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Fællesskab Tølløse  

ønsker alle en glædelig jul  
og et godt nytår 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
TAK FOR I ÅR 
 
2016 er næsten ved at løbe tør for dage. Selvom året endnu ikke helt er brug op og der stadig er 
aktiviteter i december 2016, kan det godt forsvares at kigge lidt tilbage på året. Det har været et år med 
stor aktivitet i Fællesskab Tølløse. Aktiviteterne i No1 har fyldt meget og også dem på mest konkret vis 
markerer Fællesskab Tølløse. 
 
Men Fællesskab Tølløse er langt mere en No1. Vi har i løbet af året være meget aktive uden for egen hule. 
Vi har været repræsenteret i mange sammenhænge. Her kan nævnes deltagelse i udarbejdelse af oplæg 
til ny kulturpolitik for Holbæk Kommune, deltagelse i arbejdsgruppe omkring erhvervsudvikling og 
bosætning, deltagelse i arbejdsgruppe om turistindsats i den sydlige del af kommunen. I det hele taget hat 
vis stillet op til ting, som vil have en betydning for udviklingen af Tølløseområdet. 
 
Fællesspisningen om torsdagen er en stor succes. Der har igennem året kommen mellem 25 – 50 til 
spisning og antallet vokser. 
 
Det er også året, hvor mange ting er afprøvet. Der har været mange successer og mange ting der er gået 
godt, men fiaskoer har vi ikke haft. 
 
 
Vi bliver tit kontaktet af alle mulige, der ønsker at have relationer til os. Fællesskab Tølløse opfattes 
langt omkring som en stor succes og en interessant samarbejdspartner. Mange steder fremhæves vi som 
det gode eksempel, og politisk har vi stor bevågenhed. 
 
Det har været et år, hvor rigtig mange frivillige har været engageret og ydet en stor indsats. Tak til alle, 
der har ydet en indsats for Fællesskab Tølløse.  
 
2016 blev på mange måder et prøveår. I 2017 skal vi evaluere på erfaringerne og sættes os nye 
målsætninger for fremtiden. 
 
I 2017 bliver ligeledes året, hvor vi genopliver Tølløse Festivalen. En stor gruppe firvillige er allerede i fuld 
gang med forberedelserne. Det har været et stort ønske i byen, at festivalen genoplives, og nu sker det 
altså. 
 



DET SKER NU 
 
Glædelig jul arrangement 
 
Hvornår: Søndag d. 18. december kl.19. Huset åbner kl. 18,30 
 

Igen i år ses vi i No1 og ønsker hinanden glædelig jul! 

Vi glæder os til, at Ragna Ea og guitarist spiller og synger lidt 

vinter- og julesange og på den måde på bedste vis byder den 

nært forestående jul velkommen. Og herefter er der pakkeleg 

- medbring pakke til kr. 25, hvis du vil spille med. 

Caféen byder som vanligt på lækkerier, som passer til 

lejligheden. 

 

Som udgangspunkt er det et voksenarrangement, men børnene 

er naturligvis også velkomne. 

Vi ses i No1 til adventshygge! 

 
 
Forårsprogram med teater, musik og bøger 

Det endelige forårsprogram for Kulturmødestedet No1 er endnu ikke helt på plads – det sker først efter 

nytår. Givet er det dog, at Holbæk Teater og Teateret Fairplay igen gæster No1. 

 

Den 31. januar spiller stykket ”Træt lever & Tungt Hjerte”. Forestillingen er en intimkoncert over Tom 

Waits poetiske fortællinger. Udstillingen er allerede udsolgt. 

 

Forårets andet teaterstykke i No1 bliver teaterdokumentaren ”hvor var du mor”. Stykket præsenteres af 

Holbæk Teater og Teatret Fairplay. Læs mere om stykket på torsdagscafe.dk/teater-i-toelloese. Der er 

stadig billetter at få. De kan købes på teaterbilletter.dk. Stykket har tidligere være annonceret i april, 

men datoen er ændret til 18. maj i No1. 

 

Så ligger det nu fast, at eleverne fra Musikundervisning Midtsjælland spiller koncert i No1 lørdag den 28. 

januar fra kl. 11-15. Billetter vil snart kunne købes. Prisen er kun 10 kr. 

 

Selv om den resterende del af programmet endnu ikke er lagt helt fast, så kan vi afsløre, at der bliver 

både livemusik, fællessang, foredrag og noget for alle os, der kan lide bøger. 

 

Når programmet er klart, udsendes det som et ekstra nyhedsbrev 

 
 
TEATER i Tølløse: Tom Waits musikteater i januar 
 
Hvornår: Tirsdag den 31. januar 2017, kl. 19.30 

 
Lige efter nytår spiller stykket “Træt Lever & Tungt Hjerte”. 
Forestillingen er en intimkoncert over Tom Waits’ poetiske 
fortællinger. Der er tre medvirkende: Lasse Popp, som 
understøttes af de to dygtige musikere Bastian Popp og Kim 
Fast Jensen.  
Stykket er specielt på den måde, at det kun spiller for 30 
tilhørere. Så det kan være en god idé at købe billet i god 
tid. 
 
Adgang kræver billet.  
 
Læs mere og KØB BILLET: UDSOLGT 

 
 



TAK FOR SIDST 
 
Kaare Norge 

 
Fredag den 4. november var der koncert med Kaare Norge, der er én af 
Danmarks mest kendte og anerkendte guitarister.  
Det var musik i den rolige ende. Meget stemningsfuldt og et publikum, 
der forstod at lytte. 
 
Kaare Norge er også billedkunstner og forud for koncerten var der 
udstilling med hans kunst. 

Gin aften 
 
 
Fredag d. 11. november inviterede No1 til ginsmagning med Simon 
Frimann, som i løbet af aftenen præsenterer dig for 8 rene Gins, 4 Tonic 
waters og 5 Gin Tonics på nye spændende måder. 
 
Til trods for, at dette var et af de lidt dyrere arrangementer, var der 
tilmeldinger nok, og deltagerne fik en god – og lang aften ud af det. 
 

 
Mortens aften i No1 
 

 
 
Torsdag den 10. november var det Mortens Aften og cafeen inviterede til 
Mortens And. Der var 45 tilmeldt og vi fik dejlig andesteg, og hvad der 
dertil hører. Det var en meget hyggelig aften. 
 
  
 

 
Tango aften 
 

Italiensk fødte Andrea Casciotta red 1250 km tværs over Argentina og 
mødte sin kone Daniela Di Gregorio. Indtil for nylig havde de en 
tangosalon på Frederiksberg. Nu bor de i Algestrup. 
Den 17. november bød de op til dans i No1 – med en introduktion til 
tangodans og foredrag om tangoen.  
Forud var der spisning, hvor menuen stod den argentinske efterårsret 
Locro Criollo. 
Der var 50 til spisningen og 40 til den efterfølgende dans 

 
Juletræstænding 

 
Traditionen tro, tænder vi byen juletræ den 1. søndag i 
advent. Igen i år var der åbent i No1, hvor man kunne 
købe æbleskiver og gløgg og meget andet. Juletræstalen 
blev holdt af Kurt Næsted, formand for Projektudvalget 
for Vækst i Holbæk Kommune. Det blev en tale inspireret 
af Peters Jul. Derefter blev træet tændt. Der blev sunget 
julesange og gået omkring træet og til slut var der 
godteposer til børnene. 
Stort fremmøde, trods det kolde vejr. Vi gætter på, at 
der var ca. 300 da træet blev tændt. 

På vores facebookside er der blevet lagt et par opslag. 

Bl.a. har Jette Nielsen sendt os dette flotte billede. Og 

Claus Brinckmann har lagt en video på youtube, som han kalder ”Christmas tree at night with light”. 

Se den her:  https://www.youtube.com/watch?v=UJEiViQJei4 

Tak for engagementet 
 



 
Fra Cafeen 
 
Vi har nu i næsten et år haft vores Torsdagscafe, og vi oplever at vore medlemmer kan lide at komme der. 
Hører mange udtale at det ikke må stoppe. 
Vi lagde ud i det små, men oplevede at Fællesspisning trak flere kunder til, og ret hurtigt ændrede vi det 
til Fællesspisning hver uge. 
Det er helt sikkert til glæde for mange, men betyder også at der er flere opgaver til de frivillige. 
Derfor søger vi fra Cafegruppen flere der vil være med. Hvis vi er mange nok bliver opgaven ikke så stor 
en belastning for de få.  
Hvis du har tid, og vi bliver flere frivillige kan opgaven begrænses til en gang hver anden måned for hver 
af os. 
Har det vakt din interesse så kontakt Merete Skov-Hansen på telefon 24608092 eller mail 
merete@skov.mail.dk 

 
 
Byen hvor vi bor – nu som musikvideo 
 
”Byen hvor vi bor”, som mange efterhånden kender, er nu blevet gjort til en 
musikvideo og er frigivet på nettet.  
 

Du kan videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=MvjHefVFfBY&t=43s  
 
”Det er en fornøjelse for Fællesskab Tølløse at kunne præsentere denne nye 
musikvideo til Ragna Eas sang ”Byen hvor vi bor” – med undertekster, så alle kan 
synge med”, siger formand for Fællesskab Tølløse Jens Algot, og fortsætter:” Det er 
en dejlig sang, som beskriver byens sjæl. Vi har allerede brugt sangen meget.  Musikvideoen er dels med 
til at forstærke følelsen i sangen og dels vil den også blive et praktisk værktøj i forbindelse brugen af 
sangen”  
 
Det kunstneriske team omkring Ragna Ea har været frivillige kræfter, som alle har ønsket at støtte op om 
Fællesskab Tølløses målsætning om at styrke byens identitetsfølelse og profilere Tølløse som et godt sted 
at bo. 
Kim Thiesen (ansat på Sejergaardsskolen) har været lydtekniker, Lars Bo Jensen (pianist og Ragna Eas 
mangeårige ven) har leveret tangentspillet, Bodil Kløvgaard (billedkunstner, Tølløseborger og vinder af 
Fællesskab Tølløses fotokonkurrence i efteråret) har leveret 4 af videoens fotografier, og Lau Larsen 
(Ragna Eas mand) har stået for at redigere musikvideoen. 
 
En stor tak til alle medvirkende for deres flotte bidrag til, at Tølløse – også udadtil – har en lydside! 

 
 
Brug og udlejning af No1 
Udlejning er en væsentlig del af husets økonomi. Vi vil derfor opfordre alle til at være med til at udbrede 
kendskabet til denne mulighed. Mere oplysning om udlejningen kan fås på vores hjemmeside 
www.fællesskabtølløse.dk under fanebladet ”No1”. Her er også en lille film, som er en vejledning i, 
hvordan bookingen foretages. 
 
Brugen af huset er meget attraktivt. Vi får mange henvendelser med ønske om brug af lokalerne, og 
mange arrangementer er allerede booket.  
 
Henvendelser eller spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 72 36 91 00 eller til Lone Algot på 
telefon 28 72 62 62.   
 

 

Fortsat salg af folkeaktier 
Takket være en meget stor støtte og opbakning til projektet om køb af ejendommen Tølløsevej 1, blev 
det en realitet i efteråret, og vi overtog bygningen den 20. november 2015. 
 
En meget væsentlig forudsætning for at det kunne lade sig gøre, var at mange havde købt en folkeaktie. 
Det gav et økonomisk fundament, der resulterede i, at andre store bidragsydere også sluttede op om 
projektet. 
 



På den ekstraordinære generalforsamling i september, hvor beslutningen om købet blev truffet, fremlagde 
bestyrelsen et købsbudget, der forudsatte, at vi fortsat skulle indsamle en del penge ved salg af 
folkeaktier. 
 
Når vi kunne medtage denne forudsætning, var det fordi, at vi undervejs i salget af folkeaktierne fik 
mange tilkendegivelser om, at man var villige til at købe yderligere, hvis projektet blev en realitet. 
 
Vi sætter derfor ny fokus på at indsamle de kr. 100.000, som målsætningen er, og beder alle om 
opbakning igen og håber på, at du vil købe en aktie, eller, hvis du tidligere har købt, endnu éen. Af 
målsætningen på kr. 100.000 er der til dato tegnet aktier for kr. 30.000, så der er stadig et stykke 
vej. 
 
Hvis du mener at din familie, nabo, venner og bekendte kunne være interesseret i at støtte med en 
folkeaktie, så videresend meget gerne dette nyhedsbrev med din anbefaling. Husk også at det er gavetid, 
og du kan sagtens købe en folkeaktie og forære den væk i gave. På forhånd tak. 
 
Gå ind på vores hjemmeside, www.fællesskabtølløse.dk. På forsiden klikker du på knappen ”Køb en 
folkeaktie”. Her kan du se, hvordan du køber. 

 
 
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 om at skaffe 
kontakt til flere positive mennesker, der vil være med. 
 

- Snak, ring, skriv 
- Del opslag på facebook. Klik HER 
- Henvis til www.fællesskabtølløse.dk 
- Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.  

 
Den folder vi bruger i øjeblikket i kampagnen er vedhæftet. Udskriv den og brug den, når du snakker med 
andre om medlemskab af Fællesskab Tølløse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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@faellesskab4340.dk 
 
 
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse 


