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Fællesskab Tølløse  
ønsker alle et  
godt nytår 
 
 

 
 

 
 
 

 
Velkommen til et nyt år! 

 
Endnu et år er gået, og for Fællesskab Tølløse er det endnu et år, der har været fyldt med aktiviteter og 
projekter, der har haft et omfang og størrelse, som vi kan se tilbage på med stor glæde. Og endnu engang 
har virkeligheden overhalet forventningerne. 
 
Ved årets start var projektet med ombygning/renovering af No1 i sin forberedelse, men kort inde i året, 
faldt alting ligesom på plads, så vi kunne komme i gang med ombygningen - ikke alene med etape 1 med 
også med etape 2. Det, vi håbede på ved begyndelsen af året, blev lige pludselig en realitet, og nu står vi 
med vores ”Nye No1” til glæde for os alle og for de mange gæster, der besøger os, lejer huset og holder 
møder der. Vi har fået et rigtig dejligt hus, som vi kan være stolte af. 
 
Når vi lykkes med så meget, er det kun muligt på grund af alle de frivillige, der støtter op om Fællesskab 
Tølløse og gør et kæmpe frivilligt arbejde, om det er i foreningsarbejdet, i No1, på Tølløse Festivalen eller 
hvor fællesskabet ellers har brug for engagerede folk. 
 
Jeg ønsker at takke for den indsats, den enkelte gør for Fællesskab Tølløse. Uden jer er vi ikke noget. Jeg 
følger trang til at gentage – lettere omskrevet – hvad jeg sagde i min tale ved indvielsen af No1 efter 
ombygningen. 
 
”Alle er en uundværlig brik i Fællesskab Tølløse, og ingen kan tage æren alene. Uden hinanden er 
Fællesskab Tølløse ikke noget, og vi kunne ikke stå her i dag og glæde os over hvad vi har opnået. 
Nogens indsats er stor, andres mindre. Nogen har naturlige styrker på et område, andres muligheder er 
mindre. Nogen kan bidrage med penge, andre med hænderene. Nogens indsats er synlig, andres mindre 
synlig, men alle bidrager med det, de har evner til og med den styrke og den tid, de har til rådighed. 
 
En grundsætning i Fællesskab Tølløses er: Vores mål skal nås ved at mobilisere de positive kræfter i byen 
og forene dem i en fælles indsats. 
Derfor er det vigtige, at hver enkelt af os stiller vores evner og kompetencer til rådighed for fællesskabet, 
og ikke ser på hvad JEG har ydet, men glæder sig over, at JEG -  sammen med andre og i respekt for andres 
værd - bidrager i en fælles indsats for et fælles mål.  
 
Når det sker, kan alt lade sig gøre, og det er det, der er hemmeligheden bag, at vi er lykkedes med projektet 
Fællesskab Tølløse” 
 
Godt Nytår 
Jens Algot 



DET SKER NU 
 
 
Ib Schønberg dokumentarfilm  
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 14.00 i No1 
 

Udnyt vintermørket til at se eller gense gode danske film. 
Vi viser Ib Schønberg – dokumentar fra 2000 sort-hvid og 
farve (varighed 1 time og 20 minutter). Adgang er GRATIS. 
Ib Schønberg var den fødte filmskuespiller, hvilket Ole 
Roos’ portræt understreger ved at lade en kavalkade af 
Schønbergs mange filmfigurer føje sig sammen til en 
kalejdoskopisk Danmarksfilm, fyldt med sort/hvid 
tidskolorit, komiske optrin og realistiske hverdagsbilleder. 
Mest uforglemmelige er dog de store tragiske 
bravournumre, som alkoholisten i »Café Paradis« (1950) og 
den afsluttende selvmordsscene med Ellen Gottschalch i 
»Ta hvad du vil ha« (1947). 

Vi slutter af med en kop kaffe og en snak om filmen. 
 
Bag arrangementet står Holbæk Bibliotekerne, som har modtaget støtte fra Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker og Veluxfonden til projekt Stjernestunder. I fællesskab med frivillige fra Ældresagen, 
Alzheimerforeningen og andre gode kræfter tilbyder bibliotekerne en række arrangementer, som finder sted 
på kulturinstitutioner i kommunen. 

 
 
Lær førstehjælp – 30 min. introkursus 
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.30 i No1 
 

Instruktør David Smilsen fra Hjerteforeningen kommer 
forbi og holder et 30 minutters introduktionskursus i 
genoplivning.  
 
Det er GRATIS at deltage, men TILMELDING er nødvendig. 
Max 15 deltagere. 
MELD DIG på tilmeldingsseddel - hænger på opslagstavle i 

Kulturhuset No1. 

 
 
 
Hvordan tager vi som by del i bæredygtighedsdagsordenen? 
Torsdag den 24. januar 2019, kl.19.30-20.30 i No1 
 

Morten Andersen, som bor i Tølløse, kommer forbi og 
fortæller om sin motivation for at arbejde med 
bæredygtighed i hverdagen. Og så vil han komme med 
forslag til, hvad du kan tage fat på nu og her. 

 
Målet med mødet er også at finde ud af: Kan vi i Tølløse 
få sat bare ét, og gerne flere, bæredygtighedsprojekter i 
søen? Hvad skal det være for projekter? Og hvordan gør vi?  

 
Du inviteres til at komme med dine egne ideer og tanker 
denne torsdag. 

 
N.B. Der er fællesspisning kl. 17:30. Du kan tilmelde dig fællesspisningen via  
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=648 
 
 
 

 

http://faellesskabtollose.dk/?page_id=648


Koncert med Simple Twist – Dylan på dansk 

Fredag den 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 
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, keyboard. 
 
Billetter koster kr. 80,00 + gebyr. Kan købes HER  
 
Malerier inspireret af Dylan 
Under og op til koncerten vil væggene i No1 være prydet af malerier af kunstneren David Lewis, som har 
malet en række værker inspireret af Bob Dylans tekster.  

 
 
Sæsonens bøger 2019 
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 i No1 
 

Holbæk Bibliotek indbyder til en litterær aften med 
masser af inspiration til sæsonens læsning.  
Adgang kræver billet. Køb her: Pris 30 kr. 
De 3 bibliotekarer, der anbefaler, er alle superskarpe 
læsere: 
Ane Öhrström er dedikeret litteraturelsker og den 
bibliotekar der kan finde de skjulte skønlitterære perler. 
Tina Willumsen har en forkærlighed for biografier – både 

de inspirerende, de sjove, de indsigtsfulde og de decideret ubehøvlede. 
Birgitte Winzentsen, bibliotekets bognørd, læser typisk mere end 100 bøger om året og har næse for at 
spotte en kommende bestseller. 

 
 
Mr. Ibrahim & koranens blomster - monolog med stor livsvisdom 
Holbæk Teater og prisbelønnet skuespiller i Tølløse 
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30 i No1 

 
Det er Holbæk Teater, der præsenterer historien om 
Momo, der som 13-årig bliver forladt af sin far og bliver 
forældreløs. Han knytter et venskab for livet med den 
gamle arabiske kioskejer Ibrahim, der hjælper ham med 
at opbygge sin egen identitet og selvværd. 
Momo er en ensom teenager, der er ved at opdage sine 
følelser for det modsatte køn. Han har et godt øje til 
naboens datter, men hun svigter ham på det groveste. Han 
vender sig i stedet til en af kvarterets prostituerede, som 
han får råd til ved at stjæle i Ibrahims butik og sælge af 
farens mange bøger. 

https://billetto.dk/e/koncert-simple-twist-dylan-pa-dansk-billetter-318509
https://bibliotek.holbaek.dk/arrangementer/litteratur/saesonens-boeger-2019-holbaek


 
KØB billet og læs mere på Holbæk Teaters hjemmeside.  
PRISER: Normalpris 195,- / Senior +60 145,- / Under 25 år 65,- / Gruppe på minimum 6 pers. 145,- 
  
Den prisbelønnede skuespiller Troels II Munk spiller rollen som Momo, der som voksen mindes Mr. Ibrahim 
og deres venskab. 
Troels II Munk er uddannet fra Statens Teaterskole i 1974. Han har på tv bl.a. medvirket i serierne En by i 
provinsen, Landsbyen, Bryggeren, Strisser på Samsø, TAXA, Nikolaj og Julie og Forbrydelsen. 
  
Forestillingen er baseret på den franske dramatiker Éric-Emmanuel Schmitts bog af samme navn. Bogen 
indgår i firebindsværket Den Usynliges Cyklus, hvor Schmitt skildrer religionerne: Milarepa (om buddhisme), 
Oscar og Den Lyserøde Dame (om kristendom), Noah’s Søn (om jødedom og kristendom) og Monsieur Ibrahim 
og Koranens Blomster (om sufismen i islam og små referencer til jødedom). 
 
Medvirkende: Troels II Munk / Instruktion: Pia Rosenbaum / Producent: Holbæk Teater 

 
 
Husk REN BY i Tølløse 
Søndag den 31. marts 2019. Start fra No1 kl. 9.00 
 

Igen i år arrangerer Lokalforum Tølløse ”Ren By” 
Nærmere info om dagen kommer senere. SE video fra 
tidligere indsamling HER 
”Ren By” i 2018 var en stor succes. På selve 
indsamlingsdagen mødte 50 Tølløseborgere op kl. 09.00 
ved No1. Det store fremmøde gjorde det muligt at nå 
nogle områder, som vi normalt ikke har nået på de 
tidligere indsamlingsdage, og der blev samlet meget affald 
ind - 80 sække. Alle byskilte blev vasket rene for alger mv. 

og gangtunnelen blev fejet, så den fremstod mere indbydende at gå igennem. 
Reserver allerede nu dagen og mød op til en formiddag i fællesskab, hvor vi sammen skaber et synligt 
resultat, som alle kan glæde sig over længe efter. 

 
 
Kontingent 

Der udsendes snart kontingentopkrævninger til 
foreningens aktive medlemmer. Vi glæder os over, at så 
mange ønsker at bidrage økonomisk til foreningens 
arbejde og dermed til at gøre Tølløse til en god by at bo 
i. Uden et stort antal betalende medlemmer ville det ikke 
være muligt.  
 
Vi synes selv at kontingentet på kr. 200 om året pr. 
person er beskedent og tænker, at her kan alle være 
med. 
Bl.a. på grund af kontingentet har vi et samlingssted i 
byen – Kulturhuset No1 -  som er til fælles brug. Herfra 

udspringer mange og alsidige tilbud, og rigtig mange er glade for at leje huset til private 
arrangementer.  
Fællesskab Tølløse og No1 er med til at markere byen positivt på egnen, i kommunen og i hele landet. 
  
Vi har en stærk økonomi, fordi mange bakker op om foreningen. Jo flere medlemmer, jo bedre økonomi og 
jo mere kan vi udrette. Glæd dig over at være med til at bidrage til at Fællesskab Tølløse får endnu bedre 
mulighed for at udvikle foreningen og No1. 
 
Er du endnu ikke medlem af Fællesskab Tølløse, vil det glæde os, hvis du vil melde dig ind. Skriv til 
foreningens kasserer, Lone Algot, på mail: kontakt@fællesskabtølløse.dk, eller ring på 28 72 62 62. 
 
Dette er også en opfordring til jer alle om at være med til at skaffe endnu flere medlemmer. Til dette 
formål vedhæftes folderen ”Den gode historie” og en indmeldelsesblanket. Disse kan være gode at have, 
når du taler med andre om Fællesskab Tølløse. 
 

https://het.dk/program/koranens-blomster/
https://da.wikipedia.org/wiki/Statens_Teaterskole
https://da.wikipedia.org/wiki/1974
https://da.wikipedia.org/wiki/Tv
https://da.wikipedia.org/wiki/En_by_i_provinsen
https://da.wikipedia.org/wiki/En_by_i_provinsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Landsbyen
https://da.wikipedia.org/wiki/Bryggeren
https://da.wikipedia.org/wiki/Strisser_p%C3%A5_Sams%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/TAXA
https://da.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_og_Julie
https://da.wikipedia.org/wiki/Forbrydelsen
https://youtu.be/a64uldUl-S8
mailto:kontakt@fællesskabtølløse.dk


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

Husk tilmelding til fællesspisning senest tirsdagen 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 januar 
 
03.:  Gule ærter 
10.:  Flemming og Lene serverer marineret svinemørbrad 
17.:  Svensk Pølseret de Luxe. 
24.:  Chili con carne. 
31.: Jeres køkkenalfer serverer en ret med kylling og salat 

 
 
 

 

 

Tak for sidst 

 
Sti-gruppen  
  

Sti-gruppen havde sit første møde den 
29. november 2018.  
 
Bente Trane fremlagde historikken 
omkring sti-gruppens hidtidige arbejde. 
Herunder mødet med Lokal Historisk 

forening for Tølløseegnen og Fællesskab Tølløse. Vi prioriterer at samarbejde med så mange “grupper” som 
muligt - både foreninger, private erhvervsliv m.m. Vi vil undersøge mulige fonde og “hvor istidsruten går”? 
Derudover vil vi undersøge mulighederne for et samarbejde, når stierne fra Skjoldungelandet føres forbi 
Åstrup. Endelig vil vi undersøge, hvilke lodsejere der støder op til ruterne på kommunens markerede 
stiplaner, og om Lokal Historisk forening for Tølløseegnen vil skrive lidt historie omkring de enkelte steder. 
Der var 7, der deltog i mødet, og tre der var forhindrede. I gruppen er der en fin aldersspredning, alle er 
meget positive og iderige, så det var en meget tilfredsstillende opstart.  
Tak til Fællesskab Tølløse fordi I tog så positivt imod os, vi har allerede erfaret, at det er meget værdifuldt 
at være en del af samarbejdet.  
 
Næste møde: 21 januar 2019 klokken 19.00 i No1. Hvis der er flere, der gerne vil være med, så henvend jer 
til Bente Trane: tranebente@gmail.com. I kan også finde os på www.fællesskabtølløse.dk  i 3. spalte, eller 
under rubrikken "vil du være med". 

 
 
Koncert med Never2Late 
8. november 2018 

 
Det gik du glip af ved Never2Late koncert 
 
De kalder sig Tølløses ældste boyband.  Alligevel  var der 
skruet helt op for entertainmentknappen, da  Never2Late 
– alias Jimmy “Hr. Hansen”, Henning “Mr. Broch”, Kim 
“Toledo” Thiesen, Holger “Wally” Beck og Gorm “Den 
Skaldede Kok” Jensen – gav den gas i Kulturhuset No1 i 
Tølløse fredag aften.  
Vi glæder os til endnu en hyggelig fredags aften en anden 
gang. 
 

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285
mailto:tranebente@gmail.com
http://www.fællesskabtølløse.dk/


 

Koncert med Blueskartellet 
23. november 2018.  
 

Fuldt hus til blå fredag i No1 
 
For andet år i træk brugte vi Black Friday til at holde blå 
fredag i Kulturhuset No1 i Tølløse. Blueskartellet gav den 
fuld spade. Der var fuldt hus og medrivende stemning.  SE 
her hvad du gik glip af HER  
 
Og bare rolig, det er blå fredag igen i 2019. 
 

 
 
 
Juletræstænding 
25. november 2018 

 
Så blev juletræet tændt i Tølløse. Og vi var MANGE. SE 
selv videoen HER. Der var tale af borgmester Christina 
Krzyrosiak Hansen. Og så spillede og sang 
Sejergaardsskolens blæsere og Midi-kor skøn julemusik. 
Tak til arrangørerne Tølløse Lokalforum og Fællesskab 
Tølløse for et super arrangement. Og tusind tak til de 
frivillige der sørgede for, at der var gløgg og æbleskiver 
til de mange hundrede mennesker. 
 

 
Julejazzkoncert 
15. december 2018 

 
Der var jul i luften, da Copenhagen Friday Trio gav den 
fuld jazz i Kulturhuset No1. Martin Lund, kontrabas, 
Frederik Flack, klaver og Signe Buus, vokal leverede en 
meget overbevisende og medrivende koncert, som fik 
publikum til at synge med. 
Og så var der en overraskende julehilsen fra den røde 
planet, da den københavnske jazztrio gav et meget 
velfortjent ekstranummer. 
Se uddrag af koncerten HER.  

Mon ikke den er en gentagelse værd til næste år? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail 
kontakt@faellesskabtølløse.dk  
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse  

https://youtu.be/o29-iHytLNs
https://youtu.be/WvlR1nfkB-4
https://www.facebook.com/faellesskabtollose/videos/313033272755070/
http://www.fællesskabtølløse.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

