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DET SKER NU! 
 
Så er vi klar til Høstfestival og festival bliver det. Der er strikket et bredt og spændende program sammen 
med noget for enhver smag – se bare her: 
 

 
 
Et af festivalens højdepunkter bliver kl. 13.00, hvor Holger Beck fra Sejergaardsskolen har samlet en 
masse elever og forældre fra flere af byens skoler samt en masse andre sangglade mennesker fra byen i et 
stort folkekor. Der er uropførelse af en sang skrevet af en af vores medborgere i Tølløse, Ragna Ea. 
Sangen er skrevet i kærlighed til vores by og menneskerne, der bor i den om det fællesskab som skal binde 
byen sammen. Gå ikke glip af dette højtidelige øjeblik. 
 



Et andet højdepunkt bliver, at mange unge fra byens skoler kommer til at medvirke på festivalen. Der 
bliver flere musikindslag og noget gadeteater fra Slotsefterskolen. Det er dejligt, at skolerne vil være 
aktive i gadebilledet på denne måde. 
 
Det bliver også et højdepunkt at se, hvad der kommer af udstillere og den festlighed, der altid er 
forbundet med et marked. 
 
 

Du kan stadig nå at være med! 
 
Det er stadig muligt at melde sig som udstiller eller som deltager i kagekonkurrencen 
 
Hjælpere 
Til at gennemføre festivalen er der brug for en del, der vil give en hjælpende hånd. Kom og vær med i et 
inspirerende arbejdsfællesskab og få et ekstra udbytte af dagen. Konkret har vi brug for 3 - 4 praktiske 
mennesker, der vil give en hånd med undervejs. 
 
Ring til Lone på telefon 28 72 62 62 eller mail: kontakt@faellesskab4340.dk 
 
 
 

GØR BYEN PÆN – IGEN! 
 
Inden vi holder Høstfestival, skal vi selvfølgelig have gjort byen pæn. ”De tre hjørner" med de flotte 
nyplantede træer og vores tre hovedstrøg Kvarmløsevej, Tølløsevej og Jernbanevej trænger igen til en 

kærlig hånd. Selvom det er de enkelte husejere, der har 
opgaven med at fjerne ukrudt og affald på fortove, vil vi 
gerne skubbe lidt på til glæde for os alle.  
 
Vi holder derfor en rengøringsaften tirsdag den 8. 
september kl. 18.30, hvor vi mødes foran Danske Bank 
bygningen. Medbring kost og haveredskaber. Foreningen 
sørger for alt andet, herunder kaffe, øl og vand. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op og tag gerne 
naboen med. Jo flere der møder op, jo mere får vi gjort. 
 
Kontakt: Klaus Engberg telefon 46 40 70 55, eller  
mail: klaus_engberg@mail.tele.dk 
 

 
 

VI SØGER! 
 
At drive en forening er meget mere end at holde bestyrelsesmøder, lave kontingentopkrævninger og 
skrive nyhedsbreve. Der er mange, mange opgaver, og ting der skal fungere. 
Hvis projektet skal lykkes, har vi brug for flere personer, der vil give en hjælpende hånd i et afgrænset 
område. Det vil også være en stor hjælp, hvis der er personer, der sidder inde med de rigtige 
kompetencer til nogle af de områder, hvor vi er spændt hårdt for. Det vil være en enkel opgave for den, 
der kan mestre opgaven, men en kæmpe hjælp for foreningen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

..og så kan man nyde resultatet! 

 

Grafisk design 
 

Lige nu mangler vi specifikt en person, der kan noget med grafisk design, 
og som har værktøjet i orden. 

 

Har du lyst og evner inden for dette område, må du meget gerne 
kontakte Jens Algot på tlf.22 66 72 73. 

 



DERFOR ER JEG MED 
 
Denne gang er det Ragna Ea, der fortæller om, hvorfor hun er med. 
Ragna Ea er superaktuel lige nu, fordi det er hende, der har skrevet tekst og musik til sangen ”Byen hvor 
vi bor”, som bliver uropført i forbindelse med Høstfestivalen, lørdag d. 12. september.  
 
 
 

”Flere af mine veninder bor i små lokalsamfund, hvor der i årevis har 
været gang i initiativer a la Fællesskab Tølløse. Hver gang de har 
fortalt om det, har jeg tænkt: Hvor lyder det dog godt – sådan noget 
burde der også være i Tølløse – hvorfor er der dog ikke det? Ja, jeg 
hører til dem, der i en årrække har bekymret sig en del om Tølløses 
byliv uden selv at gøre noget aktivt ved det. I dag er jeg medlem af 
Fællesskab Tølløse og her er historien om, hvad der fik mig med: 
 
En dag sidst på året i 2014 skal jeg købe et par dagligvarer ind. Det er 
sen eftermiddag, og vejret viser sig ikke just fra sin bedste side. Det 
regner, og der er buldermørkt. Indkøbsturen skal bare overstås, så jeg 
kan komme hjem i varmen igen. Men til min overraskelse ser jeg så, at 
der er gang i et julemarked, idet torvet ved SuperBrugsen er fyldt med 
boder og lysende fakler. Jeg bliver helt varm og glad ved synet og 
tænker: Neej, har vi virkelig sådan noget i Tølløse? – hvor er det dog 
godt!  

 
Jeg er ved at tage en indkøbsvogn, da en flok søde drenge kommer hen og spørger, om jeg ikke vil købe 
en lodseddel for at støtte deres idrætsklub. Det kan jeg ikke stå for. De søde drenge kigger nysgerrigt 
med, da jeg åbner lodderne. Begejstrede konstaterer de, at der er gevinst på et af dem. De guider mig 
tværs over torvet til deres bod, hvor nogle særdeles imødekommende voksne hjælper med at finde frem 
til min gevinst - en pose selvlysende balloner. Inden jeg får set mig om, har vi ønsket hinanden glædelig 
jul, selv om vi overhovedet ikke kender hinanden. Jeg er helt høj, da jeg kommer hjem til familien og 
fortæller om oplevelsen. 
 
En forårsdag, igen på en indkøbstur ved SuperBrugsen, giver en smilende kvinde mig en folder i hånden 
med information om Fællesskab Tølløse og muligheden for at købe en folkeaktie til køb af et borgerhus i 
byen. Først dér går det op for mig, hvad denne forening er og står for. Da folderen har hængt i nogle 
uger på køleskabet, melder jeg mig ind og køber en folkeaktie. Det er en god følelse.  
 
Men spørgsmålet om, hvordan jeg selv kan bidrage mere aktivt, rumsterer i baghovedet. Indtil jeg en dag 
i forsommeren 2015 går udenfor og klipper hæk og kan høre, at der er godt gang i alle hækkeklippere og 
græsslåmaskiner i kvarteret. Ja, tænker jeg - vi er gode til at gå og gøre det, vi skal, på hver vores 
matrikler. Men vi går vel ikke her alle sammen og holder vores boliger pæne, hvis vi ikke samtidig ønsker, 
at byen omkring den er attraktiv? Og hvordan er det så lige, jeg selv bidrager til det? Jeg tænker på min 
folkeaktie, men kunne godt tænke mig at bidrage med noget mere. Hvordan? spørger jeg mig selv.  
 
Inden hækken er klippet færdig, har jeg fået en idé. Vi har jo alle forskellige evner, og der er mange 
forskellige måder, vi kan bidrage på. Ved siden af mit daglige arbejde som underviser for ordblinde børn 
og voksne skriver og udgiver jeg sange. Det går op for mig, at jeg måske kan bidrage til ”Tølløses lydside” 
ved at sætte nogle toner og ord på den fællesskabsfølelse og tro på lokalsamfundet, som mange af os 
enten savner eller arbejder på at bygge op. Lone og Jens Algot tager rigtig positivt imod, da jeg 
henvender mig med ideen om en sang til Tølløse, og de formidler straks samarbejdskontakt til 
Sejergaardsskolens musiklærer Holger Beck, som også viser sig at have et engagement og en lyst til at 
gøre noget ekstra, som er meget smittende. 
 
For mig har det været en afgørende oplevelse at blive taget godt og grundigt om hjertet af alle de børn 
og voksne, jeg her har nævnt. Takket være dem er min bekymring for byen blevet omsat til positiv 
handling!” 

 
 
 
 
 



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 Tølløse Lokal-web http://tollose.lokal-web.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 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. 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 


