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DET SKER NU 
 
 
 

Sti-gruppe  
Til genfindelse af gamle stier og dannelse af nye 
 

 
Kender du stierne i Tølløse og omegn? 
 
Et nyt initiativ har set dagens lys. 
En stigruppe, der har til formål at genfinde gamle stier og samtidig danne nye, er etableret som en 
arbejdsgruppe under Fællesskab Tølløse. 
 

FORMÅL  
- At synliggøre og skabe sammenhæng mellem eksisterende stier.  
- At skabe plads til nye stier i lokalområdet.  
- At give alle mulighed for at se og møde naturen og historien, der hvor vi bor.  
- At skabe rum for at vores børn, unge og ældre kan gå og løbe ture langt væk fra trafikstøj og 
industriområder.  
- At give skoler og institutioner mulighed for at få flere oplevelser i naturen.  

 
Bente Trane, der er tovholder i gruppen har sendt denne introduktion: 
I dag er enkelte stier i brug - man kan og må gå på dem - men de skal naturligvis bruges og vedligeholdes. 
Kender du dem?: ”Hovstien”, som går fra Kvarmløsevej til Åstrups Ledvogterhus og ”Kærlighedsstien”, 
som går fra Pilevej til Kvarmløsevej (den går bagom Tølløse Privat- og Efterskole, TPOE). Som man siger: 
”kært barn har mange navne”, og mange af stierne er opkaldt efter, hvilken brug de havde. 
Naturligvis er der også stierne i Åstrup Skov og i Tølløse Slots Skov, som stadig eksisterer, men benyttelsen 
af dem er bestemt af de enkelte godsers styrelser. 
  
Der er ingen samlet oversigt over, hvilke stier der er og har været. Et matrikelkort “fra mange år tilbage” 
kan udpege dem for os - og det er forbavsende “så mange” der har eksisteret. 
Stier blev tidligere brugt til hurtigere at komme i skole, i kirke eller på arbejde. I dag bruger vi stier til at - 
slappe af på - nyde naturen - løbe - og naturligvis at komme væk fra dagens “pligter” og larm. 



 
Vi er nogle få personer, som godt kunne tænke os at få gendannet flere stier. Jo flere vi er, jo mere effektivt 
kan vi arbejde med opgaven.  
 
Vi samarbejder med:  Lokal Historisk Forening for Tølløse Egnen og Tølløse Lokalforum 
 
Har du lyst til at være med i gruppen - så meld dig til her: tranebente@gmail.com 

 
 
 
Koncert med Never2Late 
8. november 2018 kl. 19.00 i No1 

 
 
"Never2Late" inviterer dig på en hyggetur rundt i bandets 
mangfoldige playliste - men denne gang i helt anden indpakning end 
normalt: Standerlamper, lysestager, tæpper, nypolstrede 
sponsorstole og akustiske udgaver af de gamle, kendte N2L-hits 
blandet med numre, du aldrig tidligere har hørt "Tølløses Ældste 
Boyband" spille - og mon ikke der sniger sig en anekdote eller to ind 
i løbet af aftenen.  

 
Caféen i No1 sørger som sædvanlig for, at der kan købes 
forfriskninger aftenen igennem. 

 
Dørene åbnes kl. 19.00. Musik fra kl. 19.30.  
Det bliver TOPhyggeligt!! 
 

 
 
 

Dans 
15. november 2018 kl. 19.30 i No1 

 
Efter fællesspisningen kommer Claus og Heidi og  
instruerer i salsa. Kom forbi Kulturhuset No1  
og prøv den populære latinamerikanske dans.  
Alle er velkomne.  
Tilmelding ikke nødvendig 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spilleaften med kort og brætspil 
16. november 2018 kl. 19.00 i No1 

 
Kom og spil whist, skipBo, skak, og andre 
brætspil.  
Alle er velkomne. Der kan købes øl, vand og vin i 
caféen. 
 

mailto:tranebente@gmail.com
https://www.facebook.com/events/272188660099351/?acontext={"action_history":"[{/"surface/":/"page/",/"mechanism/":/"page_upcoming_events_card/",/"extra_data/":[]}]","has_source":true}


 
Viklegrams - Få inspiration og hjælp til at bære dit barn 

18. november 2018 kl. 10.00 i No1 
 

Vil du gerne i gang med at bære dit barn i vikle, slynge eller bæresele? 
Eller vil du gerne inspireres til nye bindinger eller blot ”gramse” på 
andres flotte vikler? Så kom med til viklegrams i No1 søndag den 18. 
november kl. 10-14. 
Medbring gerne både bæreredskaber og børn. 
 
Der vil være kaffe, te, boller og frugt til arrangementet. 
Pris pr. voksen 30 kr. – børn er gratis. Betaling på dagen. 
 
Se mere og tilmeld dig til Maria Andersen Witmans HER  

 
 

 
Koncert med Blueskartellet – blå fredag 
23. november 2018 kl. 19.30  i No1 

 
Så er der blues i Tølløse igen. Vi holder blå 
fredag, når resten af verden holder black 
friday.  
 
BluesKartellet har kun spillet sammen i to 
år, men er alle garvede musikere. Senest 
optrådte de på Tølløse Festivalen i august 
2018. Flere af gruppens medlemmer 
optrådte på festivalen tilbage i 
storhedstiden i 90’erne.   
 
Koncerten i Kulturhuset No1 bliver med 
café-stemning og mulighed for dans. 
Derfor vil der være et begrænset antal 

pladser på 65. Det kan være en god idé at reservere billet på forhånd.  
 
Dørene åbner kl. 18.30, koncerten starter kl. 19.30. 
 
Blueskartellet spiller to sæt: Et første sæt der er, hvad de selv kalder mere akustisk. Og et andet sæt med 
gang i den, hvor der vil kunne danses. 

 
 
Juletræstænding 
25. november 2018 kl.14 foran No1 

 
Ja, nu nærmer tiden sig til årets juletræstænding, som igen 
i år er et samarbejde mellem Lokalforum Tølløse og 
Fællesskab Tølløse. 
 
No1 lægger traditionen tro hus til, og dørene åbnes kl. 14. 
Der vil være salg fra No1’s café, som vil tilbyde alt fra varm 
kakao med flødeskum, kaffe, øl og vand til gløgg og 
æbleskiver. 
 
Sejergaardsskolen vil underholde med kor og blæsere på 
pladsen ude foran, julemanden kommer på besøg med 
slikposer sponseret af SuperBrugsen, der vil være salg af 

juletræer og pyntegrønt og vi skal alle danse om juletræet foran vores fantastiske hus, som danne rammen 
for mange dejlige arrangementer her i byen. 
 
Men ingen juletræstænding uden en juletale. Årets juletaler er borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, og 
vi er rigtig glade for, at Christina vil gæste vores by og holde vores juletale. 

https://www.facebook.com/events/2182966865250508/
https://www.facebook.com/Blueskartellet/


 
Program for dagen kommer på Facebook – Fællesskab Tølløse. 
 
Til dagen har vi brug for nogle ekstra hænder i caféen. Har du mon et par timer i overskud i tidsrummet  
13-18? Kontakt Brit Eriksen på tlf. 24781320. 

 
 
Julejazzkoncert 
15. december 2018 kl. 15.00 i No1 

 
Så er der julejazz i No1 med Signe Buus, vokal, Frederik Flach på 
klaver og Martin Lund på kontrabas. Dørene åbner kl. 14.00. 
Den københavnske jazztrio spiller en god blanding af jazz og lidt 
salmer. 
 
Hør Signe Buus her. 
 
Af titler, der vil blive spillet til koncerten, kan nævnes: “Let it snow”, 
“Silent Night”, “Nu tændes tusind julelys” osv. 
 
Billetter koster 75 kroner og kan købes HER.  
 
Køb i god tid, så du er sikker på at få plads. Dette arrangement bliver 
helt sikkert også udsolgt. 

 
 
 
 
Nytårsfest med spisning 
31. december 2018 i No1 
 

Igen i år arrangerer vi nytårsfest, som er åben for alle. 
Tilmelding kan ske i caféen, hvor du også kan høre nærmer om 
planerne for aftenen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Koncert med Simple Twist – Dylan på dansk 
25. januar kl. 19.30 i No1 

 

Simple Twist spiller Dylan på dansk.  
 
Anders Ramsing synger sine egne tekster inspireret af Bob 
Dylans musikalske univers. Vel at mærke omarrangeret af 
hans dedikerede backinggroup – Simple Twist. 
 
Musikken er tidsmæssigt hentet fra hele Dylans produktive 
periode – med hovedvægten lagt på årene 63-66 & 74-75 – 
med udgaver af numre som “Girl of the North Country”, 
”Don´t Think Twice”, ”I Want You”, ”Like a Rolling Stone” 
”Tangled Up in Blue” og ” You´re a Big Girl Now”. 
 
Teksterne er nogle gange gendigtninger af Dylans, andre 

gange inspireret af en stemning eller et billede og endnu andre lægger sig alene oven på musikken. Der er 

https://www.youtube.com/watch?v=GL-MDUaqJWU
https://billetto.dk/e/julejazz-koncert-i-kulturhuset-no1-billetter-307879


sange om livet og døden, om valget og skæbnen, om længsel og kærlighed – ligesom der er fjollede ballader. 
Musikken er lys og luft, nogle gange gennemsigtig, andre gange gyngende blues og rock eller som en enkel 
vise. Primært lyttemusik – dog med enkelte dansevenlige numre. 
 
Bandet består af: Anders Ramsing, sang/ Stig Andreasen, bas/ Stig Jensen, guitar/ Christian Brandt, cajon 
og Niels Jørgensen på keyboard. 
 
Billetter koster kr. 80,00 + gebyr. Kan købes HER  
 

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

Husk tilmelding senest mandag 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 november 

1. november: Pasta med kødsovs og salat 

8. november: Fiskefilet med kartofler og persillesovs 

15. november: Italiensk mørbrad med ris og grøntis og grønt lienske mørbrad med ris og grønt 

22. november: Gryderet med ris og salat 

29. november: Lene og Flemming serverer en overraskelse 

 

 

TAK FOR SIDST 
 

Indvielse af det nye No1 
 
Den 30. september kunne vi endelig indvie det nye No1, efter håndværkernes indtagelse af huset henover 
sommeren.  

 
Fra kl. 11–13 var der reception for medlemmer og 
indbudte gæster, og fra kl. 15–17 var der åbent hus, hvor 
hele byen var indbudt. 
 
Det var en højtidelig dag med lykønskninger, taler og et 
traktement i særklasse. Tak til Berit, Lone, Jette, Lene J 
og Lene S for alle lækkerierne. 
 
Tak til alle, der kom og var med, og tak for den ros der 
blev givet det nye No1. 
 
De officielle taler blev holdt af formanden for Fællesskab 

Tølløse, Jens Algot, Formanden for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen, og næstformand for 
Fællesskab Tølløse, Jesper Knudsen. 
 
Jens Algot fremhævede i sin tale, at vejen til denne dag 
har været ret kort, men helt fantastisk. Han fremhævede 
den enkeltes indsats i projektet, som er vigtig, fordi hver 
enkelt har særlige kompetencer, der har værdi for 
helheden. Han understregede også, at den enkelte ikke 
alene ville være i stand til at gennemføre projektet. Kun i 
en fælles indsats med respekt for hinanden og helheden 
kan det lykkes - og hvor det sker, kan alt ske. 
 
Ole Hansen kurserede over temaet, ”hvad nu, hvis…”. 
Hvordan opstår ting, og ”hvad nu, hvis ikke..” Hvor 

https://billetto.dk/e/koncert-simple-twist-dylan-pa-dansk-billetter-318509
mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285


tilfældigt ting opstår, og hvad der kan udspringe af det, hvis man griber chancen og muligheden. 
 
Jesper Knudsen takkede de mange, der har været involveret i projektet og for det gode samarbejde, der 
har været med arkitekt, håndværkere og de mange frivillige. 

 
 

Tak for gaverne 
I forbindelse med indvielsen havde vi ønsket, at man, i stedet for at give en blomst eller lignende, hellere 
gav et kontantbeløb, som kan bruges til indkøb af en ting, som vil have varig værdi for huset. 
 
Vi takker for de mange kontante gaver, der blev givet - uanset beløbets størrelse, er vi glade for alt, hvad 
vi har fået. Summen af de kontante gaver beløb sig til ca. kr. 32.000. Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi 
skal bruge pengene til, men det vil helt sikkert blive noget, som vil få en stor brugsværdi for huset. 
 
 

80’er fest 
5. oktober 2018  
 

Fabelagtig fed firserfest fredag 
Der var fuld fart i danseskoene, da the Formænd 
spillede op til 80’er party i Kulturhuset No1. Det var 
ikke kun publikum, der havde en superfed aften. 
Formænd selv siger: 
THE FORMÆND takker af hjertet for opbakningen til den 
længe udsolgte og VILDESTE 80’er fest i No1! Lækker 
mad, skønne rammer – og TOTALT festglade, dansevilde 
og storsyngende festdeltagere! THE FORMÆND er i den 
grad klar til at spille op til mere fest, hvis det skulle 
være. 
 

 
 

Børneteater i efterårsferien - Lasses Musik Teater 
Tirsdag den 16. oktober 

 
Historien om Skjalden, Heavy Kaj og alle de andre. 

 
Så var der igen børneteater i efterårsferien i 
Kulturhuset No1 i Tølløse. Det var Lasses Musik Teater, 
der kom med en forestilling om musikkens udvikling 
fortalt af sjove personer med gøgl og sjove 
instrumenter 
Børnene mødte den trætte, syngende munkedreng, den 
flamencoskrålende tyrefægter, den indiske sitarspiller, 
den pruttende lutenist Sysmund, Heavy-Kaj og andre 
musikere fra flere tidsaldre og lande. Lasse Jonsson, 
som spiller alle showets roller og instrumenter, er 

uddannet klassisk guitarist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Forestillingen var velbesøgt af 
både børn og voksne.  



 
Forfatterarrangement 
25. oktober 2018 

 
50 bognørder kom forbi forfatterforedrag 
 
Torsdag kom der en forfatter forbi Tølløse. Den kun 23-
årige Thomas Korsgaard – som i 2017 vandt Bogforums 
debutantpris med sin kritikerroste gennembrudsroman 
– ”Hvis der skulle kom et menneske forbi” – havde lagt 
vejen forbi Kulturhuset No1. 
Og det havde trukket næsten 50 bogelskere til fra 
Tølløse og Holbæk. De fik et stærkt underholdende 
foredrag om Thomas Korsgaards baggrund og opvækst i 
landsbyen Nørre Ørum ved Skive, strabadserne ved at 
blive forfatter og om karaktererne i hans to første 

romaner, som også udspiller sig i hans barndomslandsby Nørre Ørum. 
Der var livlig spørgelyst fra de fremmødte, som omfattede deltagerne i Tølløses nye læsegruppe, som nu 
tæller 14 medlemmer. 
Det er Holbæk Bibliotek og Kulturhuset No1, der står bag både læsegruppen og forfatterarrangementet – 
sidstnævnte var også støttet af Statens Kunstfond. 
Thomas Korsgaard er lige nu aktuel med sin anden roman, som hedder ”En dag vil vi grine af det”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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@faellesskabtølløse.dk  
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse  

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

