
 

 
Nyhedsbrev, maj 2019 
 

 
 
 

DET SKER NU 
 
 
Sigurd Barrett: Efterkoncertarrangement 
2. maj, kl. 20.00 i No1 
 

Tidligere på aftenen har der været koncert på – og 
arrangeret af  Sejergaardsskolen med titlen ”Sigurd og 
danmarkshistorien” med Sigurd Barrett og Copenhagen 
Phil. Efter koncerten kommer Sigurd Barrett over i No1 til 
et efterkoncertarrangement, hvor han bl.a. sælger sine 
produkter og måske fortæller lidt om dem. 
 
Der er gratis adgang, og alle er velkomne – også selv om 
man ikke har været med til koncerten. 
 
Cafeen er åben. 

 
 
 
Dobbelt-koncert: Svenske Nü Fiona og Rasmus Nelausen 
10. maj, kl. 19.30 i No1 
 

Den unge lokale sanger, sangskriver og guitarist Rasmus 
Nelausen er på forårstour med den svenske folkpop-kvartet 
Nü Fiona. Du har muligheden for at få to koncerter i én, når 
de sammen gæster Kulturhuset No1 denne fredag.  
  
Rasmus har siden sommeren 2016 været i gang at slå sit navn 
fast i det danske sangskrivermiljø. Han har spillet over 70 
koncerter på spillesteder og festivaler i ind- og udland. Og 
han har haft supportjobs for prominente kunstnere som 
Rasmus Walter og Nikolaj & Piloterne. 
Nü Fionas lyd strækker sig fra whisky og tjære spildt ud 
over en gammel vinyl til drømmende, svævende fra et sted 

i den mørkere del af indie/folkpop.  I front står guitarist og sanger Izabelle Norén. Hun har et udtryk, der 
er resultatet af hendes liv som gademusikant og vagabond. 
  
Nü Fiona består, udover Izabelle Norén, af hendes gamle 
venner og erfarne musikere: Malte Zeberg (kontrabas) 
Jonathan Kabell (trommer) og Tulda Nielsen (sang og 
violin). Kvartetten udgav i foråret 2018 sin debut EP. 
Rasmus Nelausen udgav sin debut EP ”If Strange Days 
Return” i december 2017. Den kan høres på alle 
streamingtjenester. EP’en blev udgivet digitalt igennem 
pladeselskabet Oak Mountain Black Swamp der også står 
bag hans opfølgende single ”Letting You Go” der udkom 
i oktober 2018. 
Rasmus Nelausen spiller fra kl 19.30, mens Nü Fiona 
går på scenen ca. kl. 20.45. 

KØB billet her 80 kr. 

 

https://billetto.dk/e/dobbelt-koncert-svenske-nu-fiona-og-rasmus-nelausen-billetter-344935


Infomøde om TOPPEN 
23. maj, kl. 19.00 i No1 
 

Toppen er et netværkshus for yngre med demens 
(under 65 år) og deres familier 
 
Kom til infomøde, hvor du kan høre om Toppen, deres 
aktiviteter og hvordan du kan blive en del af holdet.  
 
Tag gerne din ægtefælle, mor/far, ven/veninde eller 
børn med. 
Mødet varer ca. 1 time 
 
Læs mere på facebook:  
https://www.facebook.com/toppen.netvaerkshus 

 
 
Arrangement - kun for frivillige 
24. maj, kl. 19.00 i No1 
 

Vi ønsker at takke alle de aktive frivillige for deres 
indsats for Fællesskabet – hvad enten den er synlig 
eller ej, om du bager kager, fejer fortov, går med 
post, står i caféen, passer ”De 3 hjørner”, laver 
regnskab, opdaterer hjemmeside, sørger for 
udlejning, gør rent, reviderer regnskab, laver 
aktiviteter, styrer projektgrupper under 
Fællesskab Tølløse, tænder juletræ, søger fonde, 
er Tølløse Lokalforum og meget mere, så er det dig, 
denne invitation retter sig til. 
 
Vi mødes kl. 19.00, og i løbet af aftenen bliver der 

serveret en let anretning med medfølgende lækker levende jazzmusik. Kommer der til at ske mere, afsløres 
det på dagen. Vi skal bare hygge os et par timer, og vi forventer at slutte mellem kl. 21 og 22. 
 
Invitationen er/bliver udsendt til navngivne personer, som vi har registreret som aktive frivillige. Da 
der altid er risiko for at glemme nogen, skal vi bede dig kontakte Jens Algot på telefon 22 66 72 73, 
hvis du erfarer, at det er sket.  
 
 

Velkomstmøde for tilflyttere 
6. juni i No1 
 
Igen i år vil vi byde velkommen til nye tilflyttere ved en sammenkomst.  
 
Programmet er: 

Kl. 16:00 Cafeen åbner 
Kl. 18:00 Spisning  
Kl. 18:30 – til 19:00: Foreningerne har mulighed for at præsentere sig  
Kl. 19:00 Velkommen til No1 ved Jens Algot, til Tølløse ved Flemming Sommer og til Holbæk  
Kommune ved borgmester Christina Krzyrosiak Hansen 
Kl. 19:30 Inge-Lis Madsen fortæller om Tølløse’s historie i ca. 15-20 min.  
Steen Bjerregaard fortæller om - og indbyder til Tølløse Festival.     
Herefter igen mulighed for at besøge foreningernes ”boder” 
Kl. 21:30 Kaffe og kage  
Kl. 22:00 Tak for i aften  

 
Alle tilflyttere i perioden juni 2017 til juni 2019 inviteres ved annoncering i Midtsjællands Folkeblad, 
igennem Facebook, nyhedsbrev og hjemmesider. 
 

https://www.facebook.com/toppen.netvaerkshus


Da vi ikke kan få udleveret kontaktoplysninger fra kommunen, på dem, der er tilflyttet i denne periode, 
opfordrer vi alle til at være opmærksomme på, om man har bekendte eller naboer, som falder ind under 
målgruppen. Giv denne invitation til dem og opfordre dem til at tilmelde sig arrangementet.  
Spørgsmål og / eller tilmelding kan ske til Keld Sørensen, på mail kjelds@mail.dk eller SMS til 23328624 
 
Velkomstmødet er arrangeret af Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse i samarbejde. 

 
 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 

Generalforsamling 
Flot overskud og ny suppleant i bestyrelsen 
 
47 medlemmer var mødt op til generalforsamling i Fællesskab Tølløse torsdag, den 21. marts. På 
dagsordenen stod bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Merete Skov Hansen og Jesper Knudsen blev genvalgt. 
Ud af bestyrelsen gik Brit Eriksen efter 3 år og en stor indsats. 
Ind kom, i stedet for Brit, Jens Højgaard Hansen, som det seneste år har siddet som suppleant. 
Jenny Abelgren blev genvalgt som suppleant. Og endelig blev Lis Roth valgt som ny suppleant i bestyrelsen. 
 
Flot resultat og applaus til afgående 
Lone Algot fremlagde regnskabet for 2018. Årets resultat var et flot overskud på 67.647 kroner – og det til 
trods for, at No1 var lukket i over 3 måneder p.g.a. ombygning. Og også selv om der ekstraordinært var 
skudt ekstra midler ind i ombygningsprojektet. 
Det var Lone Algots sidste regnskabsfremlæggelse for Fællesskab Tølløse. 
Hun trækker sig nemlig fra kassererposten, som hun har varetaget siden generalforsamlingen 2015. Hun har 
også trukket sig fra alt med udlejningen, som hun har siddet med i samme periode. Dette er overgået til 
Jens Højgaard Hansen. Lone fortsætter som ordinært medlem af bestyrelsen og som medlemsadministrator. 
Der var mange pæne ord, applaus og vingaver til både Lone Algot og Brit Eriksen som tak for det store 
arbejde, de har lagt i Fællesskab Tølløse i de seneste år. 
 
Formandsberetning og nye initiativer 
Formand Jens Algot aflagde bestyrelsens beretning for 2018, som senere vil blive lagt op på siden her. 
Og så blev der orienteret om nye initiativer, som er igangsat det seneste år.  

- Stigruppen. Præsenteret af Bente Trane  
- Projekt bypark. Jesper Knudsen fortalte om projektet, som har ligget stille i 4 år, men som nu ser 

ud til at komme i gang igen. Det handler om en ny bypark på det store grønne område mellem 
Rødtjørnevej og Dalvænget. 

- Filmklub. Jesper fortalte også om dette projekt, som er i samarbejde med Holbæk Bibliotek. 
Projektet forventes at blive skudt i gang med film i september og oktober. 

- Erhvervsfællesskab Tølløse. Jens Algot fortalte om Erhvervsfællesskab Tølløse, som netop har holdt 
stiftende møde. Det er en selvstyrende projektgruppe under Fællesskab Tølløse, på samme måde 
som Tølløse Festivalen. 

 
Senere fortalt Steen Bjerregaard om det seneste fra Tølløse Festivalen, som kører for tredje gang i nyere 
tid, den 17. august.  
 
 
Konstituering 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jesper Knudsen som næstformand og Kirsten Andersen 
som kasserer. 
Bestyrelsen består herudover af: Formand: Jens Algot. Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Henriksen, Lone 
Algot, Jens Højgaard Hansen, Merete Skov-Hansen. Suppleanter: Jenny Abelgren og Lis Roth. 
 
 

SØGES 
Skt. Hansfest - medarbejdere 
Vi søger personer, der vil indgå i en gruppe med andre frivillige, der arrangerer årets Skt. Hansfest. Du skal 
påregne et par planlægningsmøder og lidt praktisk arbejde både før og efter festen.  
Er det dig, så ring til Jens Algot på 22 66 72 73, eller skriv en mail til jens@algot-bolig.dk 

mailto:kjelds@mail.dk
mailto:jens@algot-bolig.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 maj: 

02.: Hanne og Jan serverer Frittata (Italiensk æggekage)  

09.: Yvonne og Tove serverer hvidløgsbøf med salat 
16.: Cafeen er lukket 
23.: Jeres køkken-alfer serverer frikadeller og kartoffelsalat  

30.: Cafeen er lukket (Kr. Himmelfartsdag) 

 

 

TAK FOR SIDST 
 
 
Koncert: Marie, Krede & Ulrik  
Fredag, den 22. marts  
 

Fuldt hus til koncert med Marie, Krede og Ulrik 
 
Der var stadig lang kø i baren, da Marie Bahn, Krede og 
Ulrik startede deres koncert i No1.  
Næsten 100 gæster lod sig underholde og sang med i tæt 
på to timer.  
Endnu en dejlig og hyggelig fredag aften i No1. 
 
 

 
 

 

 
Forfatterbesøg: Karen Fastrup i No1 
Torsdag, den 28. marts  
 

Så fik Kulturhuset No1 igen besøg af en af Danmarks mest 
spændende forfattere. Romanaktuelle Karen Kastrup 
gæstede Tølløse og No1 torsdag den 28. marts. Det var 
Holbæk Bibliotek, der igen stod for arrangementet i 
samarbejde med Fællesskab Tølløse. 
Ca. 50 personer var mødt op til arrangementet og var 
engageret i lytning og til at stille spørgsmål. 
 
Karen Fastrup udgav i september den selvbiografiske roman 
Hungerhjerte, hvor hun skriver om sit eget sygdomsforløb 
med borderline. 
Hungerhjerte er nomineret til DR Romanprisen 2019 og 

præmieret af Statens Kunstfond som et værk af særlig høj kunstnerisk kvalitet. 

 
 
Ny genbrugsplads i Tølløse – offentligt møde 
Torsdag, den 4. april 
 
Fors A/S holdt informationsmøde om projektet med den nye genbrugsplads på Digemosevej i Tølløse. Lokale 
beboere har bidraget med ønsker og ideer til pladsens indretning. Projektleder Birgit Poulsen fra Fors A/S 

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


viste planerne, og under efterfølgende samtale kom der flere forslag frem, som medarbejderne fra Fors tog 
med hjem.  
Ca. 20 personer deltog i mødet, som var organiseret af Tølløse Lokalforum. 

 
 
REN BY i Tølløse 
Søndag, den 31. marts   
 

Igen i år blev Tølløse en renere by. 
 
Formand for Tølløse Lokaforum, Flemming Sommer 
fortæller om arrangementet: ”For de godt 40 personer der 
mødte op for at samle affald i Tølløse by i dag, var det 
tydeligt, at eleverne fra byens 4 skoler havde været 
igennem det meste af byen i ugens løb. Eleverne havde 
gjort et flot stykke arbejde. Det betød at man i dag kunne 
samle affald ind på veje og gader i yderområderne af byen. 
Selv byskiltene blev vasket rene. Ud over indsamlingen i dag 
i Tølløse by, var der også indsamling i Nr. Eskilstrup og 
Bukkerup, medens Gl. Tølløse og Soderup samlede tidligere 

på ugen” 
 
Flemming Sommer fortæller videre: ”En deltager blev så ivrig, at hun glemte tid og sted. Ringede kl. 14.30 
og spurgte, om vi var i No1 endnu. Hun havde samlet 2 store sække med skrald ved Sønderstrupvej og Super 
Brugsen. En anden borger, som ikke have mulighed for deltage i indsamlingen, sponserede i stedet sodavand 
og øl til indsamlerne og SuperBrugsen i Tølløse gav igen i år kanelsnegle.” 
Indsamlingen i dag i Tølløse by fyldte 2 trailere godt op.  
Rengøringsdagen er organiseret af Tølløse Lokalforum og afvikles i samarbejde med Fællesskab Tølløse. 
Flemming Sommer slutter: ”Tølløse lokalforum vil gerne takke alle, som har bidraget med at samle affald i 
Tølløse og omegn i perioden omkring rengøringsdagen. Det er dejligt at mærke opbakningen til 
arrangementet, som bare bliver større år for år. Vi ses igen til næste år” 

 
 
Koncert: Finn Irs Trio 
Fredag, den 12. april 
 

 
Finn Irs og hans trio leverede på ny en fed koncert på helt 
gammeldags maner med brede guitarsoloer, lækre 
vokalharmonier, Dylan’sk mundharpe, sprød lapsteel og 
ikke mindst en smittende spilleglæde. Det skal opleves!   
 
Aftenen var godt besøgt og alle fik den koncertoplevelse, 
som Finn Irs altid er garant for. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 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  

http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

