Nyhedsbrev, juni 2017

DET SKER NU
Skt. Hans fest
Fredag d. 23. juni 2017 fra kl 19.00

Igen i år er der Skt. Hansfest i Tølløse
Læs om festen på plakaten til venstre.
I løbet af aftenen er der afsat tid til underholdning i ca. ½
time.
Scenen er din. Går du rundt med et godt bidrag til denne
aften, er du velkommen.
Genreren? Alt muligt Det kan være musik, akrobatik,
trylleri, tale, stand-up, fællessang, selskabsleg og meget
andet.
Eneste krav er, at budskabet / udtrykket skal holde sig
inden for Fællesskab Tølløses værdigrundlag.
Meld dig til Jesper Knudsen, telefon 29 25 66 08 – eller mød
op på dagen og aftale nærmere med Jesper.

Sommeren i No1
Torsdagscaféen fortsætter som sædvanligt. Det vil sige, at der er fællesspisning hver torsdag aften. Der
er ikke noget program efter spisningen, men hvem ved, hvad der kan opstå spontant. Vejret kan pludselig
være til et eller andet. Popper der noget op, vil der komme opslag 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

HJÆLP!
Har du en udrangeret, men brugbar smartphone?
Den telefon vi bruger i No1 til at modtage MobilePay betalinger på, er gået i stykker. Har du en
udrangeret, men brugbar smartphone, som vi må få, vil vi blive meget glade. Kontakt Merete på telefon
24 60 80 9

Netværksfamilie
Dansk Flygtningehjælp søger en netværksfamilie i Tølløse. Vi viderebringer denne meddelelse, som Merete
har fået.
”Kære Merete
Håber du har det godt, og at det går godt i Tølløse. Jeg søger lige nu en netværksfamilie til en lille
familie i Tølløse, og vil høre om du evt. kender nogle, der kunne være interesseret. I så fald må de
meget gerne skrive/ ringe til mig. ”
Er du interesseret, eller vil du vide mere, så kontakt Merete på telefon 24 60 80 92

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
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