
 

 
Nyhedsbrev, november 2015 
 
 
 
 
 

 
 

TAK FOR SIDST! 
 
 
Sidst vi mødtes var ved generalforsamlingen. 
Det var en god og positiv aften med stor begejstring. Ud over at behandle forslaget om køb af Tølløsevej 
1, var der også en samtale om, hvad vi vil – og hvad vi ikke vil bruge huset til. 
Det er godt at få sat det på plads og det vil give god støtte til beslutninger senere hen. 
 
Generalforsamlingen besluttede, at vi skulle køber ejendommen Tølløsevej 1. Det var en enstemmig 
beslutning - ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme. 
 
Foreningen Strøgkunst overrakte Fællesskab Tølløse en gave på 10 kunstværker, som skal pryde væggene i 
huset.  
Vi takker mange gange for gaven og glæder os over åndsfællesskabet med Foreningen Strøgkunst, der har 
gjort et kæmpe arbejde for at afbøde virkningen af de mange tomme butikslokaler. Uden deres indsats 
var det visuelle udtryk af den strukturændring, der sker i butiksmiljøet lang værre. 
 
Stor tak til Foreningen Strøgkunst. 
 
 
 
 

SÅ ER VI I HUS! 
 
 
Fredag d. 20. november 2015 fik vi overdraget nøglen til Tølløsevej 1, som nu er. Vores – ja rent juridisk 
er det Fællesskab Tølløse, der ejer ejendommen, men i selvforståelsen er det hele Tølløse, der nu får et  
sted at være.  

 
Igennem tiden, har der været gjort mange forsøg på at erhverve et samlingssted i byen. Jeg kender ikke 
alle forsøgene, men husker, at det tilbage i tiden blev forsøgt med det gamle pakhus for enden af 
Lindevej (som nu er nedrevet). Også Høng – Tølløsebanens gamle remisse ved Jernbanevej blev forsøgt 
erhvervet til et samlingssted. Den er nu også revet ned.  
Alle forsøg er hidtil ikke blevet til noget, og undervejs i vores arbejde på at købe Tølløsevej 1, er vi da 
også flere gange blevet mødt med: ”Ja det er så 4. gang der prøves, så det tror vi ikke på kan lade sige 
gøre i Tølløse.  
 



Men det kunne det takket være en masse engagerede mennesker, der bare vil. Folk som ser muligheder, 
har ideer og som er klar til at handle på det straks. 
 
Herfra kommer til at udspringe mange positive initiativer, og vi er ikke i tvivl om, at stedet bliver byens 
hjerte.  
 
Vi har ikke været så meddelsomme i tiden efter generalforsamlingen, hvor vi vedtog at købe 
ejendommen. Processen med købet har været besværlig og har taget en del længere tid, end vi havde 
forventet og inden vi var helt på plads ville vi ikke gå ud med så meget. 
Der har dog været arbejdet på højtryk bag kulisserne med at gøre forberedelser så vi hurtigst muligt kan 
negynde at bruge bygningen.. 
Det er faktisk lykkedes os, at få fat i en masse godt inventar til næsten ingen penge. Det betyder, at huset 
er funktionsdygtigt til arrangementer og fester. 
Der er allerede efterspørgsel på leje af huset til fester, så det lover godt for fremtiden. 
 
Vi starter med at bruge bygningen som den står, men planen er, at der skal ske nogle ændringer, både ude 
og inde, men det er foreløbig kun på tegnebrættet. 
 
 
 

Vi er klar til udlejning 
I løbet af denne uge er vi så meget på plads i bygningen, at den kan udlejes. 
Du kan allerede nu gå ind at booke lokaler til møder eller fester. Kik ind på vores hjemmeside – 
www.fællesskabtølløse.dk eller gå direkte til bookingsiden ved at klikke HER 
 
 
 
 

SALG AF FOLKEAKTIER – FORTSÆTTER 
 
 
 
Selvom bygningen nu er købt, og den godt kan bruges 
som den står, mangler vi stadig en del penge til at gøre 
de ting ved bygningen, som er nødvendige.  
Derfor sætter vi ny fokus på at sælge folkeaktier for 
yderligere kr. 100.000  
 
Sådan køber du en folkeaktie 
Køb af en folkeaktie er en donation til etablering af et 
borgerhus i bankbygningen. Du kan købe aktier á 200, 
500, 1.000 og 5.000 kroner. Og du kan købe, så mange 
du vil. Vil du ofre 400 kroner, så køber du to stk. á 200 
kroner.  
 
Du har 4 muligheder for betaling: 

 
1. Via netbank: Her overføres pengene til reg. nr. 0521 - konto nr. 245733. 
Det er meget vigtigt, at du her skriver din adresse og e-mail (navnet kommer automatisk) i tekstfeltet, så 
vi kan se, hvem du er, og hvor vi skal sende aktien hen, når du har betalt. 
 

2. Kontant i Sparekassen Sjælland: Her opgiver du navn og adresse samt e-mail i forbindelse med 
indbetalingen på samme konto som nævnt ovenfor. 
 

3. Kontakt Lone Algot: Kom ind i butikken på Tølløsevej 12, og tegn dig for en aktie og få nærmere 
informationer om indbetalingen. Du kan også ringe til Lone på telefon 28 72 62 62. 
 

4. MobilePay. På telefon 71 78 47 40. Husk at skrive køberens navn, adresse, tlf.nummer og emailadresse. 
 
 
  



 

NAVNEKONKURRENCER 
 
 

”Hvad skal barnet hedde?” 
 
Ja, det er det gode spørgsmål. Som arbejdstitel har vi brugt mange betegnelser men nu er tiden kommet 
til at få givet huset sit eget navn. 
 
Fællesskab Tølløse opfordrer alle til at bidrage i navnelegen og komme med gode og velbegrundede 
forslag. 
 
Du kan deltage på følgende måde: 
 
1) Ved juletræstændingen er der sedler, hvorpå man kan afgive sit forslag. Sedlen er også vedhæftet 
dette nyhedsbrev.  
2) Du kan gå ind på vores hjemmeside, www.fællesskabtølløse.dk. På forsiden er der et stort rødt banner, 
som du klikke på.  
Udfyld formularen og skriv dine begrundelser i kommentarfeltet. Det kan være vigtigt, at du kommer med 
en god begrundelse for dit forslag. 
3) Du kan sende en mail til kontakt@faellesskab4340.dk. Her skriver du dine forslag og begrundelser. 
 
I bedømmelse af forslagene, vil der blive lagt vægt på, at navnet  
 

1) fortæller om husets anvendelse 
2) er markedsføringsegnet 
3) er unikt 

 
Et bedømmelsesudvalg ser på alle forslagene og kommer med anbefalinger til bestyrelsen, der herefter 
beslutter. 
 
Vi skal have dit forslag senest d. 1. december 2015. 
 
 
Flere navne 
Pladsen foran bygningen har heller ikke et og det er upraktisk. Kom derfor med forslag til, hvad vi skal 
kalde den i daglig tale.  
 
Det samme gælder vejstykket fra Tølløsevej 1 og op til Kvarmløsevej. Det vejstykke kalder nogen 
”Hanken”. Lad os finde en anden og bedre benævnelse. 
 
I disse to tilfælde har vi ingen myndighed til at navngive, men hvad vi kalder stederne i daglig tale vil 
efterhånden blive et begreb, som alle kender og præcis ved hvor er. 
 
 
  



DE FØRSTE ARRANGEMENTER 
 
 

”Historier fra cykelsportens virkelige verden” 
 
Onsdag d. 23. november 2015 kl. 19.00 
Tølløse Cykel Motion er på med et arrangement, hvor Henrik Elmgreen, også kaldet ”Ricco”, holder 
foredrag med historier fra cykelsportens ”virkelige verden” 
 
Arrangementet er åbent for alle, men bemærk at du skal tilmelding dig, hvis du ønsker at være med. 
Tilmelding sker foretages på mail tbkinfo@sport.dk, sms til 20332821 eller på Facebook gruppen Tølløse 
Cykel Motion https://www.facebook.com/groups/126678300810387/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juletræet tændes 
  
Søndag d. 29. november 2015, kl. 15 – ca. 17 
Der er tradition for, at byens juletræ tændes 1. søndag i advent. Normalt er 
det Lokalforum der står for arrangementet, men i år sker det i samarbejde med 
Fællesskab Tølløse. Det bliver et arrangement, der både foregår inde og ude.  
Indendørs kan du hygge dig med lidt julemusik imens der nydes cafeens gløgg 
og æbleskiver. Juletræstændingen foregår selvfølgelig udenfor, så husk at tage 
varmt tøj på. 
 
 

Julehygge 
 
Søndag d. 20. december 2015, vil der sidst på dagen være mulighed for at komme ind i huset og lade 
julefreden sænke sig. Der vil igen være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver og for at møde andre fra 
byen og ønske glædelig jul. 
Der vil senere komme mere information om dette arrangement 
 

 
Officiel indvielse 
 
Huset skal naturligvis have en ordentlig officiel indvielse, men det sker først, når vi er helt ”køreklar”. Vi 
forventer, at det bliver i løbet af januar. Det kommer der meget mere om 



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 


