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GENERALFORSAMLING 
 
 
 

 
 
 

 
Ønsker du at have større medindflydelse 
 

Det har altid været en del af Fællesskab Tølløses 
tankegang, at så mange medlemmer som muligt skal 
bidrage i de opgaver og projekter, der igangsættes. På 
samme måde ønsker vi at fremsætte en bred invitation til 
at indgå i foreningens ledelse. 
 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, men det er 
samtidig bestyrelsens ansvar, at der er kandidater til de 
poster, der skal besættes.  
 
Ud over poster der skal besættes på 

generalforsamlingen, har vi brug for folk, som kan indgå i særlige opgaver. Vi har bl.a. brug for en 
person, der kan tages sig af administrative ting i forhold til lovgivning og samarbejdsforhold til 
myndigheder og andre samarbejdspartnere. Se også under rubrikken ”Nyt fra bestyrelsen”. 
 
Derfor opfordrer vi dig til at kontakte formanden, Jens Algot, på telefon 22 66 72 73 eller mail: 
kontakt@fællesskabtølløse.dk, hvis du har ønske om at være aktiv i ledelsen eller være med på andre 
opgaver. 

 
 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse 
 

torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 
 

i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

den 14. marts 2019, kl. 12.00. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 

mailto:kontakt@fællesskabtølløse.dk


 

DET SKER NU 
 
 
 
Unge mod ensomhed – fællesspisning og stand-Up 
Torsdag, den 14. marts kl. 14.30 – kl. 20.00 
 

 
     
Unge fra PULS-linjen på Tølløse Slots Efterskole går til 
kamp mod ensomhed. 
 
Der vil som alle andre torsdage være fællesspisning. 
Maden koster denne gang 10 kroner mere end sædvanligt. 
De 10 kroner går til organisationen Ventilen, som arbejder 
med at bekæmpe ensomhed blandt unge.  
 

Husk at du skal melde dig til, hvis du skal spise med. Det er VIGTIGT at du skriver datoen “14. marts” i din 
tilmelding.  følg linket her. 
 
Herudover byder dagen på stand-up om ensomhed. Komikeren Stefan Wibling – der var semifinalist ved DM 
i stand-up 2018 – tager ensomhed under behandling med et humoristisk glimt i øjet. 
Og så vil der være samtalesalon mod ensomhed med lokale politikere, fotoudstilling og salg af lodder. 
 
Foreløbigt program: 
14.30: Café, salg af lodder/fotoudstilling (salg af lodder og fotoudstilling foregår over hele aftenen) 
17.30: Fællesspisning, velkomst, voxpop, oplæg fra Ventilen. Samtalesalon & input fra politikere løbende 
19.00: Udtrækning af lodder + vinder af fotoudstillingen 
19.15: Kaffe og kage 
19.30: Stand up 
19.45: Overrækkelse af indsamlingsbeløb til Ventilen 
20.00: Slut 
 
For nærmere program hold øje med www.faellesskabtollose.dk 
 

 
Koncert: Marie, Krede & Ulrik  
Fredag, den 22. marts kl. 19.30 i No1 

 
Så er de tilbage i Tølløse. Marie, Krede og Ulrik spiller 
koncert i No1. Ved årets Tølløse Festival spillede de 
sammen i Krede K and the Youngsters og var en af de 
helt store oplevelser. Glæd dig til en fantastisk aften 
med tre superdygtige musikere. 
I starten af 90èrne var Nybyvej 4 i Gl.Tølløse rammen 
om et bofællesskab, som afstedkom mange kreative 
aftener, hvor fællessang var i højsædet. Her boede 
aftenens musikanter. De vil føre os tilbage til 
stemningen og lyden fra dengang, hvor alle genrer var 
tilladte. 

Marie Bahn – Vokal & Guitar: Marie med den dejlige varme og mørke stemme var et fast indslag på Tølløse 
Festivalen gennem mange år bl.a som forsanger i ”Bahn Band”. 
Krede / Kristian Damgård – Guitar & Vokal: Krede har sine rødder i bluesmusikken og var i mange år frontfigur 
i Tølløse bluesbandet ”Crossroads”. Han var desuden guitarist i Tølløserockbandet ”WoodstrupJam”. 
Ulrik Preisler – Vokal, Klaver, harmonika og Guitar: Ulrik har sit ståsted et sted imellem vise og 
rocktraditionen. Ulrik var sanger i ”WoodstrupJam”. 
Denne aften vil de især spille sange, som har en speciel betydning for deres musikalske virke. Du vil bl.a 
kunne høre numre af Sebastian, Poul Krebs, Peter Sommer, Elton John, Liva Weel og Benny Andersen. Men 
de vil også spille egne numre. 
Så kom og nyd en aften i godt musikalsk selskab. 

 

http://faellesskabtollose.dk/?page_id=648
http://www.faellesskabtollose.dk/


Forfatteraften – Karen Fastrup 
Torsdag, den 28. marts kl. 19.30 i No1 
 

Så får Kulturhuset No1 igen besøg af en af Danmarks mest 
spændende forfattere - romanaktuelle Karen Kastrup. Det 
er Holbæk Bibliotek, der står for arrangementet i 
samarbejde med Fællesskab Tølløse. 
Karen Fastrup udgav i september den selvbiografiske 
roman Hungerhjerte, hvor hun skriver om sit eget 
sygdomsforløb med borderline. 
 
HUNGERHJERTE ER NOMINERET TIL DR ROMANPRISEN 2019. 
OG PRÆMIERET AF STATENS KUNSTFOND SOM ET VÆRK AF 
SÆRLIG HØJ KUNSTNERISK KVALITET 

 
Anmelderne skriver om romanen: 

★★★★★  “Karen Fastrup skriver om sindssygdom, så man kan mærke det på egen krop. Men især skriver 
hun om at være menneske, og det gør hun fremragende.” – Politiken 
“HUNGERHJERTE er svær at slippe […] en pageturner af et erindringsværk.” – Information 

★★★★★★  “Stærk litteratur med struktur, sprog, stemning og poesi i skøn forening.” – Bogbobler 
“En hudløs ærlig udviklingsroman og et stærkt erindringsværk, der både samler brikkerne i et broget 
familiespil og lader et fint afstemt tidsbillede tage form.” – Statens Kunstfond 
“Hjerteskærende læsning […] HUNGERHJERTE er en nutidig pendant til klassiske sindssygdomsværker som 
HINSIDES af Helga Johansen og GLASKLOKKEN af Sylvia Plath – og det er flot litterært selskab.” 
– Litteratursiden 
“Romanen er velkomponeret og stram og holdt i et sprog, der er befriende enkelt og levende på samme 
Se mere omtale og anmeldelser på www.faellesskabtollose.dk 

 
Billetter til kr. 30,00 kan købes HER 

 
 
Husk REN BY i Tølløse 
Søndag, den 31. marts - start fra No1 kl. 9.00 
 

Igen i år arrangerer Lokalforum Tølløse ”Ren By” 
Nærmere info om dagen kommer senere. SE video fra 
tidligere indsamling HER 
”Ren By” i 2018 var en stor succes. På selve 
indsamlingsdagen mødte 50 Tølløseborgere op kl. 09.00 
ved No1. Det store fremmøde gjorde det muligt at nå 
nogle områder, som vi normalt ikke har nået på de 
tidligere indsamlingsdage, og der blev samlet meget affald 
ind - 80 sække. Alle byskilte blev vasket rene for alger 

m.v. og gangtunnelen blev fejet, så den fremstod mere indbydende at gå igennem. 
Reserver allerede nu dagen og mød op til en formiddag i fællesskab, hvor vi sammen skaber et synligt 
resultat, som alle kan glæde sig over længe efter. 

 
 
Ny genbrugsplads i Tølløse – offentligt møde 
Torsdag, den 4. april kl. 19.30 i No1 
 

Fors A/S er i gang med at projektere den nye 
genbrugsplads på Digemosevej i Tølløse. Lokale beboere 
har bidraget med ønsker og ideer til pladsens indretning 
og projektleder Birgit Poulsen fra Fors A/S er nu klar til 
at vise, hvordan ideerne er blevet indarbejdet i 
projekttegningerne. På mødet vil der være mulighed for 
at drøfte eventuelle ”bæredygtighedsaktiviteter”, som 
kan drives af lokale beboere fra Tølløse og omegn.     
 
 
 

http://www.faellesskabtollose.dk/
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=2qapgif6fs
https://youtu.be/a64uldUl-S8


 

Koncert: Finn Irs Trio 
Fredag, den 12. april kl 19.30 i No1 
 

Finn Irs er tilbage i No1. 
Finn Irs og hans trio leverer fede koncerter på helt 
gammeldags maner med brede guitarsoloer, lækre 
vokalharmonier, Dylan’sk mundharpe, sprød lapsteel og 
ikke mindst en smittende spilleglæde. Det skal opleves!   
 
Alex Nyborg sagde i MADSEN på P4: ”…nogen gange så 
blomstrer folk lidt sent i livet, og det, synes jeg, er 
tilfældet med Finn Irs, som lige så stille slipper små 
singler, hvor han viser sig som en fremragende sangskriver 
med fine sange til et voksent publikum. Uden at det sådan 

på nogen måde bliver altmodish. Til gengæld er det nutidigt med en lille knivspids af amerikansk 
inspiration…” 
Finn er en klassisk skandinavisk singer-songwriter, som det sidste års tid har haft solid airplay på DR’s P4/P5. 
Sidst med singlen ’Så Bare Stig På’, men måske har du også hørt Finns tidligere singler ’Tabte Horisonter’, 
’Som Den Du Er’ og ’Afdansningsbal’ på DRs radio. 
Finns TRIO består udover ham selv af: Thomas Støtt på guitar, lapsteel og kor, samt Palle Klok på guitar og 
kor. 
 
KØB BILLET 80 kr. + gebyr her. 
 

 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 

I nyhedsbrevene vil rubrikken ”Nyt fra bestyrelsen” fremover dukke op ind i mellem. Her vil vi fortælle om 

nogen af de ting, der rører sig bag facaden. 

 

Færdiggørelse af renoveringsprojektet: 

Vi er alle glade for vores Nye No1, som fungerer rigtig godt. Men der er nogle ting, som endnu ikke er på 

plads. Vi har haft lidt udfordringer med vores elektriker, som ikke har fået gjort alle opgaver færdige. Vi 

har afbrudt samarbejdet med ham, og de mangler der er, bliver løst på anden måde. En væsentlig ting er 

udsugningen fra vaskerummet. Vi håber at få det hele afsluttet meget snart. 

Herudover er der et par andre opgaver, vi skal have set på. Det drejer sig om akustikforholdene og om en 

form for gardinløsning i det store lokale.  

I forbindelse med indflytningen blev der givet kontante gaver på i alt kr. 31.000. Dem har vi endnu ikke 

besluttet, hvad skal bruges til, men mon ikke de komme til at blive brugt til en af disse to opgaver. 

 

Tølløse Festival 2019 

Igen i år bliver der Tølløse Festival. Datoen er fastsat til lørdag den 17. august.  

 

Udlejning 

Der er stor interesse for at leje No1 til alle mulige formål. Det er tydeligt, at interessen er steget meget 

efter ombygningen. Vi har gode erfaringer med udlejningen, og dem der lejer huset behandler det godt og 

efterlader det almindeligvis i fin stand. 

 

 

SØGES 
Skt. Hansfest - tovholder 

Vi søger en person, der vil tage ansvar for årets Skt. Hansfest. Du skal være tovholder for arrangementet og 

for de mange frivillige, der plejer at stille op for at holde traditionen i live. 

Er det dig, så ring til Jens Algot på 22 66 72 73, eller skriv en mail til jens@algot-bolig.dk 

 

 

https://billetto.dk/e/koncert-finn-irs-trio-billetter-340489/
mailto:jens@algot-bolig.dk


Lyd og lysmand 

Er du lidt nørdet med lyd og lys? Så er det lige dig vi har brug for. Det kan være til praktisk hjælp ved 

arrangementer, men det kan også være som ”konsulent” i forbindelse med indkøb af nyt udstyr til udbygning 

af vores eksisterende anlæg. 

Er du interesseret, så ring til Jesper på  29 25 66 08, eller skriv en mail til jesper.knudsen724@gmail.com 

 

 

 

TAK FOR SIDST 
 
Førstehjælpskursus og hjertestarter 
Torsdag, den 17. januar  

 
Vellykket førstehjælpskursus 
David Smilsen fra Hjerteforeningen var forbi og underviste 
i brug af hjertestarter og hjerte-lunge-redning. 
 
I forlængelse af kurset arbejder frivillige nu på at få en 
hjertestarter til No1. Og muligheden er der den 28. april, 
hvor Hjerteforeningen uddeler en hjertestarter til 
grupper, der går 15 ruter i forbindelse med 
Hjerteforeningens Landsuddeling den 28. april. Foreløbig 

har 11 personer meldt sig, så vi mangler stadig 4 indsamlere. Meld dig til brittrosenstand@gmail.com, hvis 
du vil gå med. 
 

 
Hvordan tager vi som by del i bæredygtighedsdagsordenen? 
Torsdag, den 24. januar  
 

Morten Andersen, som bor i Tølløse, var forbi No1 og 
fortalte om sin motivation for at arbejde med 
bæredygtighed i hverdagen.  
Spørgsmålet var, om der kunne være forslag til, at  
formulere et projekt i byen, som vi kan samle os om. 
Hvad skal det være for projekter? Og hvordan gør vi?  

 
Der kom forslag på bordet, som er under behandling, og 
som der senere vil kommer meget mere om. Glæd dig til 
at høre nærmere.  
 

 

 
Koncert med Simple Twist – finurlig og original  
Fredag, den 25. januar  

  
Se hvad du gik glip af, da Simple Twist og Anders Ramsing 
gav koncert i Kulturhuset No1  HER 
Der var dømt Dylan. Simple Twist og Anders Ramsing 
leverede et flot show med finurlige, originale danske 
omskrivninger og fortolkninger af Bob Dylans sangskat. Der 
blev eksekveret af en tilbagelænet, fabulerende og 
underholdende Anders Ramsing og fire dygtige musikere, 
der faldt ind med deres instrumenter som deltagere i en 
engageret og livsbekræftende samtale. 
Alt sammen pakket ind i skønt Dylan-nørderi og god musik 
fra start til slut. Se og hør dem, hvis du får chancen. 
Og så er Dylan også noget, man hænger på væggen! 

Koncerten blev pakket flot ind af kunstmaleren David Lewis` fantastiske Dylan-inspirerede malerier. De 
pryder væggene i No1 februar måned ud. Så kom forbi og se dem. 

mailto:jesper.knudsen724@gmail.com
mailto:brittrosenstand@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lPNZbnr7Hro


 

 
Sæsonens bøger 2019 - 45 læseheste kom forbi 

Torsdag, den 31. januar  
 

Endnu et vellykket og velbesøgt arrangement fra Holbæk 
Bibliotek. Sæsonens Bøger trak 45 lokale læseheste til, 
som fik en rundtur ud i hjørnerne af sæsonens mest 
interessante bøger. Denne gang handlede det både om 
fagbøger/bibliografier og de bedste skønlitterære 
værker. 
Som altid var der mulighed for at krydse de mest 
interessante bøger af under vejs i den forproducerede 
bog-oversigt. Den ligger stadig tilgængelig i No1,  hvis ikke 
du havde mulighed for at være til arrangementet. Alle 
bøger kan bestilles på dit lokale bibliotek.  

 
 
Mr. Ibrahim & koranens blomster - monolog med stor livsvisdom 
Torsdag, den 7. februar  

 
Holbæk Teater var igen i Tølløse. Denne gang med stykket Mr. 
Ibrahim og Koranens blomster. 
 
Et halvt hundrede teatergæster var forbi No1, som med lys og 
kulisser var lavet om til Rue Bleu i Paris. 
 
Her boede historiens hovedperson Momo, der som 13-årig blev 
forladt af sin far og blev forældreløs. Han blev spillet af den 
prisbelønnede skuespiller Troels II Munk, som er kendt fra serier 
som Forbrydelsen og Taxa. 
 

 
 
 

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: http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285 

 

Menu i marts: 
 

07.:   Merete laver krydret oksegryde 

14.:   Surprise 

21.:   Toke serverer culotte med tilbehør  

28.:   Lene & Flemming laver gullasch med rodfrugtmos. 

 

 

 

 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  

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285
http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

