
 

 
Nyhedsbrev, juni 2019 
 

 
 
 
 
 
 

DET SKER NU 
 
 
 

Velkomstmøde for tilflyttere 
6. juni 2019  
 
Igen i år vil vi holde en sammenkomst og byde velkommen til dem, som er flyttet til byen i perioden juni 
2017 til juni 2019.  
 
Da vi ikke kan få udleveret kontaktoplysninger fra kommunen på dem, der er tilflyttet i denne periode, 
opfordrer vi alle til at være opmærksomme på, om man har bekendte eller naboer, som falder ind under 
målgruppen. Giv denne invitation til dem og opfordre dem til at tilmelde sig arrangementet.  
 
Programmet er: 

Kl. 16:00 Cafeen åbner 
Kl. 18:00 Spisning  
Kl. 18:30 – 19:00: Foreningerne har mulighed for at præsentere sig  
Kl. 19:00 Velkommen til No1 ved Jens Algot, til Tølløse ved Flemming Sommer og til Holbæk  
Kommune ved borgmester Christina Krzyrosiak Hansen 
Kl. 19:30 Inge-Lis Madsen fortæller om Tølløse’s historie i ca. 15-20 min.  
Steen Bjerregaard fortæller om - og indbyder til Tølløse Festival.     
Herefter igen mulighed for at besøge foreningernes ”boder” 
Kl. 21:30 Kaffe og kage  
Kl. 22:00 Tak for i aften  

 
Spørgsmål og / eller tilmelding kan ske til Keld Sørensen, på mail kjelds@mail.dk eller SMS til 23328624. 
Velkomstmødet er arrangeret af Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse i samarbejde. 

 
 
 
Gåture - en oplevelse i by og i natur 
17. juni, 24. juni og 1. juli 2019 kl. 18.30. Vi mødes ved No1 
 

Stigruppen arrangerer gåture i Tølløse og omegn. Har du 
lyst til at gå med, så mød op ved No1 i Tølløse på 
ovennævnte datoer kl. 18.30. Ta’ blot et par gode sko på 
og bliv ført ud på egne, som du måske ikke kender, eller 
måske kender du dem og kan bidrage med oplysninger om 
stederne . . . og måske har du gået andre ture i nærheden. 
 
Turene varer cirka 1 time. De begynder og ender ved No1. 
Der er ingen tilmelding. 
Alle er velkommen. 
 

 
 
 
 
 

mailto:kjelds@mail.dk


 
Sankt Hans  
23. juni 2019 

 
 
Igen i år inviteres du til en 
festlig Sank Hans aften. 
I lighed med tidligere år vil 
der være aktiviteter for 
børn, båltale, musik, sang 
m.m. 
 
Program udsendes senere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tølløse Festival 2019: Billetter kan købes nu 
 
Nu kan du købe billet til Tølløse 
Festivalen 2019. Støt festivalen og køb 
din billet i god tid. 
Vi glæder os til at byde alle 
velkommen til et brag af en fest lige 
som sidste år, hvor det var en kæmpe 
succes.  
 
Det er lørdag den 17. august kl. 13.00, 
det går løs. Musikere med lokal 

forankring vil dele deres lyd med dig, lyd for enhver smag til både børn, unge og ældre. Der vil både være 
etablerede bands samt unge musikhåb, som får mulighed for at optræde for et publikum i smukke og trygge 
omgivelser. 



 
Og festivalen er meget mere end musik. Der vil være underholdning og aktiviteter på pladsen af forskellig 
art. Brorfelde Observatorium kommer med deres populære raketshow, forskellige foreninger laver 
aktiviteter, og lokalhistorisk arkiv vil være på pladsen med fortællinger og petanquebane. 
 
Mad fra lokale leverandører sikrer et bredt udbud af lækkerier i vores madprogram. De gode smage kan 
skylles ned med vand, vin eller fadøl - og som noget nyt i år, også drinks. 
 

Årets program kommer senere på Festivalens hjemmeside http://www.toelloesefestival.dk/, eller på  
Facebook: Tølløse Festival – Sjællands Smukkeste. 
 
Der er gratis adgang for børn og unge under 18 år. Voksne kan købe billet for 60 kr. i SuperBrugsen i Tølløse 
eller Billetto.  KØB og bestil billetter her 
 
 

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

Husk tilmelding til fællesspisning senest tirsdagen forinden på torsdagscafe.no1@gmail.com eller  

mobil 24 60 80 92.  

Se program og menu her:  

 

Menu i juni 

06:  Stegt flæsk med persillesovs (Tilflytterdag – derfor begrænsede pladser) 

13: Lene og Flemming serverer grøn kartoffelsalat og grillmad 
20: Merethe serverer en overraskelse eller to 
27: Jesper serverer nye kartofler med kød og tilbehør 
 

Torsdagscafeen er åben hele sommeren. Se menu for juli og august på http://faellesskabtollose.dk, når 

tiden nærmer sig 

 

 

 

Efterår 2019 i No1 
 
Sommeren har vi fortsat til gode, men alligevel kikker vi lidt ud i fremtiden for at fornemme, om der er 
noget spændene at se frem til i efteråret. Det er der.  
 
Fredag, den 13. september kl. 19.30: Tobias Trier  
Den moderne mands længsler, lyster og kvaler bliver hudflettet med et glimt i øjet af den finurlige trubadur 
Tobias Trier, når han besøger No1 med sit orkester. Hør ham her. KØB billet 115 kr. + gebyr. 
 
Fredag, den 27. september kl. 19.30: Virgo Son  
Virgo Son – alias Mikkel Henriksen – er en dansk singer/songwriter på blot 22 år. 
Han har rødderne plantet i den klassiske songwritergenre og hans guitar elsker at blive udfordret med 
solo’er. Der er garanti for god underholdning og catchy tekster, når den 22-årige musiker fra Slagelse er på 
scenen. Hør ham her. KØB BILLET nu – 80 kr. + gebyr. 
 
Fredag, den 18. oktober kl. 19.30: Western Times   
Klassisk moderne rockinspireret country. Hør dem her.  Billetter bliver snart sat til salg.  
  
Fredag, den 15. november kl. 19.30: Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard   
Billetter bliver snart sat til salg 
 

Meget mere information om disse arrangementer kommer, men du kan godt begynde 
at glæde dig. 
 

 

http://www.toelloesefestival.dk/
https://www.facebook.com/search/top/?q=t%C3%B8ll%C3%B8se%20festival%20-%20sj%C3%A6llands%20smukkeste&epa=SEARCH_BOX
https://billetto.dk/e/tollose-festival-2019-billetter-361881/
mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
http://faellesskabtollose.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Dtm0Flwp1_0&list=PLOzeTRi1V6C3l5Kv0j8t-LNNGI0gWxIGj&index=4
https://billetto.dk/e/koncert-tobias-triers-orkester-billetter-339949/
https://www.youtube.com/watch?v=8yFoF50yq9Q
https://billetto.dk/e/koncert-virgo-son-i-tollose-billetter-340218/
https://www.youtube.com/watch?v=DGp9SvKb1lQ


TAK FOR SIDST 
 

 

Vælgermøde i Tølløse  

14. maj 2019 

Det tværpolitiske samarbejde i Holbæk Kommune og 

Tølløse Lokalforum havde inviteret til vælgermøde i 

Tølløse som optakt til folketingsvalget den 5. juni 2019. 

9 partier var repræsenteret og ca. 90 vælgere var kommet 

for at lytte og stille gode spørgsmål. Mødet blev stramt 

ledet af Jesper Knudsen. 

Et succesfuldt arrangement, som blev rost fra alle sider. 

Successen er senere sat i relief, da lignende 

arrangementer i langt større byer kun blev besøgt af 

ganske få vælgere. 

 

 
 

Magisk folkpop i No1 
10. maj 2019  

Den svenske folkpopgruppe Nü Fiona og lokale Rasmus 
Nelausen stemplede ind med en forrygende dobbelt-
koncert, da de spillede i No1. 
Tilhørerne blev forkælet med en smuk buket af 
kunstnernes helt egne kompositioner. Frontkvinde og 
sanger Izabella Norén leverede nummeret ”Little Crow” 
på næsten magisk vis. 
Nü Fiona består udover Izabelle Norén af hendes gamle 
venner og erfarne musikere: Malte Zeberg (kontrabas) 
Jonathan Kabell (trommer) og Tulda Nielsen (sang og 
violin). Kvartetten udgav i foråret 2018 sin debut EP. 
Også Ramus Nelausen leverede som altid et velklingende, 

underspillet og underfundigt show pakket ind i guitarspil, der var en ren fornøjelse for øret. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

