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GLÆDELIG JUL 
 
Fællesskab Tølløse ønsker alle en 
glædelig Jul og et godt nytår. 
 
 
 
 
TAK FOR SIDST  
 
 
Præmiere på Caféaftenerne 
 
Fredag d. 14. november havde vi præmiere på Caféaftenerne. Vi havde besøg af filminstruktør 
Jesper Troelstrup, der fortalte om det at lave film. Vi så hans film ”Kampen”, og efterfølgende 
fortalte Jesper om filmens tilblivelse.  
I betragtning af, at vi denne fredag aften havde konkurrence fra både ”Vild med dans” og fodbold 
landskamp, var der et fint fremmøde. Deltagerne udtrykte stor begejstring for aftenen, og der var 
en stærk opfordring til, at Jesper kommer igen i forårssæsonen. 
Forholdende i Aktivitetshuset var gode - ja næsten perfekte - til denne type arrangementer. Det kan 
godt være her, vi holder til, indtil vi forhåbentligt / måske får vores eget sted at være. 
 
 
Mødet om bypark og færdiggørelse af baneprojektet 
 
Fællesskab Tølløse og Lokalforum havde indkaldt til et fællesmøde d. 3. november om Bypark og 
færdiggørelse af baneprojektet. Mødet foregik på Sejergaardsskolen, og omkring 60 personer var 
mødt op, heraf en stor del fra 5a på Sejergaardsskolen. De havde op til mødet arbejdet med deres 
visioner for, hvad en Bypark skal indeholde. Det var spændende at høre deres bud på det. 
Mødet var optakt til en nærmere drøftelse med Holbæk Kommune om færdiggørelse af området, set 
i en helhed. Fællesskab Tølløse og Lokalforum har nedsat en fælles arbejdsgruppe, der arbejder 
frem mod et godt resultat. 
 
 
Vi har fået en donation 
 
Ved mange af de arrangementer vi har haft indtil nu, har vi stået og manglet noget ordentligt 
teknisk udstyr (billede og lyd). Da det i november var muligt at søge Aktivitetsmidler, sendte vi en 
ansøgning.  
Vi har netop fået meddelelse om, at vi er blevet bevilget et større beløb til formålet. Ikke så meget 
som vi havde søgt, men en god bid. Nu skal vi så se, om vi kan få et godt materiel for de penge, vi 
har fået, eller om vi skal prøve at finde nogle flere. 
Men det var rigtig dejligt og et godt skridt på vejen til at bygge en god basis op omkring vores 
aktiviteter. 
Donationen vil blive overrakt os, søndag d. 21. december ca. kl. 15,45 i forbindelse med Jul i 
Fællesskab. 
 
 



DET SKER NU! 
 
 
 
Jul i Fællesskab 
 
Søndag den 21. december i tidsrummet 12 - 18 omdanner vi hele Torvet ved Brugsen til en stor 
julescene. Der bliver pyntet op med grantræer, halmballer, kogler, æbler og levende lys. 

I midten står det store juletræ - og rundt om bliver 
en workshop med pileflet og mulighed for at kreere 
en dekoration el.lign. Der kommer små boder med 
hjemmelavet strik, tasker og lign. Børnene kan bage 
pandekager eller klippe pynt.  
 
Der bliver mulighed for at købe lidt godt til ganen. 
Når du køber gløgg, hjemmebagte vafler og 
æbleskiver støtter du Fællesskab Tølløse. 
I Elverdamskroens bod kan der købes ungarsk 
gullaschsuppe og juleøl.  
 
Vi har ikke glemt lidt godt til øjet. I de tomme 
butikslokaler bliver der udstillet billeder af 
Strøgkunst og julebilleder fra lokalhistorisk arkiv. 
 
Og der bliver også godt til øret. Kl. 16 og kl 17 
spiller og synger det 50 mand store kor og band fra 
Sejergaardsskolen.  
 
Kl 18 lukker boderne og vi udleverer fakler til alle 
og så går vi til Baptistkirken, hvor vi i stearinlysets 
skær modtages af præsterne, Lisbeth Jørgensen og 
Allan Ibsen (fra hhv Gl.Tølløse Kirke og 
Baptistkirken) De har forberedt julehistorier og 
sange for os. 
 
På denne måde vil vi give alle mulighed for at ønske 
hinanden en glædelig jul. 
 
I tilfælde af snestorm vil vi forbeholde os retten til 
at vurdere på dagen, om vi kan gennemføre.  
 
Hvis I har lyst, eller kender nogen der har, er alle 
hjertelig velkommen til at give en hånd med. Vi kan 
bruge hænder til det praktiske eller kreative. Eller 
hvis du vil donere æbler, kogler eller lign. Kontakt 
Hanne på: klaus_engberg@mail.tele.dk 
 

 
Hvad skal vi med et kulturhus / borgerhus? 
 
Projektgruppen, som kalder sig ”Borgerhusgruppen”, har siden oktober arbejdet med muligheden 
for at finde et kulturhus / borgerhus. Fra staten har der været fokus på Danske Bank bygningen, 
men også andre muligheder er blevet tænkt. 
Fra Borgerhusgruppen siger Britt: ” Vi har holdt et indledende møde med Danske Bank, hvor vi så 
bygningen. Ingeniør Erik Tonsberg, har velvilligt stillet sin kompetence til rådighed for Fællesskab 
Tølløse, og det er vi meget glade for. Vi afventer hans vurdering af bygningen. Hvor bekostelige 
bliver nødvendige istandsættelse og energirenoveringer?” 
 
Det næste møde i Borgerhusgruppen er d. 13. januar 2015 kl. 19 i Aktivitetshuset, hvor alle, der har 
interesse i projektet, er velkomne. 
 
”Hvad er det så egentlig, vi vil bruge huset til, og hvordan får vi driften, og specielt økonomien, til 
at hænge sammen” spørger Britt og slutter: 



”Vi har i gruppen talt om mange ting og gjort os en masse tanker og undersøgelser. Men vi vil meget 
gerne have flere tanker og ideer frem fra andre, som interesserer sig for projektet. Så vi håber at 
mange vil møde op d. 13. januar”. 
 
 
 

BLIV MEDLEM 
 
 

 
 
 

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 


