
 

 
Nyhedsbrev, september 2015 
 
 

 
 

DET SKER NU! 
 
Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. 
Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked og salg af folkeaktier til Borgerhuset og 
medlemsskaber til Fællesskab Tølløse. Mange ting på en gang, derfor Høstfestival. 
 

 
 
Vi kunne godt tænke os, at en masse vil komme og deltage med egne specialiteter af enhver art, bare det 
er ting, som er produceret, fremstillet eller udviklet lokalt. Vi henvender os til professionelle, men også 
til private, der har en specialitet, eller har ideer til anvendelse af havens frugt og grønt, som kan være til 
inspiration for andre.  
 
En bod koster kr. 300. For medlemmer af Fællesskab Tølløse er den gratis. 
Lad markedet blive et udstillingsvindue, der viser, hvad der er gemt af kreativitet i lokalområdet. 



Kagekonkurrence  
 
Har du en lille bager gemt i maven, så får du nu muligheden for at slå dig løs. Kom med det ypperste du 

kan fremtrylle af en kage, 
der er inspireret af 
årstidens friske råvarer, 
som du måske har hentet i 
din egen have og deltag i 
en sjov og spændende 
kagekonkurrence. 
Kagerne vil blive bedømt 
af en faglig kompetent 
dommer, og der vil være 
præmie til de 3 bedste og 

en stor ære for alle deltagerne. Alle mesterværkerne skal herefter doneres til Caféen, som så sælger ud 
af herlighederne. 
 
 
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. 
 
Tilmeld dig! 
 
Kunne du tænke dig: 

- at være udstiller på markedet, eller kender du nogen der vil? 
- at deltage i kagekonkurrencen? 
- at give en hånd med på festivalen? 

så ring til Lone på telefon 28 72 62 62 eller mail: kontakt@faellesskab4340.dk 
 
Tag udfordringerne op og vær med til at gøre dagen ekstra festlig. 
 
 
Program og indhold for festivalen udsendes i et ekstra nyhedsbrev i begyndelse af uge 37, men glæd dig 
til en festlig dag, med marked, streetart, smukke oplevelser, musik og overraskelser. 
 
 
 
 

SALG AF FOLKEAKTIER – OG EN STATUS 
 
Salget af folkeaktier med henblik på køb af Danske Bank-bygningen fortsætter. Efter lidt stilhed i salget i 
sommerferietiden, skal der nu nyt liv i det også. På høstfestivalen bliver det atter muligt at købe en aktie, 
hvis du ikke allerede har gjort det, eller ønsker at købe en eller to yderligere. 
 

 
Status er lige nu, at der er solgt for kr. 130.000 til ca. 
180 personer. Dvs. at hver person i gennemsnit har 
købt aktie for 722 kroner. 
 
 
 
Sådan køber du en folkeaktie 
 
Køb af en folkeaktie er en donation til etablering af et 
borgerhus i bankbygningen. Hvis ikke det lykkes at 
købe bygningen, får du alle dine penge tilbage. 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. 
 
 
 

RENGØRINGSDAG 
 
Inden vi holder Høstmarked 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 ting der skal fungere. 
Meget kan lettes, hvis man har de rigtige og kompetente personer, der er villige til at gå ind i et 
afgrænset område og yde et bidrag. For den der har kompetencerne, vil det være en enkel og let. For 
foreningen er det en kæmpe hjælp. 
Der er vi lige nu. Vi har brug for et par personer, der kan hjælpe os på nogle konkrete områder: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Er det dig? Giv dit bidrag til at få Fællesskab Tølløse op i næste niveau.  
Kontakt: formanden, Jens Algot på telefon 22 66 72 73 eller mail jens.algot@faellesskab4340.dk 

..og så kan man nyde resultatet! 

 

Kommunikation 
 

Vi har brug for en person, der kan hjælpe med 
at strømline vores kommunikation, og lave en 
beskrivelse af, hvordan Fællesskab Tølløses 
værdier udtrykkes, således at alle frivillige 
udtrykke sig i overensstemmelse hermed i 

aktiviteter og i relationer. 

 

Design 
 

Vi har brug for en person, der kan hjælpe med 
at strømline vores design.  
Lave en beskrivelse af, hvordan vores linje 
skal være, så alle der arbejder med 
annoncering, kommunikation osv. udtrykker 
sig og signalerer på samme måde. 

 



TAK FOR SIDST 
 
 

Post Danmark Rundt 
 
Tølløse var friske igen 
 
Fredag den 7. august kørte Post Danmark Rundt 
igen igennem Tølløse. 
 
Det var en flot sommerdag og byen tog sig ud fra 
sin flotteste side. Der var også gjort meget op til 
dagen for, at byen skulle byde rytterne og 
caravanen velkommen. 
Flere havde været ude og gøre områderne midt i 
byen flotte ved at feje, slå græs og ordne 
rosenbedet. Samtidig havde vi fået Holbæk 
Kommune til at lave en ekstra fejning af 
rendestenen. 
Det så virkelig flot ud, og 
det var en glæde at se, 
hvor lidt der skal til, for at 
man kan være rigtig stolt 
af byen. 
 
I løbet af formiddagen 
indfandt mange mennesker 
sig på pladsen foran 
Danske Bank bygningen. En 
hel delegation fra 
Sejergaardsskolens SFO var 
mødt op og bidrog MEGET 
til en festlig og ”støjende” 
cykeloplevelse. 
Når caravanen kører igennem, smides der alt muligt ragelse og 
reklamer ud til tilskuerne. Men en af de store oplevelser for mig var, 
at da alle havde forladt pladsen, lå der ikke eet stykke affald tilbage 
på pladsen og gaden. Alt var samlet op – af tilskuerne, og det hele 
stod lige så flot, som inden halløjet startede. FLOT, FLOT, FLOT. 
 
 

 
 

KORTE NYHEDER 
 
Bestyrelsesmøde. På seneste bestyrelsesmøde fejrede vi Fællesskab Tølløses 1 års fødselsdag ved at 
gøre en lille status over det første år. Vi kunne konstatere, at der er sket meget, og at Fællesskab Tølløse 
har opnået et stort kendskab i lokalområdet, men også langt ud over byskiltet. Vi møder anerkendelse og 
accept alle steder fra og oplever, at vi fremhæves som det gode eksempel. 
Det har også været et år, hvor meget har skullet løbes i gang, og eksempler skulle vises. 
 
Vi havde en principiel snak om, hvordan Fællesskab Tølløse kommer op i næste niveau. Vi snakkede om 
nødvendigheden af, at der bliver langt nogle klarere retningslinjer for, hvordan vores værdier skal udtrykkes i 
praksis, og at vi strømliner os på forskellige områder, så folk, der indgår i arbejdet, er bekendt med værdier 
og udtryksformer. 
Vi aftalte, at vi skal fremme udgivelsen af vores egen hjemmeside og søge efter personer, der har de 
kompetencer, som vi har brug for. 
 



Samarbejde. Fra mange sider bliver vi kontaktet for at være samarbejdspartner. Vi tager det som udtryk for, 
at det vi gør, er blevet bemærket, og bliver anerkendt. Vi er naturligvis opmærksomme på, at der hvor vi skal 
bruge vores energi, er der hvor vores formål kan fremmes. 
P.t. er formanden med i 2 arbejdsgrupper, som er etableret af Holbæk Kommune. En der vedrører velkomst 
til nye borgere i lokalområdet og en anden, der arbejder med Holbæk Kommunes position som interessant 
bosætningskommune. Her er vi gået med for at gøre opmærksom på de bosætningsværdier de mindre 
byområder – og specielt Tølløse – kan tilbyde tilflyttere. 
 
Hjemmeside. Som nævnt ovenfor arbejder vi i øjeblikket på at få etableret vores egen hjemmeside. Det vi 
har set indtil nu lover godt. Vi forventer, at den er i luften i løbet af september måned. 
 
 
 
 

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 


