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TAK FOR SIDST 
 
 
 
Den 18. april – en stor Fællesskabsdag 
 
For mange startede lørdag d. 18. april meget tidligt. Man var mødt op for at deltage i 
træplantningen og forberedelserne til Åbent Hus dagen i Danske Bank bygningen. 
 
De blev, da nogen havde være endnu tidligere oppe, budt velkommen af en festlig, flagudsmykket 
plads omkring Bankbygningen - ingen skulle være i tvivl om, at der skulle være fest i byen. 
 
 
Træplantning 
Træplantningen var et samarbejde mellem Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse, i det vi kalder 
”Bygruppen”. Træer og planter er en bevilling fra Lokal Forum og Fællesskab Tølløse stillede med 
mandskabet.  
 

 
 
 
 
Træplantningen gik i gang kl. 8, men 
først var der kaffe og boller serveret på 
kanten af en trailer i det flotte 
forårsvejr. Derefter gik 10 – 15 personer 
i gang med træplantningen på de ”3 
hjørner” rundt om banen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der blev plantet træer og bundplanter 
hele formiddagen, og resultatet kan vi 
alle glæde os over. Og glæden bliver 
sikkert ikke mindre, når vi kan se de 
flotte farver ved blomstringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åbent Hus 
Vi havde kun få timer til at forberede Åbent Hus arrangementet, men på under 3 timer fik vi 
forvandlet banklokalerne til et hyggeligt og velfungerende Borgerhus. Jeg tror vi alle var 
overraskede over, hvor godt lokalerne fungerede til formålet. Der blev etableret mange forskellige 
miljøer for en beskeden indsats. 

 
 
Kl. 11 åbnede banken og festen kunne begynde – og en fest blev det.  
 
 
Der var mange aktiviteter og et alsidigt program. 
Der var noget for enhver alder og smag. Det vil 
være for omfattende at beskrive alt hvad der 
skete, men overordnet skal vi glæde os over, at 
der kom mange mennesker, og at de var meget 
positive overfor tanken om at gøre bankbygningen 
til et borgerhus. Ved pulten hvor man kunne 
tegne medlemskab af Fællesskab Tølløse og købe 
folkeaktiver, var der stor travlhed hele dagen, og 
mere end 100 personer tegnede aktier for mere 
end 80.000 kr.  
 

 
Vi vil alle huske tilbage på dagen som meget positiv og med en glæde over den store opbakning, 
byen viste for projektet. Det giver håb om, at det kan lykkes at nå målet. 
 
Der skal lyde en meget stor tak til alle de frivillige, der var med til at arrangere og afvikle dagen. 
Alle kom med hver deres kompetencer og lagde i en fælles pulje – og se hvad der kom ud af det.  
 
Det er et rigtig godt billede af, hvordan projektet Fællesskab Tølløse skal fungere. Hvis alle 
bidrager med det, de er gode til og har lyst til – lidt eller meget – og vi lægger det hele sammen, så 
kan vi udrette meget. Vi kan det, vi selv er villige til at yde. 
 
 

 

 



DET SKER NU! 
 
 
Folkeaktier 
 
Køb en folkeaktie og vær med til at give Tølløse et borgerhus 
 
 

Fællesskab Tølløse arbejder på at købe Danske 
Bank-bygningen og omdanne den til et borgerhus 
med café, foredrag, levende musik og meget 
mere. Til glæde for alle borgere.  
 
Pengene skal bl.a. skaffes ved salg af folkeaktier 
og vi er kommet godt fra start. I forbindelse med 
Åbent Hus dagen i banken den 18. april blev der 
solgt folkeaktier for 82.600 kroner, men der er 
stadig lang vej op til de over 500.000 kr., vi skal 
samle sammen. Vi håber at få hjælp fra større 
sponsorer.  
 
Alligevel er der stadig brug for din hjælp.  Så køb 
meget gerne en eller flere folkeaktier og støt det 

gode projekt og Fællesskab Tølløse.  
 
Folkeaktier er en donation 
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. 
 
Sådan køber du en folkeaktie 
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 
 
1. Via netbank: Her overføres pengene til reg. nr. 0521 Konto nr. 245733 
Det er meget vigtigt, at du her skriver din adresse og mail adresse (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 mail adresse i forbindelse 
med indbetalingen på samme konto som nævnt ovenfor. 
 
3. Kontakt Lone Algot: Kom ind på kontoret 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. 
 
 
Borgerhusgruppen har lavet en plan for det videre salgsforløb af folkeaktierne. Der vil om få 
dage blive udsendt en ”kampagneplan” med opfordring til, at vi alle giver et nap med salget.  
  
 
Skt. Hans fest 
 
Skal vi have Skt. Hansfest igen i år? 
Hvem vil gå forrest og sætte i gang og hvem vil være med? Meld dig til oplevelsen.  
 
Kontakt Ole Hansen. Telefon 72 36 91 00 eller mail ole.hansen@faellesskab4340.dk 
 
 

Rengøringsdag 9. maj 
 
På utallige opfordringer gentager vi successen med rengøringsdag i byen.  
 



Det bliver d. 9. maj kl. 9 – 13. Lige som sidste år mødes vi ved Aktivitetshuset, Bytorv 14, hvor vi 

opdeles i hold og opgaverne bliver fordelt. 

 

Mød op med handsker, kost, skovl, hakkejern, trailer og din nabo. Organiser også gerne kraftigere 

værkstøj som fejemaskine, plæneklippere o. lign.  

 
Vi vil igen i år koncentrere os om områderne, der er byens visitkort, nemlig Kvarmløsevej, 
Jernbanevej og Tølløsevej. Det er vores håb, at byen som helhed tager udfordringen op, og at der i 
flere områder fokuseres på at gøre byen og villakvarterne pæne. Det kunne være 
grundejerforeninger, eller privatpersoner, der vil give et bidrag til at løfte byen og byde sommeren 
velkommen. 
 
Rengøringsdagen er et arrangement fælles med Tølløse Lokalforum. 
 
Kontaktperson: Klaus Engberg, telefon 22 64 40 10, mail klaus_engberg@mail.tele.dk 
 
 
Pinselørdag 
 
Nogen vil have os med. 
Vedhæftet to invitationer fra hhv. Gymnastikforeningen og ”Holbæk i Pinsen”, hvor vi inviteres til 
at deltage. 
 
Er der nogen der vil repræsentere Fællesskab Tølløse ved disse to anledninger.  
 
Kontakt Jens Algot, telefon 22 66 72 73, mail: jens.algot@faellesskab4340.dk for at høre nærmere. 
 
 

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 vil vi have mere fokus på at komme ud i hele byen og opfordre folk til at blive medlem. 
Lige nu er vi ca. 230 på medlemslisten og kampagnen fortsætter.  
 
Bestyrelsen ser et stort medlemstal som en bekræftelse på, at byens bakker op om det arbejde, der 
gøres i Fællesskab Tølløse. Et stort medlemstal er også en nødvendig forudsætning for 
overvejelserne om et 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 


