nævnt ovenfor. 
 
3. Kontakt Lone Algot: Kom ind i butikken på Tølløsevej 12, og tegn dig for en aktie og få nærmere 
informationer om indbetalingen. Du kan også ringe til Lone på telefon 28 72 62 62. 
 
4. MobilePay. Snart vil det også være muligt at betale via MobilePay. 
 
 

Køb af bygningen 
 
Det forudsætter flere ting at komme på plads med borgerhuset. Det er et puslespil, hvor mindst 4 
brikker skal passe sammen. 
 
Brik 1: Vi har ønsket at få vished om, at der er stor opbakning i byen for projektet. Det har salget af 
folkeaktier og tegning af medlemsskaber vist. Målet har i første omgang været, at der blandt byens 
borgere skulle indsamles mindst 100.000 kr. og at vi skulle have 350 betalende medlemmer. Det mål 
er stort set nået.  
  
Brik 2: Hvilke vilkår kan vi købe bygningen på.  
 
Brik 3: Vi skal have indsamlet de resterende nødvendige penge til køb og indretning. Vi fortsætter 
salget af folkeaktier og tegning af sponsorater. Og så søger vi midler andre steder.  
 
Brik 4: Lokalplanen skal ændres, så vi må anvende bygningen som Borgerhus. Ansøgning er indgivet 
til kommunen, og den er i øjeblikket på vej gennem det politiske system. 
 
Alle brikkerne rykkes der på i øjeblikket. Vil du være med så kontakt Borgerhusgruppen:  
 
folkeaktie@faellesskab4340.dk  
 
Thorsten Grenaae - 22 44 41 45 
Jesper Knudsen - 29 25 66 08 
Britt Rosenstand - 23 30 34 88 
 
 



Derfor er jeg med! 
 
Lennart Skov-Hansen, 69 år 
Tidligere nødhjælpsarbejder 
 

 
Lennart er et kendt ansigt i byen med sin gule 
sikkerhedsvest med navneskilt.  
 
Hvis du har bemærket, hvor pænt og rent der er 
omkring Rundingen (det er det område nogen 
kalder Hanken – skrækkeligt navn), er det fordi 
Lennart jævnligt går en tur og samler affald. 
Lennart er også meget aktiv på mange andre 
måder i Fællesskab Tølløse, bl.a. med at 
”stemme dørklokker” for at præsentere folk for 
Fællesskab Tølløse og muligheden af at blive 
medlem.  
 
Vi har spurt ham, hvorfor han er aktiv i 
Fællesskab Tølløse. 
 
 

”Mit ønsket om at ”gi’ en hånd med” er en nedarvet nødvendighed.  Derudover har jeg i mine 40 år 
som nødhjælpsarbejder erfaret, at frivillighed kan redde de små samfund og få mennesker til at 
trives igen.  Selv i et fredeligt og veludviklet samfund er der brug for frivillighed som det kit, der 
er med til at styrke fællesskab til glæde for andre.  Fællesskab Tølløse arbejder for at Tølløses 
borgere tager et medejerskab for byen så Tølløse bliver en god by at leve i. Derfor er jeg med!” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korte nyheder 
 
De nyplantede træer ved banen. Klaus Engberg skriver: ” Holbæk Kommune har nu givet tilsagn 

om, at vanding af de 9 træer varetages af et firma, som kommunen har til den slags opgaver. 

Kommunen betaler”.  

Men der skal også luges mellem bundplanterne. Et par af Fællesskab Tølløses medlemmer har lagt 

for med at tage hele bedet ved Kvarmløsevej og noget af det på hjørnet af Jernbanevej / Tølløsevej. 

Her mangler noget. 

Har du lyst til at bidrage med forskønnelsen, så tag et hakkejern og hak lidt ukrudt omkring 10 – 20 

rosenplanter. Måske kommer der en anden som også tager 10 – 20 planter, og wupti – så er det 

ordnet. Og når så græsset bliver slået, bliver det et par rigtig flotte hjørner i byen, som vi alle kan 

glæde os over i lang tid. 

 

Adgangsforhold til banen: Flemming Sommer fortæller, at der endelig er kommet hul igennem til 

Banedanmark. Der er aftalt møde mellem dem og os (Fællesskab Tølløse, Lokalforum og Ældre 

Sagen) fredag d. 12. juni, hvor man besigtiger forholdene omkring banen og snakker om de forslag vi 

har stillet. 

Der er udsendt kontingentopkrævning 
 
For kort tid siden er der udsendt opkrævning på kontingent for indeværende år. 
Kontingenterne er stort set eneste indtægtskilde Fællesskab Tølløse har, og derfor er det vigtigt 
med et stort antal medlemmer, der støtter op om fællesskabet ved at betale det meget beskedne 
kontingent. 
 
Vi takker alle for opbakningen. 

 



Medlemskampagne 
 
Vi er meget glade for den positive modtagelse Fællesskab Tølløse har fået overalt. Ved 
generalforsamlingen i marts var vi ca. 130 medlemmer, som var kommet ud af de naturlige 
kontakter vi har haft i dagligdagen og ved arrangementer. 
 
I foråret har vi haft mere fokus på at komme ud i hele byen. Flere medlemmer har været særdeles 
aktive og er gået fra dør til dør og opfordret til medlemskab og flere har stået ved Brugsen for at 
tegne medlemmer. Det har betydet, at der dagligt kommer nye medlemmer. Lige nu er vi ca. 320 
på medlemslisten og kampagnen fortsætter.  
 
Bestyrelsen ser et stort medlemstal som en bekræftelse på, at byen bakker op om det arbejde, der 
gøres i Fællesskab Tølløse. Et stort medlemstal er også en nødvendig forudsætning for 
overvejelserne om køb af Danske Bank bygningen til Borgerhus.  
 
 
 
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 Tølløse Lokal-web http://tollose.lokal-web.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 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. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 
62 62 (Lone Algot), 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskab4340.dk 


