
 

 
 
 

 

 
 
TAK FOR SIDST  
 
 
Når vi denne gang siger tak for sidst, er det faktisk for mange anledninger. Det har været en hektisk 
periode siden sidste nyhedsbrev. Som vi der omtalte, blev der inviteret til igangsættelse af flere 
projektgrupper og her følger lige en lille status over dem: 
 
Fredagscafe: 
Gruppen er godt i gang, har holdt flere møder og har været ude at se på egnede lokaler. Det er planlagt, 
at den første fredagscafe bliver den 14. november 2014. Det bliver en meget spændende filmaften med 
en lokal filminstruktør. Mere herom senere. 
 
Aktiviteter for unge: 
Der er taget nogle initiativer for at få klarlagt, hvad disse aktiviteter kan være. Her er det vigtigt at få 
de unge involveret, og det er det, der er sonderinger i gang med.  
 
Litteraturfestival: 
Processen er i gang, og der arbejdes med at få lagt et fundament, som senere skal afprøves. 
 
Jul i Fællesskab: 
Det er i de første omtaler benævnt som ”julemarked”, men projektgruppen mener, at navnet ”Jul i 
Fællesskab” passer bedre, både hvad angår indhold og rammer. Gruppen arbejder på højtryk og er ved 
at lave et meget spændende arrangement. Mere herom følger senere. 
 
Borgerhus / kulturhus: 
En meget aktiv projektgruppe, der er kommet godt fra start. Alle ved, at det er et projekt, der kræver 
en del benarbejde, både praktisk og økonomisk, men muligheder er ved at blive afprøvet. 
 
 
 
 

DET SKER NU! 
 
 

Spil dansk dagen 2014 – du kan stadig nå det 
 
Spil Dansk Aften på Sejergaardsskolen den 29. oktober er på grund 
af stor interesse flyttet til skolens hal (indkørsel fra Møllevej). 
Dørene åbnes kl. 18.15 og selve arrangementet starter kl. 19.00.  
 
Der er mulighed for at købe forfriskninger i skolens støtteforening, 
Sej-Musiks café (husk kontanter). 
 
Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig på: 
tilmelding@sejergaardsskolen.dk  
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev, oktober 2014 



Bypark og byforskønnelse 
 
Tid og sted: 3. november 2014 kl. 19.00 i samlingssalen på Sejergaardsskolen  
 
Fællesskab Tølløse og Lokalforum har nedsat et fællesudvalg, der arbejder med byforskønnelse. I 
forbindelse med afslutning af baneprojektet, har kommunen indgået aftale med Bane Danmark om at 
”overtage” et større jorddepot ved Dalvænget. Det giver så anledning til at Holbæk Kommune har bedt 
byen om at tænke med i hvad der skal ske i det område. Endvidere bliver der nok lidt snak om 
færdiggørelse af byrummene omkring det nye jernbaneanlæg. 
Mød op og deltag i tankerne.  
 

 
Fredagscafe – fredag d. 14. november kl. 19.00 i Aktivitetshuset. 
 
Cafeen åbner kl. 19.00 hvor der vil være mulighed for at købe forfriskninger og lade hyggen brede sig. 

 
 
Vi får besøg at filminstruktør Jesper Troelstrup. Jesper bor i Tølløse og har i mange år 
lavet kortfil. For mange er det at lave film en hel anden og ukendt verden. Jesper 
fortæller om hans arbejde og processen med at lave en film, helt fra grunden, da 
Jesper både er instruktør, manuskriptforfatter og journalist. Jesper har igennem tiden 
lavet et væld af kortfilm, novellefilm og dokumentarfilm. 
 
Se mere om Jesper og hans produktion på: www.jespertroelstrup.dk 
 
 

 
 
Vi skal også se hans seneste film ”Kampen”. Se mere 
om filmen i vedhæftede pressemeddelelse. 
 
 
 
 
 
Programmet med Jesper starter kl. 19.30 og vi forventer at lukke cafeen igen ca. kl. 22. 
 
 
 

BLIV MEDLEM 
 
 
 
 
Er du ikke allerede medlem af Fællesskab Tølløse, så kan du blive det nu. 
 
Ring til Lone på telefon 28 72 62 62 eller skriv en mail til butik@algot-bolig.dk og sig at du vil være 
medlem eller gå ind på Tølløse Lokal Web – klik HER og udfyld formularen. 
 
Du kan vælge mellem: 
 

1: Støtte medlem 
Har du ikke mulighed for at være aktiv i arbejdet, men vil gerne bakke op om foreningen. Så kan du 
være støttemedlem og betale kr. 150 i kontingent.  
Du er fuldgyldigt medlem og kan deltage i arrangementer og har stemmeret på generalforsamlingen. 
  

2: Aktivt medlem 
Har du lyst til at være med til at udvikle projektet, så skal du være aktivt medlem, og betale kr. 150 i 
kontingent. 
Derudover bliver du bedt om at udfylde en ”grøn seddel”, hvor du kan tilkendegive, på hvilke områder 
du har lyst til at være aktiv, og på hvilken måde du kan bidrage. 

 



 
 

RÅB DET UD!! 
 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab T ølløse” 
 
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab Tølløse” og til 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.  

 
Og så skal I få dem til at udfylde en ”grøn seddel”, som er vedhæftet, og som I kan udskrive i det antal, I 
har behov for. De udfyldte grønne sedler afleveres – eller mailes – til Lone og Jens Algot. 
 
 
 

 
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. Fællesskab Tølløse er blevet organiseret som en forening i 
efteråret 2014. 
Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail butik@algot-bolig.dk 

 


