Nyhedsbrev, april 2017

DET SKER NU
Plantedag og affaldsjagt
Lørdag d. 8. april kl. 9.00
Så skal vi igen have givet byen en ansigtsløftning. Denne
gang har vi et planteprojekt på Jernbanevej langs banen.
Der er allerede lavet nogle plantebede, som skal beplantes
med træer og bunddækning. En gruppe skal altså plante,
imens alle andre skal rundt i byen på affaldsjagt.

Vi sender hermed en opfordring til alle om
at støtte projektet med et par timers praktisk arbejde for
fællesskabet. Det er nyttigt arbejde og et sjovt
arbejdsfællesskab.
Vi mødes i No1 kl 9.00, hvor vi får en opladning med
morgenbrød og kaffe samt en briefing om opgaverne. Vi
forventer at slutte kl. 13.00, hvor vi igen samles i No1 for at
takke hinanden for en aktiv indsats for at gøre Tølløse til en
pænere og renere by at bo i.
Du skal ikke tilmelde dig. Bare mød op i No1 kl 9.00.
Det er som sædvanligt et fællesprojekt med Lokalforum.

DET SKER NU - i No1
Syng-med-aften: The Formænd spiller for
Onsdag den 19. april kl 19.30
Igen i år spiller og synger bandet The Formænd i No1. Og DU
synger med.
Der bliver to halvlege: Én med fællessang med let
akkompagnement. Og så en anden, hvor hele bandet spiller.
Bandet består af: Steen Bjerregaard (klaver), Peter
Andersen (bas), Anders Larsen (guitar), Christoffer Beck
(trommer), Holger Beck (guitar) og Eva Hede (sang).
Deltagelse i arrangementet er gratis. Du kan købe kaffe, kage, øl, vin og Søbogaard Saft.

Koncert med Tom Donovan – den irske troubadour
Torsdag den 4. maj kl 19.30
Tom Donovan er en ægte irsk troubadour. Han er en
mesterlig entertainer, der som få forener egne sange og
traditionelle irske ballader med sine underholdende historier
i et show fyldt med ægte irsk stemning og masser af humor.
Tom Donovan bliver altid mødt med stor entusiasme og
begejstring. Hans kraftige stemme og dynamiske guitarspil
kan hamle op med hvad som helst!
Tom har i de sidste 17 år boet i Danmark, og i 32 år har han
været professionel musiker. Han startede ud i hjembyen
Dublin og har siden optrådt over hele Europa med sit kæmpe
repertoire af nye og traditionelle irske folkesange, der er udgivet på en lang række plader.
I Irland har Tom Donovan haft stor succes med udgivelsen af 101 Songs and Ballads from Ireland, der
efterhånden har solgt til dobbelt-platin. I 2003 udsendte han den veloplagte liveplade Alive O, og i 2005
kom Enchanted Tales – en vellykket samling af egne numre. Albummet The Solstice Fire er fra 2008 og det
aktuelle album Sonnets & Madrigrals fra 2010. Det nyeste og meget roste album Skagen Rose kom i august
2011. Tom arbejder for tiden på sin kommende CD.
KØB BILLET: billetto.dk/koncert-tom-donovan-den-irske-troubadour
Pris: 125 kr. + gebyr
Børneteater – Jason
Søndag den 7. maj kl. 14.00
No1 slår dørene op for børneteaterstykket Jason. Det sker i
samarbejde med Holbæk Bibliotek. Stykket spilles af det
københavnske teater Asterions Hus.
Jason byder på mytologi i børnehøjde - med en drabelig
fortælling om den græske helt Jason og hans forunderlige liv
og rejse.
Som historien vokser frem, bliver børnene inkluderet i
handlingen, og grænserne mellem virkelighed og fantasi
forsvinder. Sammen med Jason må børnene kæmpe mod
ildspyende tyre, en drage med tusinde øjne, en troldkælling
og en kærlighedshungrende dronning.
Forestillingen henvender sig til de 3-8 årige og spilles af to skuespillere med en rød sofa som eneste
scenografi!
Billetter vil snart kunne købes på bibliotekets hjemmeside. Mere information følger.
Teaterdokumentar: HVOR VAR DU, MOR?
Torsdag d. 18. maj kl. 19.00
Sidsel Sofia Søndergaard står selv på scenen i No1 og
fortæller sin ærlige og upolerede historie.
I teaterdokumentaren HVOR VAR DU, MOR? følger vi hendes
vej igennem livet. En opvækst i et utrygt hjem, seksuelle
overgreb og en mor, der affærdiger hende, når hun søger
hjælp. Siden bliver Sidsel kastet rundt i systemet fra det
ene opholdssted til det næste. Hun finder trøst i hårde
stoffer og skaffer penge ved at prostituere sig. Lige til den
dag, hvor Sidsel møder Tommy, som elsker hende for den,
hun er.
Han får hende ud af prostitution og stoffer, og de har elleve lykkelige år sammen. Indtil Tommy …
HVOR VAR DU MOR er en historie om at overleve massive omsorgssvigt og om at vælge livet på trods.

Stykket præsenteres af Teatret Fair Play og Holbæk Teater.
Medvirkende: Sidsel Sofia Søndergaard og Henrik Steen Larsen
Instruktion: Hansen & Kristensen
Alder: Min. 15 år
Varighed: 75 min. inkl. tid til spørgsmål efter forestillingen
KØB BILLET: teaterbilletter.dk/forestillinger/hvor-var-du-mor-2/
Billetpriser:
Normalpris: 125 kr.
Teaterrabat: 65 kr. (v. min. 3 forestillinger)
Unge (under 25 år): 55 kr.
Gruppe (min. 10 voksne): 85 kr.
Gruppe (min. 6 unge under 25 år): 40 kr.
Torsdagscafe:
Hver torsdag fra kl. 15.00 - Fællesspisning fra kl. 17.30
Husk tilmelding senest tirsdagen forinden på torsdagscafe.no1@gmail.com eller mobil 24608092

Bogput:
Når caféen er åben
I Fællesskab Tølløse glæder vi os over, at genbrug
understøttes i huset - og denne gang er det i form af
læsestof som bøger/tidsskrifter osv., som udveksles. Input
din bog i reolen og output en anden!
Du besøger frit reolen, hver gang du er i No1, men husk at
tage en god bog med i fald du skulle falde over noget
interessant, som du gerne vil outputte med hjem.
Vær opmærksom på, at din bog doneres, når den sættes på
hylden. Tusinde tak for donationen af reol og de allerede
modtagne bøger.

TAK FOR SIDST
Foredrag og musik: Historien om The Beatles i ord og musik
Torsdag den 2. marts kl. 19.30
Vi fik historien om the Beatles og de fantastiske fire fra
Liverpool.
Per og Thomas fortalte historien, der blev spillet og vi
nynnede med på de kendte sange.
Velbesøgt aften med god stemning. Vi gik derfra med en god
fornemmelse, men også med en eftertanke om, at det var
en relativ kort tid The Beatles eksisterede. Det til trods
revolutionerede de stort set hele musikscenen. Og så var der visdomsordene at gå hjem på:
”Det er ikke livet på toppen, der er den gode historie, men vejen dertilr”.

Generalforsamling
Den 9. marts 2017 holdt Fællesskab Tølløse generalforsamling, hvor ca. 60 medlemmer var mødt op.
Generalforsamlingen forløb i en positiv ånd. Vedhæftet er referat med hovedpunkter.
Koncert med Finn Irs Band
Fredag den 31 marts kl 19.30.
Finn Irs band gav afskedskoncert i No1. Der var fuldt hus og
stemningen var i top.
I et facebookopslag siger Finn Irs: ”Tak til alle jer der kom
til den vildeste aften i NO1 i går. Drengene og jeg kunne
ikke have ønsket os en bedre afslutning. Nu triller vi videre
med hver vores musikprojekter. Tak til Henrik, Peter og
Jesper for 5 gode år og en utrolig oplevelse i går. Måske
skal man spille afskedskoncerter lidt oftere:)”

MEDLEMSKAMPAGNE
Du kan gøre en værdifuld indsat for at styrke Fællesskab Tølløse
Jo flere medlemmer vi er, jo større styrke har Fællesskab Tølløse.
Synes du selv, at Fællesskab Tølløse er værd at bakke op om, så gør andre det sikkert også. De har måske
bare aldrig fået tilbuddet, eller har aldrig fået taget sig sammen til at melde sig ind.
Vi kører en medlemskampagne i februar og marts og april måned, hvor vi på forskellig vis prøver at komme
ud til byen og give tilbuddet om medlemskab. Du kan gøre en værdifuld indsats for Fællesskab Tølløse ved
at sætte dig et mål om at få en eller 2 nye medlemmer.
Jeg vedhæfter en seddel, som kan udfyldes med de oplysninger, vi skal bruge. Sedlen afleveres af dig eller
det nye medlem på Tølløsevej 12, i No1 eller sendes på mail til kontakt@fællesskabtølløse.dk.
Indmeldelsen kan også ske på vores hjemmeside http://www.fællesskabtølløse.dk/produkter/medlemskab

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@faellesskab4340.dk
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