
 

 
 
 

 
 
 
 

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 skal 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. 

 

 
 
 
TAK FOR SIDST 

 
Generalforsamling 
Så er foreningen Fællesskab Tølløse formelt stiftet. Det skete på den stiftende generalforsamling den 19. 
august, hvor ca. 60 personer var mødt op. Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet som bilag. 
 
Bestyrelsen blev: 
Formand: Jens Algot 
Næstformand: Klaus Engberg 
Kasserer: Torsten Grenaae 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lone Algot og Ole Hansen 
Suppleanter: Hanne Engberg og Mogens Andreasen 
 
I det daglige er sekretariatsfunktionen hos Lone og Jens Algot, Tølløsevej 12, 4340 Tølløse.  
Telefonnummer 59 18 69 18 (kontor), 28 72 62 62 (Lone mobil) eller 22 66 72 73 (Jens mobil) 
 
Foreningens cvr. nr.: 35975845 
Bankkonto: reg. nr. 0521 konto 240437 
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Projekt ren by  
Så kom turen til Kvarmløsevej.  
Lørdag den 13. september kl. 13.00 mødte ca. 35 personer op for at give Kvarmløsevej et løft. Men forud 
for det havde mange beboere på vejen været ude og ”feje for egen dør”, og et hold elever fra Tølløse 
Privat- og Efterskole havde samlet affald på vejarealerne omkring skolen. Yderligere havde 5-10 personer 
været engageret med at lave kaffe og bage kage. Man bliver så glad, når opbakningen er så stor. Dejligt at 
mærke at folk er glade for det, der sker, og at de vil være med. 
 
Vejret, humøret og indsatsen var i top, og det var med stor tilfredshed, vi sluttede arbejdsdagen med 
kaffe og kage i Baptistkirkens nye Cafe, hvorfra der var flot udsyn til dagsværket. Tak til alle der deltog, 
tak til baptistkirken for husly og kaffe og til kagebagerne for lækker kage.  
Helt spontant kom spørgsmålet fra en af deltagerne: ”Hvor og hvornår mødes vi næste gang?” 
 
 
 

            
                                                                        

             
 
 
 
Gave 
Som det kan ses på billederne, var vi alle forsynet med gule sikkerhedsveste. En gave foreningen har fået 
af Midtsjællands Folkeblad.  
Claus Hansen fortæller: ”Da Fællesskab Tølløse sidste gang var i byen for at gøre pænt, slog det mig 
pludseligt, at man burde kunne se, hvem de aktive mennesker var, der gik og lugede og fejede. Da 
besluttede jeg, at Folkebladet skulle være sponsor, og at vi skulle kombinere synliggørelsen med det 
sikkerhedsmæssige”. 
 
Fællesskab Tølløse siger tusinde tak for gaven. Vestene havde den tilsigtede virkning. De var med til at 
skabe sikkerhed og opmærksomhed. Det er en rigtig god gave. 
 

 
 
 
 



DET SKER NU! 
 
Vi igangsætter nu nogle af de ideer, som blev prioriteret på ideudviklingsmødet den 21. maj på 
Sejergaardsskolen. 
 
I første omgang tager vi initiativ til at få etableret 5 projektgrupper. 
 
Vi indkalder derfor alle, der har lyst til at deltage i en eller flere projektgrupper til planlægningsmøde 
sådan: 
 

o Fredagscafe. Planlægningsmøde mandag d. 22. september 
o Aktiviteter for unge. Planlægningsmøde mandag d. 29. september 
o Litteraturfestival. Planlægningsmøde tirsdag d. 30. september  
o Julemarked. Planlægningsmøde onsdag d. 1. oktober 
o Borgerhus / kulturhus. Planlægningsmøde mandag d. 6. oktober 

 
Alle dage er kl. 19.00 og mødestedet er Tølløsevej 12, 4340 Tølløse (hos Lone og Jens Algot) 
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved du at du kommer, vil vi gerne høre fra dig og hvad du vil deltage i. 
 
Ring 28 72 62 62 (Lone) eller skriv på mail butik@algot-bolig.dk 
 
Det skal siges, at der på ideudviklingsmødet blev prioriteret 10 ideer uden fastlagt indhold. De 
projektgrupper, der etableres, skal altså også være med til at forme og udvikle indholdet. 
 
 
 

RÅB DET UD!! 
 
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 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 

 

mailto:butik@algot-bolig.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?fref=ts
http://tollose.lokal-web.dk/
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts
http://tollose.lokal-web.dk/

