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DET SKER NU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle indbydes til at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer af Fællesskab Tølløse har 

stemmeret. Stemmeberettigede medlemmer modtager, forud for generalforsamlingen, en mail med 

oplysning om medlemsnummer. 
 
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at du ikke er medlem af Fællesskab Tølløse, fordi du har købt en 
Folkeaktie. 
Ønsker du at blive medlem af Fællesskab Tølløse, kan du kontakte Lone Algot på 28 72 62 62 eller  
kontakt@fællesskabtølløse.dk senest dagen før generalforsamlingen.  
 

 
Fællesspisning 
 
Den 31. marts fra kl. 17.30 er der fællesspisning med oksekødssuppe.  
Prisen er 45,- kr. for voksne og 30,- kr. for børn. Herefter er der generalforsamling kl. 19.00. 
Tilmelding til fællesspisning til Merete på merete@skov.mail.dk senest 28. marts 2016. 
 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse 
 

torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 
 

i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer, der vedrører organisatoriske forhold. 
 

Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
den 24. marts 2016. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 



TORSDAGSCAFÉ 
 
 
Torsdagscaféen buldrer bare derudaf! 
 
Torsdagscaféen har fået en rigtig flot start. De 2 
torsdage, hvor der har været program, har der været 
overvældende besøg. Til den første aften under 
overskriften ”Herskab og Tjenestefolk” var der ca. 
110 tilhørere. En god aften, der fik megen ros fra de 
fremmødte.  
 

 
Det næste arrangement var ”Syng med aften”, 
hvor ca. 85 personer kom og lyttede til god musik 
og sang med på teksterne. Igen en stor succes med 
mange glade mennesker. 
 
Ud over disse 2 arrangementer, har der været en 
aften med fællesspisning, hvor ca. 35 personer 
deltog. Også en hyggelig aften. 
 

Vi har nu fået afprøvet huset af nogle omgange og set, at det fungerer rigtig godt til arrangementer. Vi 
kan også godt se, at der er plads til forbedringer. Vi mangler lidt godt scenelys og adgangsforholdene 
mellem det store lokale og køkkenet skal forbedres. 

 
 
De næste arrangementer 
 
17. marts 2016: Venskabscafé med Slotsefterskolen fra kl. 16.  
En aften med blandet kunst, spisning, musik og samtaler. Se vedhæftede program 
 
24. marts 2016: Lukket p.g.a. påske 
 
31. marts 2016: Generalforsamling og fællesspisning  
 
7. april 2016: Caféaften 
 
14. april 2015: Modkultur 
 
Denne aften har vi et program, der 
særligt henvender sig til unge.   
 
Thomas Vestergaard fortæller om sit 
liv, der indtil for få år siden var 
præget af svigt i barndommen, vold, 
misbrug, mindreværdsfølelse. Alt blev 
kompenseret med den adfærd, han 
lærte fra barn.  
 
Thomas har et stærk budskab til unge 
i dag, og det vil han bringe denne 
aften. 
 
 
21. april 2016: Lukket pga. udlejning 



 
28. april 2016: Irsk aften - med entré og begrænset antal pladser 
 

Torsdag den 28. april kl. 19.00 er der garanti for 

underholdning og god irsk stemning, når Kieran 

McLaughlin og Pia Nygaard gæster No1.  

Den unge duo spiller Irsk folkemusik, men blander det 

med versioner af nyere sange. Pias sprøde og bløde 

violinspil emmer af spilleglæde og Kieran's stemme 

når helt ind til hjertet. Pia er uddannet folkemusiker 

fra konservatoriet i Odense. Du kan høre hende i 

andre konstellationer som Norrøn, IntsåRing, Seegert, 

Bæk og Nygaard. Kieran bevæger sig også i 

Bluegrassmiljøet. Både Pia og Kieran har spillet 

sammen med Denis McLaughlin i hele landet. 

 

Caféen sælger denne aften irish coffee og fadøl fra No5 - Holbæk Bryghus.  

 

Billetter á 120,- kr. kan købes på Billetto. Klik HER.  

Har du problemer med at købe billet, er du velkommen til at kontakte Lone Algot på tlf. 28 72 62 62. 

 

 

Rengøringsdag 
 

Kalenderen fortæller, at det er forår, så nu er det tid til at komme ud og forskønne vores dejlige by. Vi 

har i år valgt at koble os på et fælles arrangement med resten af Holbæk Kommune og vil indsamle affald 

søndag den 17. april fra kl. 10.00 – 12.00. Mød op på pladsen ved No.1. Klaus har kaffe og friskbagte 

snegle klar. Vi sørger for sække, et antal veste og gribetænger. Lad os se om vi ikke kan slå tidligere 

rekorder i indsamling af affald. 

 
 
 

TAK FOR SIDST 
 

Indvielse og navngivning af No1 
 
Den 6. februar blev ”No1 – et kulturmødested” officielt indviet. Og der var trængsel både ude og inde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sejergårdsskolens Big Band spillede op til den officcielle start, og først da de havde pakket sammen, blev 
der med møje og besvær plads til alle de mange fremmødte gæster indendørs.  
 



Der var officielle taler af formanden fra Fællesskab Tølløse og af borgmester Søren Kærsgaard. Derefter 
en ceremoni, hvor bånd mellem mange 
interessegrupper blev knyttet i et fællesskab og 
samlet i No1. En handling med stor symbolik. 
 
Herefter blev en stor og lækker buffet åbnet med 
musik af Jazzduoen ”Gramofon”. Senere var der 
afsløring af gaven fra ”Støgkunst” – 13 flotte 
kunstværker. Herudover modtog Fællesskab Tølløse  
20.000,- kr. fra Tølløse Lokal Forum samt andre flotte 
gaver, som kan bruges både ude og inde. 
Fællesskab Tølløse takker for alle de flotte gaver! 
 
TAK til alle, der kom og gjorde dagen til en festdag, 
og til alle dem, der gjorde et stort stykke arbejde, så 
arangementet blev så vellykket, som det gjorde. 
 

 
 

Erhvervsklub 
 
Tirsdag den 1. marts havde Fællesskab Tølløse inviteret erhvervslivet fra området. Til mødet var også Kurt 
Næsted, som sidder i Holbæk Byråd og er formand for vækstudvalget, indbudt. 
 
Formålet med mødet var at skabe relationer i erhvervslivet med henblik på etablering af en erhvervsklub 
til gavn for erhvervet selv og for udviklingen i området. 
 
Der var tilmeldt ca. 25 personer til spisning af lækker mad, og aftenen forløb godt med et indlæg fra Kurt 
Næsted om temaet: ”Vækst i lokalområderne i samspil med hele kommunen og hinanden som 
forudsætning”. 
Efterfølgende havde Flemming Jørgensen et oplæg om etablering af en erhvervsklub. Det blev aftalt, at 
der indkaldes til et nyt møde som led i processen for etablering af en erhvervsklub. 

 
 
Brug og udlejning af Tølløsevej 1 
 
Udlejningen af No1 går rigtig godt. Der har allerede været afholdt flere arrangementer, og de er forløbet 
godt. Tilbagemeldingen er, at lokalerne er meget velegnede til formålet. 
 
Udlejning er en væsentlig del af husets økonomiske drift. Vi vil derfor opfordre alle til at være med til at 
udbrede kendskabet til denne mulighed. 
 
Mere oplysning om udlejningen kan fås på vores hjemmeside www.fællesskabtølløse.dk under fanebladet 
”No1”. Henvendelser eller spørgsmål skal rettes til Ole Hansen, telefon 72 36 91 00. 
 
Brugen af huset er meget attraktivt. Vi får mange henvendelser med ønske om brug af lokalerne, og 
mange arrangementer er allerede booket. Det lover godt for fremtiden. 
  
 

Fortsat salg af Folkeaktier 
 
Takket være en meget stor støtte og opbakning til projektet om køb af ejendommen Tølløsevej 1, blev 
det en realitet i efteråret, og vi overtog bygningen d. 20. november 2015. 
 
En meget væsentlig forudsætning for at det kunne lade sig gøre, var at mange havde købt en folkeaktie. 
Det gav et økonomisk fundament, der resulterede i, at andre store bidragsydere også sluttede op om 
projektet. 
 
På generalforsamlingen i september, hvor beslutningen om købet blev truffet, fremlage bestyrelsen et 
købsbudget, der forudsatte, at vi fortsat skulle indsamle en del penge ved salg af folkeaktier. 
 



Når vi kunne medtage denne forudsætning, var det fordi, vi undervejs i salget af folkeaktierne fik mange 
tilkendegivelser om, at man var villig til at købe yderligere, hvis projektet blev en realitet. 
 
Vi sætter derfor ny fokus på at indsamle de kr. 100.000, som målsætningen er, og beder alle om 
opbakning igen og håber på, at du vil købe en aktie, eller hvis du tidligere har købt, endnu en. 
 
Hvis du mener at din familie, nabo, venner og bekendte kunne være interesseret i at støtte med en 
folkeaktie, så videresend meget gerne dette nyhedsbrev med din anbefaling. På forhånd tak. 
 
Denne gang går du ind på vores hjemmeside, www.fællesskabtølløse.dk På forsiden klikker du på 
knappen ”Køb folkeaktie”. Her kan du se, hvordan du køber. 
 

 
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@fællesskabtølløse.dk 
 
CVR 35975845 
Fællesskab Tølløse 
Adresse: Tølløsevej 12, 4340 Tølløse 
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse 


