Nyhedsbrev, november 2017
DET SKER NU
Koncert i anledning af Spil Dansk
Ragna Ea og guitarist Per Nielsen
Fredag d. 3. november 2017 kl. 19.30 i No1
I 2007 blev Ragna Eas album ”I Nordenvindens Træk” nomineret
ved Danish Music Awards som årets danske visealbum.
Fredag fejrer hun og guitarist Per Nielsen Spil Dansk ugen med at
give gratis koncert i No1. Til koncerten spiller Ragna Ea sange
fra netop albummet “Nordenvindens Træk”. Men der bliver også
plads til en håndfuld helt nye sange, som hun går i gang med at
indspille på EP i foråret 2018.
Et strejf af jazz og pop
Ragna Ea er lig med poetisk visesang på dansk – indhyllet i et
nordisk klangunivers med klaver, akustisk guitar og bas.
Hendes kompositioner er melodiske og teksterne fletter
hverdagens og naturens billedverden med eksistentielle temaer.
Hun kalder selv sin musik for “moderne nordisk vise – med et
strejf af jazz og pop”.
Hendes musik henvender sig til et publikum, der sætter pris på
en eftertænksom stund, hvor sjælen stilles ind på at lytte.
Koncerten starter kl. 19.30 og varer 1 time. Dørene åbner allerede kl. 18.30.
Vil du høre Ragna Eas musik kan du finde link på www.faellesskabtollose.dk. Her kan du også reservere en
gratis billet, hvis du vil være sikker på at få plads.
Gratis adgang - og så er der garanti for caféhygge

Generalforsamling i Tølløse Lokalforum
Onsdag d. 8. november 2017 kl. 19.00 i No1
Se vedhæftede opslag om generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen inviterer bestyrelsen interesserede borgere til drøftelse af hvilke tiltag /
områder, som bestyrelsen skal have fokus på de kommende år.
Mød op til dette arrangement og kom med dine ideer eller synspunkter. Det er vigtigt for bestyrelsen at
kende de ønsker der er i området.

Afghansk aften
Torsdag d. 9. november 2017 fra kl. 17.30 i No1
Vi indleder med at spise afghansk mad kl. 17.30, og kl.
19.00 vil unge fortælle om Afghanistan.
og FSTS, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål.
Indtægterne fra salg af mad går denne aften til STS.
FSTS (From Street To School) er en forening, der er
baseret på frivillig arbejdskraft. Den er grundlagt af

herboende unge fra Afghanistan, der arbejder for at bedre vilkårene for gadebørn i Afghanistan. Mange
gadebørn forsørger deres familier og har hverken tid eller overskud til at gå i skole. FSTS udbetaler et fast
månedligt beløb til forældre, der så forpligter sig til at sørge for at deres barn går i skole i stedet for at
arbejde på gaden.
For at støtte FSTS afholder vi Afghanistan-aften. Der vil være en udstilling af billeder, der i øvrigt er til
salg.

Vælgermøde med brunch
Søndag d. 12. november 2017 kl. 10.00 – 13.00 i No1
Det tværpolitiske samarbejde i Holbæk Kommune og Tølløse
Lokalforum i samarbejde med Fællesskab Tølløse, inviterer til
vælgermøde
Mødeform:
Hvert parti får to minutter til at præsentere deres politiske holdning i
forhold til temaet. Herefter spørgsmål fra borgerne.
Fokus vil være på, hvilke tiltag partierne vil arbejde på i den
kommende valgperiode, ikke hvad der kunne være gjort anderledes i
den nuværende periode.
Hvad vil partierne gerne måles på, når vi holder vælgermøde om fire
år.
Program
09.30 Dørene åbnes. Mulighed for at købe en brunch-tallerken, kaffe,
the og vand
10.00
10.10
11.10
11.30
12.30
12.50

Vælgermødet startes.
1. tema, velfærdsområderne.
Pause
2. tema, udvikling af lokalområderne.
Kort runde med øvrige temaer.
Afrunding ved Tølløse Lokalforum.

Cafeen i No1 er åben, og det er muligt at forudbestille en brunchtallerken inkl. et krus kaffe /the. Pris kr.
40,00.
Bestilling foretages på mail torsdagscafe.no1@gmail.com I meddelelsesfeltet skriver du navn, antal og
”vælgermøde”.
Kapacitet: 80 tilhørere inkl. partiernes repræsentanter.
Følgende politikkere repræsenterer partierne:
Parti
Alternativet
Dansk Folkeparti
Det konservative
Enhedslisten
Liberal Alliance
Lokallisten
Radikale Venstre
Socialdemokratraterne
Socialistisk Folkeparti
Venstre

Politikker
Peter Holst
John Harpøth
Michael Suhr
Karen Thestrup Clausen
Søren Stavnskær
Sine Agerholm
Anja Stiil
Ole Hansen
Bente Röttig
Søren Kjærgaard

Politikker
Steen Klink

Christian Ahlefeldt-Laurvig
Steffen Sandager
Christina Krzyrosiak Hansen

Koncert
Blueskartellet
Fredag d. 24. november 2017 kl. 19.30 i No1
Er du til fed blues og caféstemning? Så rykker
Blueskartellet ind i No1.
Blueskartellet har kun spillet sammen i et lille års tid,
men er alle garvede musikere. Senest optrådte de på
Tølløse Festivalen i august 2017. Flere af gruppens
medlemmer optrådte på festivalen tilbage i storhedstiden
i 90’erne.
Koncerten i No1 bliver med café-stemning og mulighed for
dans. Derfor vil der være et begrænset antal pladser på
60. Dørene åbner kl. 18.30.
Blueskartellet spiller to sæt: Et første sæt, der er, hvad de selv kalder mere akustisk. Og et andet sæt
med gang i den, hvor der vil kunne danses.
Tjek Blueskartellet ud.
Billet: kr. 75,00 – købes på billetto.dk

Juletræstænding
Søndag d. 26. november 2017, kl. 14.00 – 17.00
No1’s café sælger gløgg, kaffe, the og varm kakao med
flødeskum eller mashmellows samt æbleskiver
og julesmåkager.
Årets juletale holdes af Birk Christensen, forstander på
Tølløse Privat- og Efterskole og så kommer julemanden
Santa Claus forbi og deler slikposer ud til alle børn.
Igen i år sælger Fællesskab Tølløse juletræer på pladsen
foran No1 til rigtig gode priser
Tag familien under armen og kik forbi!
Program for dagens arrangement:
Kl. 14-17 Caféen holder åbent. Salg af juletræer på pladsen foran No1.
Kl. 16 Juletale v/Birk Christensen, juletræet tændes, dans om træet, Julemanden på besøg
Arrangementet er et fællesarrangement mellem Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse.

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 november
2. november:
9. november:
16. november:
23. november:
30. november:

Mettes æbleflæsk
Afghansk mad – også vegetarisk. Herefter fortælling og billedudstilling – se ovenfor
Selleribøf og kartoffelfad. Herefter foredrag med Kim Jahn.
Restegilde
Surprise

Kommende:
7. december:
31. december:

Julefrokost
Nytårsarrangement. Nærmere følger

TAK FOR SIDST
80’er fest
Alt var udsolgt til en festlig aften med lækker 3 retters
menu og efterfølgende nostalgisk 80’er musik, med
bl.a. Si’ du ka’ li’ mig, Elsk mig i nat, Ud under åben
himmel, Kom tilbage nu – og mange, mange flere. Der
blev danset igennem og hygget hele vejen igennem.

Teater:
40 så Oskar og den lyserøde dame
Pia Rosenbaum leverede en formidabel præstation, da
hun spillede samtlige roller i teaterstykker Oscar og den
lyserøde dame. Det var Holbæk Teater der præsenterede
stykket i No1 den 3. oktober.
Godt 40 gæster var mødt frem for at få historien om,
hvordan vi mennesker har behov for ”noget”, der er
større end os selv, når problemerne bliver for store.
Oscar og Den Lyserøde Dame er historien om den
kræftsyge dreng Oscar og hans fantastiske sidste dage på
hospitalet.
Stykket baserer sig på romanen “Oscar et la dame rose”,
som er en del af en roman trilogi om tro og venskab. En anden bog i trilogien - Monsieur Ibrahim og
Koranens blomster – er nu også på vej som teaterstykke sat op af Holbæk Teater. Også den er en gribende
fortælling med stof til eftertanke. Vi forventer, at se den i Tølløse.

Børneteater:
Næsten 50 så den lykkelige bonde
Næsten 50 børn, forældre og bedsteforældre var mødt
frem, da Holbæk Bibliotek i samarbejde med Fællesskab
Tølløse inviterede til børneteater i efterårsferien.
Det var Olsens Teater, der spillede stykket “Den
lykkelige bonde” – frit efter et rumænsk folkeeventyr.
Og der blev både grinet og gyst blandt de fremmødte,
når den snu bonde Stan Bolevan bl.a. narrede to drager
for at skaffe mad til sine mange børn.
Børneteater i efterårsferien er kommet for at blive i
Tølløse.

Koncert:
Mads Otzen m. band
Pop og protest i Tølløse
Mads Otzen m. band leverede en forrygende aften med en
perlerække af iørefaldende pop melodier bundet sammen
i et veloplagt og humoristisk show. Samtidig leverede han
stof til eftertanke, da bandet spillede i No1 fredag den
20. oktober.
Mads er en moderne protestsanger, der synger om alt fra
sidste sommers flygtningekrise, realityshows på TV og
folkeskolereformen. Selv de danske jobcentre har han
skrevet en hyldestsang til.
Mads Otzen og Anne Steen Hansen på klaver er tilbage i
Tølløse den 2. november, når de spiller sammen med Rugsted og Kreutzfeldt til den udsolgte koncert på
Sejergaardsskolen.

Byttemarked

Byttemarkedet den 22. oktober var velbesøgt, og der blev
ivrigt byttet legetøj, børnetøj, værktøj og bøger. Det
næste planlagte byttemarked byder på bytte af herre- og
dametøj. Mere info følger.

Halloween

Ca. 500 udklædte børn og voksne besøgte No1 på den
(u)hyggelige Halloween march i Tølløse. Sparekassen
Sjælland havde sponsoreret popcorn til alle, og vi
nærmest druknede under forberedelserne.

Udlejning af No1
Udlejning er en væsentlig del af husets økonomi. Vi vil derfor opfordre alle til at være med til at udbrede
kendskabet til denne mulighed. Mere oplysning om udlejningen kan fås ved at klikke her:
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=334, hvor der er flere informationer samt vejledning i, hvordan
man booker, eller kontakt:
Lone Algot,
mail:kontakt@fællesskabtølløse.dk
eller tlf. 28 72 62 62

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

