Nyhedsbrev, februar 2018

Fællesskab Tølløse
ønsker alle et
godt nytår

Velkommen til et nyt år!
Ca. 1/12–del inde i det nye år, hvor året endnu ikke har vist sit potentiale, må det være mig tilladt at
ønske alle et godt nytår.
I Fællesskab Tølløse ser vi tilbage på et år, der er gået godt. På mange måder er vores vision gået i
opfyldelse, og 2018 ser ud til at være året, hvor endnu flere af de ønsker, som vi arbejder med, kan bliver
opfyldt. Her tænker jeg særligt på ombygning / renovering af No1.
Ved siden af alle de aktiviteter, der har været i 2017, er der en lille gruppe, der har arbejder målrettet på
at skabe et grundlag for at sætte 1. etape af ombygningen i No1 i gang. Her taler vi om en indvendig
ombygning, der primært sigter på at opfylde krav om etablering af handicaptoilet samt en udvidelse af
køkkenet. Sideløbende er der arbejdet på 2. etape, som vedrører facaderenoveringen.
I arbejdet viser det sig, at det faktisk kan blive en mulighed at gennemføre både 1. og 2. etape samtidigt.
Falder alle brikker på plads, kan projektet iværksættes allerede til sommer, og hvis det lykkes, vil det
betyde et væsentligt kvalitetsløft af No1. Det bliver meget spændende at følge den videre proces.
Når tiden nærmer sig, og vi kan se, at brikkerne kan falde på plads, vil vi præsentere hele projektet for
alle, der kan have interesse heri.
Ellers glæder vi os over, at mange ting kører rigtig godt i Fællesskab Tølløse, og at økonomien omkring
foreningen og driften af No1 ser rigtig fin ud. Det giver os økonomiske muskler til at gøre nogle forskellige
ting, herunder at løfte et renoveringsprojekt af No1.
I forbindelse med foreningens generalforsamling den 22. marts, vil der blive givet meget mere information
om foreningens status, renoveringsprojektet og fremtiden.
2017 var også året hvor Tølløse Festivalen genopstod. Som en del af generalforsamlingen bliver der også
fremlagt regnskab for årets festival, og der bliver fortalt lidt om både den første og om den næste
festival.
Jens Algot

DET SKER NU
Kontingent
Der er netop udsendt kontingentopkrævning til
foreningens aktive medlemmer. Vi glæder os
over, at så mange ønsker at bidrage økonomisk til
foreningens arbejde og dermed til at gøre Tølløse
til en god by at bo i. Uden et stort antal
betalende medlemmer ville det ikke være muligt.
Vi synes selv at kontingentet på kr. 200 om
året pr. person er beskedent og tænker, at her
kan alle være med.
Bl.a. på grund af kontingentet har vi et
samlingssted i byen – Kulturhuset No1, som er
til fælles brug. Herfra udspringer mange og
alsidige tilbud, og rigtig mange er glade for at leje huset til private arrangementer.
Fællesskab Tølløse og No1 er med til at markere byen positivt på egnen, i kommunen og i hele
landet.
I år har vi særligt brug for en god opbagning til Fællesskab Tølløse på grund af den forestående renovering
af No1. Vi bliver i stand til at gennemføre projektet, fordi vi har en stærk økonomi, som vi har fordi
mange bakker op om foreningen. Jo flere medlemmer, jo bedre økonomi har vi, og jo mere kan vi udrette.
Er du endnu ikke medlem af Fællesskab Tølløse, vil det glæde os, hvis du vil melde dig ind. Skriv til
foreningens kasserer, Lone Algot, på mail: kontakt@fællesskabtølløse.dk, eller ring på 28 72 62 62.
Dette er også en opfordring til jer alle, om at være med til at skaffe endnu flere medlemmer. Til dette
formål vedhæftes folderen ”Den gode historie” og en indmeldelsesblanket. Disse kan være gode at have,
når du taler med andre om Fællesskab Tølløse.

Årstiden bøger
8. februar 2018 kl. 19.00 i No1
Holbæk Bibliotek indbyder til en litterær aften med
masser af inspiration til sæsonens læsning. De 3
bibliotekarer, der anbefaler, er alle superskarpe
læsere:
Ane Öhrström er dedikeret litteraturelsker og den
bibliotekar, der kan finde de skjulte skønlitterære
perler.
Anne-Mette Hoelgaard Nielsen har næse for at spotte
en kommende bestseller og din næste yndlingsbog.
Birgitte Winzentsen, bibliotekets bognørd, læser
typisk mere end 100 bøger om året.
Adgang kræver billet. Pris kr. 30,00. Køb her på bibliotekets hjemmeside, eller i bibliotekets
åbningstid. Du kan også købe den i døren i No1, når du kommer.

Tølløse set fra luften før Google
22. februar 2018 kl. 19.30 i No1
Hvordan så der ud i Tølløse og omegn før i
tiden, hvis man så det hele sådan lidt fra
oven?
Torsdag d. 22. februar vil der blive sat fokus
på de mange luftfotos i Kulturhuset No1, ved
et arrangement, der er blevet til i
samarbejde mellem Holbæk Bibliotek og
Fællesskab Tølløse.
Luftfoto af landsbyen Skov Vallenderød, taget af Sylvest-Jensen, sandsynligvis i 1950’erne.

Det Kongelige Bibliotek ligger inde med en stor samling af luftfotos fra hele landet. Alt lige fra fotos af
enkelte gårde, huse og virksomheder over panoramabilleder af bydele og hele landsbyer. Disse fotos er
inden for de sidste par år blevet tilgængelige på nettet.
Stadsarkivar Peter Blumensaadt, Holbæk, vil fortælle om projekt ”Danmark set fra luften”, som det
kaldes - om hvad man kan finde, og hvordan man gør det. Ligeledes vil der blive vist eksempler på,
hvordan man kan tilføje eller korrigere oplysninger til billederne, for ikke nær alle fotos er identificeret
eller har fyldestgørende oplysninger.
Med udgangspunkt i luftfotos fra Tølløse og omegn vil arkivar Inge-Lis Madsen, Tølløse Lokalarkiv, derefter
fortælle om en enkelt vej i Stationsbyen samt om enkelte gårde og huse i Tølløse og de omkringliggende
landsbyer. Om dramatiske hændelser, nye ejendomme, der dukkede op på den bare mark, og om andre,
der forsvandt.
Gratis billetter kan fås på Biblioteket eller via Holbæk Biblioteks hjemmeside. Man kan dog også blot
møde op i No1 kl. 19.30.

Strikkearrangement
1. marts 2018 kl. 19.00 i No1
Tilbage i oktober mødtes vi i No1 for at strikke
hækle huer til kræftramte. Det gør vi igen, så hvis
har lyst til at være med eller bare har lyst til at have
hyggelig aften med at lave håndarbejde, er
velkommen.

og
du
en
du

Der vil være mulighed for at købe kaffe, the og kage.

Rost til skyerne
9. marts 2018 kl. 19.30 i No1
Så er Holbæk Teater igen tilbage i Tølløse med
stykket ROST TIL SKYERNE. Med forestillingen
kaster musikeren og komponisten Per Worm sig ud
i en musikalsk og meget aktuel blanding af standup, satiriske sange og fortællinger fra en til tider
absurd verden. Det bliver meget underholdende!
Per Worm modtog WORDS-prisen i 2016 og han
vandt Zulu Comedy Slam i 2011 og har siden
turneret med Allan Olsen.
Om forestillingen:
I disse tider med politisk korrekthed og konstant
frygt for at såre andres følelser, går en
troubadour og hans guitar hårde tider i møde. Han prøver så godt han kan. Men det eneste han i perioder
får sunget er med på ventemusikken hos statsforvaltningen, når han venter på at få samkvemstid med sit
barn. En urkomisk forestilling og en hyggelig aften i selskab med en musiker, der ikke har mere at miste –
og derfor tør sige alt!
Rost til Skyerne er en leg med genrerne: koncert, comedy, musical og monolog. En skøn aften, hvor
musikerens følelser og tanker mellem numrene bliver tilsat musik. En leg med form, hvor pausemusikken
bliver til hovednummeret.
MEDVIRKENDE: PER WORM
INSTRUKTION: KRISTOFFER MØLLER HANSEN
KUNSTNERISK KONSULENT: NIELS VENDIUS
CO-PRODUKTION AF HOLBÆK TEATER OG THY TEATER
Køb billet her. Pris: 195 kr., grupperabat v. 6: 150 kr., +60 år: 135 kr., u. 25 år: 55 kr.

Unge Talenter
10. marts 2018 kl. 11.00 - 15.00 i No1

Endnu
engang
giver
eleverne
fra
Musikundervisning Midtsjælland koncert i No1.
Alle er velkommen. Der vil i løbet af de 4 timer
være 40 musikalske indslag.
Adgang: Køb af billet nødvendig - 20 kr.
Billetten kan købes på Billetto.dk:
Køb billet HER

“Giv en hånd” - elever samler ind til flygtninge
Torsdag den 15. marts 2018 i No1
Tølløse Slots Efterskoles PULS-linje inviterer til loppemarked og fællesspisning med diverse aktiviteter i
Kulturhuset No1. Alt overskud fra arrangementet går til Dansk Flygtningehjælp.
Det bliver også en dag med musik og “samtalesalon” med lokale politikere. Det hele starter kl 15.00.
Nærmere program for dagen kommer senere.
GRATIS adgang, men fællesspisning kræver som altid TILMELDING.

Generalforsamling i Fællesskab Tølløse
22. marts 2018 kl. 19.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse

torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00
i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
den 15. marts 2018, kl. 12.00. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet.

Ønsker du at have større medindflydelse
Det har altid været en del af Fællesskab Tølløses
tankegang, at så mange medlemmer som muligt
skulle bidrage i de opgaver og projekter, der
igangsættes. På samme måde ønsker vi at
fremsætte en bred invitation til at indgå i
foreningens ledelse.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, men
det er samtidig bestyrelsens ansvar, at der er
kandidater til de poster, der skal besættes.
Ud over poster der skal besættes på generalforsamlingen, har vi brug for folk, som kan indgå i
særlige opgaver. Vi har brug for nogen, der har lyst til at arbejde med PR og kommunikation.
Derudover skal vi have oprettet en byggeprojektgruppe.
Derfor opfordrer vi dig til at kontakte formanden, Jens Algot, på telefon 22 66 72 73 eller mail:
kontakt@fællesskabtølløse.dk, hvis du har ønske om at være aktiv i ledelsen eller være med på andre
opgaver.

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 februar
1. februar:
8. februar:
15. februar
25. januar:

Krydret gryderet
Grønsagslagsagne
Risotto
Coq au vin

No1 i nye klæder
Det er længe siden, der er blevet lavet
bankforretninger i No1. Alligevel minder husets
indretning stadig mest om en banks.
Men nu er vi begyndt at ændre på det, så det
kommer til at ligne det Kulturhus, vi gerne vil
være. Der er kommet tre mobile rumdelere
fyldt med gode bøger, som du kan bytte eller
låne med hjem. Og så har vores caféområde
fået et ansigtsløft med ny belysning, tavler og
hyggelig barstemning. Stilen er selvfølgelig
”genbrug”.
Ændringerne er kun første skridt - der kommer mere. Følg med ved at slå et smut forbi huset, når vi har
åbent torsdag fra kl. 15.00.

Tak for sidst
Fuldt hus til stand up show
75 gæster havde sat sig til rette d. 19. januar i
No1, da vi for første gang slog dørene op for
stand-up-show. Og det var veloplagte og
speedsnakkende Mads Brynnum, der lagde vejen
forbi med sit comedyshow “Alvorligt voksen”.
Showet handler om at bo i provinsen, hvor det
sjoveste der sker er, når du kører med langt lys
på bilen eller får ny revisor.
Lattermusklerne fik sig et solidt træningspas,
der blev grinet og klappet i de 60 minutter
showet stod på. Og efter showet var der
efterspørgsel på mere stand-up. Så det lover vi
hermed, at der kommer.
I første omgang kan du købe billet til stykket “Rost til Skyerne”, som præsenteres af Holbæk Teater i No1.
Stykket er et godt mix af stand-up, satire og god musik. Det spiller 9. marts i No1. Se andet sted i
nyhedsbrevet.

Romsmagning
Fredag den 26. januar var No1 igen rammen
om god stemning og et interessant emne. Denne
gang var det romsmagning, og aftenens kodeord
var: glas,
smagsnuancer, romsnak
og
flere
glas! Per Svendsen præsenterede særlig eksklusiv
rom fra bl.a. Caribien og Trinidad, så de 28
deltagere fik én på opleveren!

Jobbørsen


Vi søger 3-4 cafépassere til Kulturhuset No1

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 brygger 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 men 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



Rengøringsdag - planlægning

Vi søger en person, der vil indgå i planlægningen af ”rengøringsdag”, som er et fællesarrangement med
Tølløse Lokalforum. Vi er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende rengøringsdag, som
er søndag den 22. april 2018.
Opstartsmødet er i første halvdel af februar måned.
Kontakt: Er du interesseret i at gå ind i denne mindre opgave, som afsluttes efter aktionsdagen, så
kontakt Jens Algot, telefon 22 66 72 73.

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

