Nyhedsbrev, december 2017

Fællesskab Tølløse
ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår

TAK FOR I ÅR
Julen nærmer sig, og året er ved at løbe ud. Fællesskab Tølløse ønsker alle en glædelig jul og et
fantastisk nyt år.
Sidste år skrev jeg, at 2016 var et ”prøveår”. Det var vores første år som ejere af No1. Mange ting blev
prøvet af, og vi erfarede en del om huset. Her i 2017 føler vi os fortrolige med huset og har ved brugen
erfaret, hvad de gode sider af det er, men også hvor det kan få en bedre funktion.
Vi står nu tæt ved at skulle tage beslutning om, hvad vi gør fremadrettet. Fra myndighedernes side er der
krav om, at vi etablerer et handicaptoilet. Vi har selv et ønske om, at køkkenet bliver gjort bedre på flere
områder. Desuden skal facaden energirenoveres. Det er et stort projekt. Vi har vidst det hele tiden, men
nu nærmer tiden sig, og som det ser ud nu, skal vi i gang med projektet i 2018.
No1 fylder meget i Fællesskab Tølløse, men det er jo også derfra, al vores aktivitet strømmer ud.
Men som jeg ofte siger, er Fællesskab Tølløse langt mere end No1. Vi har i løbet af året været meget
aktive uden for husets runde vægge. Vi har deltaget på SKVULP – havnefesten i Holbæk i pinsen. Vi har
holdt den årlige Skt. Hansfest, og så var 2017 året, hvor Tølløse Festivalen genopstod med stor succes.
Vi bliver tit kontaktet af interessegrupper og enkelpersoner, der ønsker at høre, hvad hemmeligheden bag
Fællesskab Tølløses succes er. Vi har pressens bevågenhed - jeg har ikke tal på, hvor mange gange en avis
eller fjernsynet har kikket forbi for et interview. Fællesskab Tølløse opfattes langt omkring som en stor
succes og en interessant samarbejdspartner. Mange steder fremhæves vi som det gode eksempel, og
politisk bliver der lagt mærke til os.
Jeg vil gerne takke alle, der har gjort en indsats for Fællesskab Tølløse i 2017. Stor eller lille, praktisk
eller økonomisk - herunder ikke mindst de ca. 400 kontingentbetalende medlemmer. Alt hvad der støtter
op om Fællesskab Tølløse, er en støtte for lokalområdet.
Jens Algot

DET SKER NU
Vi har fået (endnu) en anerkendelse

Dansk Arkitektur Center udskrev i efteråret en konkurrence om at finde Danmarks mest levende
mødested. Der blev nomineret kandidater i landets 5 regioner, og i Region Sjælland var vi blandt de
nominerede. Og vi vandt!!!
Pressemeddelelse fra DAC lyder sådan:

Sjællands mest levende mødested“, siger han.

I Region Sjælland, er Kulturhuset No1 i Tølløse det mest
levende mødested med hele 40% af stemmerne. Det er
Fællesskab Tølløse, der står for No1, og formand Jens
Algot fortæller:
“No1 tilhører alle os, der bor i Tølløse og omegn, og
alene det frivillige liv gør, at stedet summer af liv. Det
er et moderne forsamlingshus og et samlingssted for
byen, men det er også et kulturhus, hvor vi arrangerer
spændende arrangementer, der appellerer til hele
Sjælland. Derfor er vi også superstolte over kåringen som

Uden for pressemeddelelsen, siger Jens Algot: ”Dette er en anerkendelse til alle, der gør en aktiv indsats
for Fællesskab Tølløse og No1. Det er utroligt dejligt, at vi høster anerkendelse her, der og alle vegne fra.
Vi har skabt noget og gør noget, som bliver bemærket. Det er en dejlig måde at runde året af, og starte
det nye på”.
Fælles nytårsarrangement i No1
31. december
Vi gentager successen fra sidste år og holder nytårsaften i
huset. Vi hjælpes ad med madlavning, pyntning og
oprydning (sammenskudsgilde).
Tilmelding senest onsdag d. 27. december kl. 08.00 på
torsdagscafe.no1@gmail.com
Der er plads til 50, og det bliver efter princippet – først til
mølle.

Alvorligt voksen - comedyshow af Mads Brynnum
19. januar 2018, kl. 19.30 i No1
Mads Brynnum blev dansk mester i stand-upcomedy i 2004. Siden er han blevet voksen. Han
rammer nu No1 med showet Alvorligt voksen.
Alvorligt voksen er et comedyshow om kedelige
ting. Om at bo i hus i provinsen, om at det mest
spændende i ens liv er at få ny revisor, om det
fede ved at køre med langt lys, om ydmygende
møder i banken og ikke mindst om den
grundlæggende angst, livet som forælder vækker
i en. Angsten for ikke at være god nok, for at
nogen finder ud af, at man ikke aner, hvad man
laver som forælder, og så selvfølgelig for farlige,
farlige psykopathvepse. Men frem for alt er Alvorligt voksen et show om, hvor helt utroligt kedeligt og
voksent Mads Brynnums liv pludselig er blevet. Og om hvorfor det faktisk er ret fedt.

Adgang er GRATIS. Men det er en rigtig god idé at reservere en gratis billet på billetto.dk. Klik HER
Så er du sikker på, der er en plads til dig, når du kommer.
Dørene åbner kl. 18.30 – altså en time før showstart. VI SES!

Romsmagning

26. januar 2018 i No1
Luksus julegaveidé
Den perfekte julegaveidé til romelskeren!
Romsmagningen byder på et lækkert program. Per Svendsen fra
Freecompany / 1975 bysimon introducerer os til unikke smagsoplevelser
med de rene smage fra rommens verden.
Vi skal smage 8 rene rom og 2 drinks:
1. Bonpland Rum & Grape 30%
2. Bonpland Rum Blanc 40%
3. Bonpland Rum Rouge 40%
4. Fiji Rum 12 years 40% – Dist. 2004 – South Pacific Distillery
5. St. Lucia Rum 14 years 45% – Dist. 2002 – St. Lucia Distillers
6. Rum Dominican Republic 16 years – Dist. 2000
7. Nicaragua Rum 18 years 40% – Dist. 1998
8. Trinidad Rum Caroni 21 years 50% – Dist. 1995 – Caroni Distillery, Trinidad
9.Rum Old Fashion
10. Dark´n Stormy
Undervejs serveres de lækre sandwiches med kogt røget skinke – mild gouda -sennepscreme og grønkål fra
FOFU.
Adgang fra kl. 18.30 – caféen er åben for køb af drikkevarer.

Billetter købes på Billetto.dk. Klik HER

Annonce:

Torsdagscafe i No1
Café hver torsdag fra kl. 15.00 - Fællesspisning fra kl. 17.30
Husk tilmelding 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 januar
4. januar:
11. januar:
18. januar:
25. januar:

Minestrone
Gule ærter
Marineret nakkekam
Jordskokkesuppe

TAK FOR SIDST

Den 22. oktober var der byttemarked i No1, og det trak en
del gæster til. Der blev byttet bøger, børnetøj og legetøj i
stor stil. Det overskydende børnetøj blev doneret til
Mødrehjælpen, og Røde Kors modtog overskud af bøger og
legetøj.
Vi arrangerer byttemarked igen i det nye år.

Fredag d. 3. november 2017 gik en sangfugl gennem rummet
Ragna Ea leverede poesi og eftertænksomhed, da hun og
guitarist Per Nielsen fredag den 3. november gav koncert i
No1.
I næsten halvanden time blev publikum sublimt underholdt
med Ragna Eas iørefaldende melodier og finurlige tekster
om skiftende årstider, naturen og kærlighed.
De ca. 50 koncertgæster tog godt imod det, de hørte.
Ragna Ea og Per Nielsen spillede sange fra Ragna Eas
debutalbum fra 2007 - Nordenvindens Træk. Men der blev
også spillet flere numre, som duoen forventer at indspille på
en ny EP i starten af 2018.

Afghansk aften
Den 9. november dukkede godt 40 mennesker op til
"Afghansk aften", der bød på lækre afghanske retter,
udstilling og oplæg om foreningen FSTS (From School To
Street), der støtter gadebørn i Afghanistan, således at de
har mulighed for at gå i skole i stedet for at arbejde på
gaden. Der var en god stemning, og mange fik lejlighed til
at tale med de unge herboende afghanere.
De unge mennesker, der var med til at arrangere aftenen,
skrev følgende på Facebook:
”FSTS Næstved og Købehavn var forbi Tølløse for at
berige den lokale befolkning med afghansk mad og
kultur. Det var en hyggelig og spændende aften både
for de deltagende samt de frivillige, der fik en utrolig
varm velkomst. Vi vil på vegne af hele FSTS gerne takke den lokale befolkning i Tølløse og Tølløse
fællesskabsforening for Jeres støtte og donationen på hele kr. 3.015. Vi håber på at kunne gentage
succesen en anden gang!”

Vælgermøde
15 politikker stod klar til at svare på spørgsmål fra de 100 borgere der var mødt op til vælgermødet med
brunch, søndag den 12. november. Spørgelysten var stor, det samme var politikkernes lyst til at svare.
Det blev et godt møde med god energi. Som kolorit på mødet sendte TV2 NEWS direkte to gange under
mødet.

Set fra Tølløse
Lokalforums side var det
godt at høre om det øgede
politiske fokus på at sikre
udviklingen af kommunens
lokalområder, så de også i
årene fremover vil have
befolkningsgrundlag der
sikre et grundlag for lokale
skoler og daginstitutioner.
Tak til Jesper Knudsen
som med sikker hånd styrede mødets gang og til Jens Algot for at være med til at ideudvikle mødeformen.

Koncert med Blueskartellet
Blue friday: Fuldt hus til Blueskartellet fredag d. 24. november
Mens resten af planeten fejrede Black Friday – snuppede et
entusiastisk publikum en blå fredag i No1. Blå for blues.
De 5 drenge fra Blueskartellet gav den fuld spade i to gange tre
kvarter. Først en runde klassisk blues. Og så en anden halvleg
med en del mere strøm på.
Selv om bandet kun har spillet sammen i et års tid, så vuggede
publikum godt med under vejs.
Blues var mere end musik fredag, det var en stemning. Og en
superfed en af slagsen. Vi glæder os til at se Blueskartellet
igen.
Se video fra koncerten HER

Juletræstænding
Så kom der lys i juletræet på pladsen foran No 1. Det
skete søndag den 26. november. 3-400 deltog i
festlighederne og Santa Claus uddelte godteposer til
børnene. Tølløsekoret sang julen ind med 8 dejlige sange.
Koret var meget populært, og vi håber, at vi kan gøre det
til en tradition. Allerede da dørene åbnede, var No1 fyldt
godt op, og mange nød godt af caféens salg af varm
kakao, gløgg, æbleskiver og hjemmebagte småkager, der
blev
nydt
under
hyggelig sludder med
venner og bekendte.
Kl. 16 underholdte
Tølløse Privat- og
Efterskole
med
skønsang og et par julesalmer. Birk Christensen, forstander på netop
Tølløse Privat- og Efterskole, talte til forsamlingen om at påskønne
de små glæder og tænke på de svagt stillede - særligt her i juletiden,
og herefter dukkede julemanden op med den magiske kontakt til
lysene på træet og godteposer til de små. Fra Tølløse Lokalforum
skal der lyde en stor tak til SuperBrugsen for sponsering af slikposer
og annonce, til Gorm fra Helbo EL for at levere lyskæde og ordne
strømmen og til vores lokale afdeling i Vej og Park for at komme med
det meget flotte juletræ. Endelig en stor tak til alle de frivillige fra
lokalforum og Fællesskab Tølløse der gang på gang giver en hånd med
alt det praktiske arbejde ved store arrangementer.
Fra Fællesskab Tølløse, skal der lyde en stor tak til Tølløse
Lokalforum, gæster og øvrige involverede.

Vi søger frivillige til No1
Vi søger 4 musik- og teaterhjælpere

Har du tid og lyst til at give en hånd med i vores kulturhus, og kunne du tænke dig at indgå i et hyggeligt
fællesskab med andre frivillige i Tølløse, så mangler vi fire hjælpere ved vores musik- og
teaterarrangementer, som typisk ligger torsdag eller fredag. Ind i mellem også andre dage.
Om dig: Du har lyst til at hjælpe ved musik og teaterarrangementer. Du skal fx hjælpe med at stille op
eller pakke sammen. Du kan også stå i caféen eller hjælpe i køkkenet, eller måske sørge for indkøb til
arrangementet. Du skal kunne afsætte et par timer eller en aften fx en gang om måneden.
Vi tilbyder: Hyggeligt og praktisk samvær, hvor vi hjælpes ad og klarer opgaverne. Du står sammen med
nogle andre frivillige, som hjælper dig til rette. Når du hjælper til, får du gratis indgang til
arrangementet.
Kontakt: Lyder det som noget for dig, så send en mail til Jesper Knudsen, som er ansvarlig for musik og
teater i Kulturhuset: jesper.knudsen724@gmail.com

Vi søger 3-4 cafèpassere

Har du tid og lyst til at give en hånd med i vores kulturhus, og kunne du tænke dig at indgå i et hyggeligt
fællesskab med andre frivillige i Tølløse, så mangler vi tre-fire hjælpere i vores café, som holder åbent
hver torsdag fra 15-21.30.
Om dig: Du har lyst til at stå i vores Torsdagscafé og kan tage en cafévagt eller to om måneden. Enten
eftermiddag fra 14.30-18.30 eller aften 18.30-21.30. Her laver du kaffe, sælger kaffe, kager, mad og
drikke og rydder af. Andre står for kagebagning og madlavningen. Du kan også vælge køkkentjansen, hvis
du ikke vil stå i cafeen. Så rydder du kun af og vasker op.
Vi tilbyder: Hyggeligt og praktisk samvær, hvor vi hjælpes ad og klarer opgaverne, som bestemt er
overkommelige for alle. Du står sammen med nogle andre frivillige, som hjælper dig til rette. Når du
hjælper til, får du gratis kaffe/kage og aftensmad. Du får også mulighed for at tage et hygiejnebevis.
Kontakt: Hvis du har lyst til at hjælpe til i caféen, så skriv en mail til Merete Skov-Hansen, som er
ansvarlig for caféen: Merete@skov.mail.com

Vi søger 2 ”kokke” til vores Torsdagscafé

Har du tid og lyst til at give en hånd med i vores kulturhus, og kunne du tænke dig at indgå i et hyggeligt
fællesskab med andre frivillige i Tølløse, så mangler vi nogle kokke til at stå for maden til vores ugentlige
fællesspisninger i Torsdagscaféen. Vi spiser fra 17.30-19 hver torsdag, så der skal maden være klar.
Om dig: Kunne du tænke dig at lave mad en gang hver anden måned, gerne sammen med en anden. Og ser
du det ikke som en for stor udfordring at kokkerere til 40 personer, så er det lige dig, vi mangler. Vi er i
forvejen 12 personer, der skiftes til at lave maden til fællesspisning. Det kræver lidt planlægning, men så
er det overkommeligt, også selv om man har job. Du kan også koble dig på en af os andre 12 kokke, hvis
du bare gerne vil hjælpe til. Vi mødes og planlægger maden, og hvad der skal ske i Torsdagscaféen hver
anden
måned.
Vi tilbyder: En mulighed for at udfordre sig selv lidt i forhold til at lave mad til mange. Det kræver lidt
logistik
og
planlægning,
men
man
lærer
det
og
bliver
faktisk
god
til
det.
Ved du fx hvor meget ris, der skal koges til 40 personer? Eller hvor meget salat, der skal snittes? Nej vel,
men det finder du ud af  Og vi skal nok hjælpe. Når du laver mad, spiser du selvfølgelig gratis med. Du
får også mulighed for at tage et hygiejnebevis.
Kontakt: Hvis du gerne vil hjælpe med at lave mad en gang hver anden måned, så skriv en mail til Merete
Skov-Hansen, som er ansvarlig for caféen: Merete@skov.mail.com

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

