
 

 
 
Nyhedsbrev, september 2018 
 
 

 
 
 

DET SKER NU 
 
 
Velkommen i ”Det nye No1” 

 

 
 
Renoveringsprojektet af No1 
skrider planmæssigt frem, og 
i løbet af september står ”Det 
nye No1” klar til at blive taget 
i brug. 
 
Det oprindelige store rum er 
blevet genskabt, og hele 
facaden er udskiftet med 

lavenergiruder, der enkelte steder skal kunne åbnes op til et stort uderum, som skabes i næste etape. 
Desuden er toiletforholdende ændrede – der er lavet to nye toiletter i kælderen og et handicaptoilet i 
stueplan. Og så er køkkenet udvidet med en opvaskestation. Et meget mere funktionelt hus til det brug det 
nu har. 

 

 Tak til sponsorerne…  

 
….og til de frivillige 
 
Her er Henning, Jens og Liften i gang med noget meget 

synligt! 

  
Vi takker alle, der gør en indsats for foreningen. Alt arbejde 
for fællesskabet er uundværligt, om det er synligt eller 
mindre synligt. Alles indsats er et stort bidrag til opfyldelse 
af Fællesskab Tølløses formål. 
 
Vi takker også alle sponsorer, der er med til at gøre arbejdet 
lettere og få projektet til at lykkes. 
 
Liften er sponseret af Holbæk Liftudlejning. 



INVITATION 
 

 
Åbent Hus i No1 
Den 30. september 2018 kl. 15.00 – 17.00 
 

Det skal fejres, at vi nu kan tage ”Det nye No1” i brug, og derfor inviteres alle til   
 

Åbent Hus 30. september fra kl. 15.00 – 17.00. 

  
Vi glæder os til at åbne dørene for alle, der har interesse i at se resultatet af 
ombygningen. 
 

Forud for Åbent Hus arrangementet, vil der være reception for særligt indbudte. Foreningens medlemmer, 
sponsorer og andre gæster vil modtage en personlig invitation til den. 
 
 
 
 

TILLYKKE Tølløse med ”Det nye No1” 
 
Vis din påskønnelse – giv en gave! 
 
Alle vegne fra hører vi udtrykt, at man påskønner det arbejde, der udspringer fra Fællesskab Tølløse med 
No1 som et meget synligt eksempel. 
 
Formanden for Fællesskab Tølløse, Jens Algot, siger: ”Det kan kun lade sig gøre, fordi mange frivillige 
bidrager med mange, mange timer. Vi skylder dem en stor tak”. 

 
Mange udtrykker deres påskønnelse og sympati for det store 
arbejde, der gøres, men siger samtidig, at de ikke selv kan gå ind 
i arbejdet.                        
 
”Alle kan bidrage – lidt eller meget, eller med økonomisk støtte.  
Tænk på, hvad No1 betyder for byen. Et markant hus på en 
markant placering, nærmest byens varetegn, byens hus. Her kan 
byen samles og opleve fællesskab – arbejdsfællesskab, 
måltidsfællesskab eller kulturelt fællesskab”, siger Jens Algot og 
slutter: 
 
”Glæder du dig over byens flotte, nyrenoverede samlingssted og 
alt hvad Fællesskab Tølløse står for – så vil jeg opfordre dig til at 
støtte op om indsamlingen og give en gave – stor eller lille - som 
påskønnelse. Vi ved af erfaring, at ”mange bække små gør en stor 
å”. Det er faktisk hele fundamentet under Fællesskab Tølløse og 
det, som vi nu fejrer”. 
 
Selvom huset er nyrenoveret, er der stadig mange ønsker, bl.a. 
persienner til vinduerne, sceneudstyr, anden belysning, renove-
ring af køkkenet, gulvvaskemaskine og meget mere.  
 

Giv en gave i anledning af indvielsen.  
Alle beløb – store som små - modtages med tak!  
 
Mobile Pay nr. 76240 
Netbank konto 0521 – 245733 
Kontant i No1 d. 30. september   
- derefter hos kassereren Lone Algot, Tølløsevej 12 
 
På forhånd tak for din påskønnelse. 



DET SKER BAGEFTER 

 

80’er fest med the Formænd 
5. oktober 2018 kl. 18.00 I No1 
 

Vi gentager successen og inviterer igen i år til en KODYL 
80’er-fest i No1 med lækker 3-retters menu og 
efterfølgende dans til The Formænds fede danske 
80’er-hits, som i den grad kan få gang i dansefødder og 
stemmebånd. 
Aftenens program: 
Kl. 18.30: 3-retters 80’er-menu (v/Kasper): 
Tunmousse m/ sprøde salater, rejer & asparges. 
Kalvesteg stegt som vildt m/syltet pære m/gelé & 
kartoffeltimbale. Chokolademousse m/syltet frugt 
No1 sælger drikkevarer til rimelige priser 
Kl. 21.30 – ca. 24: 80’er bal v/The Formænd, der 
spiller dejlige danske 80’er-hits der appellerer til både 

dansefødder og stemmebånd. 
Fest med til fx: Vågner i Natten, Si’ du ka’ li’ mig, All my love, Elsk mig i nat, Kom tilbage nu… og mange, 
MANGE flere FEDE 80’er-sange! 
Pris for 3-retters menu og dans:  
80’er-tøj er MEGET velkommen!! Der er præmie til den flotteste “udklædning” 
 
 
Børneteater i efterårsferien, 

15. oktober 2108 kl. 11.00 - 11.45 i No1 med Lasses Musikteater 
Mere information udsendes senere 
 
 
Forfatterarrangement med bestseller debutanten Thomas Korsgaard, 
25. oktober 2018 kl. 19.30 i No1 

 

 
 
Thomas Korsgaard ligger pt. nr. 1 på bestsellerlisten for skønlittera-
tur. Kom og hør ham fortælle om arbejdet med debutromanen Hvis 
der skulle komme et menneske forbi. 
Arrangementet laves i samarbejde med Holbæk Bibliotek. 
 
 
 

 

 

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

Husk tilmelding senest mandag 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 oktober 

4. oktober 

11.oktober 

18.oktober: Chilicon Carne 

25. oktober: Kylling med perlebyg og sala 

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


TAK FOR SIDST 
 

Skt. Hans   
 

Vejret var med os ved Skt. Hans 
arrangementet, hvor op mod 600 borgere 
havde valgt at slå et smut forbi Skt. 
Hanspladsen ved Lidtgodtvej. 
Daniel fra FOFU stod for fortæringen, mens 
frivillige fra No1s café stod for kaffe, kage, 
øl og vand. 
Anders Larsen holdt en inspirerende båltale 
med et glimt i øjet, og Ragna Ea og Per 
Nielsen underholdte med numre fra deres 
nye EP. 
Claus Jørgensen fra Hjertebjerggård havde 
vandet grundigt omkring den meget tørre 
bålplads på forhånd, og derfor kunne det 
lade sig gøre at tænde bålet kl. 21, som 

planlagt. Og så blev der selvfølgelig sunget midsommervise og Tølløsesangen “Byen hvor vi bor” under 
ledelse af Ragna Ea og Steen Bjerregaard Christiansen. Se video med Midsommervisen 
 
En stor tak til Claus Jørgensen for igen i år at have stillet pladsen til rådighed for byen. 
Og 1000 tak til Anders for en båltale, som har et indhold til eftertanke. Talen er vedhæftet, så gør dig den 
ulejlighed at læse den. Anders har noget på hjertet, som er værd at bruge tid på.  
 
 
Tølløse Festival 
 
Den 19. august var dagen, hvor Tølløse Festival blev afviklet for 2. gang i ”nyere tid” Efter en brandvarm 
og meget tør sommer blev det pludselig lidt spændende, om vejret ville være med os igen i år. Det ville 
det. Mange glade festivalgæster i alle aldre og en masse veloplagte aktører deltog i festlighederne. Om 
eftermiddagen var hovevægten på aktiviteter, og om aftenen var det musikken, der tog over.  
 

 

https://youtu.be/7zpreW1s1MM


Lederen af Tølløse Festival, Rikke Rasch, siger: ”Vi takker for den store lokale opbakning fra sponsorer, 
frivillige, musikere og de mange besøgende. Der var 2.300 besøgende, og det er mere end halvdelen af 
Tølløses borgere. Vi kan se, at den lokale forankring er det, som virker” 

 
En stor succes igen. Hele byen skylder en stor tak til alle musikere, aktører og frivillige, der har gjort det 
hele mulig. Alle har arbejdet og optrådt gratis.  
 
 
En festivalgæst anmeldte Festival på facebook sådan: 
 
”Vi nød lørdagen på Tølløse Festival, der efter en længere pause er genopstået for fuld kraft. Tre scener, 
Plænen, Remisen og Kilden med 16 koncerter. 
Vi dansede benene helt i stykker til ”The Formænd” med partydronningen Eva Hede i forgrunden. Paul 
Wilkinson & The Station var rigtig gode – find dem på Spotify. Blueskartellet var for mig aftenens musikalske 
højdepunkt. 
Festivalen bød også på trylleri, opvisning fra springhold, raketaffyring med Brorfelde observatorium, 
klovnerier, e-sportsområde, foldboldlege og petangue – en rigtig familiefestival”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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@faellesskabtølløse.dk  
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse  

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

