Nyhedsbrev, februar 2017

Fællesskab Tølløse
ønsker alle et
godt nytår

GODT NYTÅR
Jeg har en stor trang til at dele et par oplevelser med jer.
Som de flest nok allerede ved, fik vi tildelt initiativprisen
fra Vestre i Holbæk Kommune. Overrækkelsen skete d. 8.
januar 2017, samme dag som vi havde nytårskur i No1 for
frivillige og bidragsydere i Fællesskab Tølløse.
Se video af overrækkelsen og talerne HER
Ud over denne æresbevisning får vi også stor anerkendelse fra hele det politisk spektrum i byrådet.
Selvom Fællesskab Tølløse er en upolitisk forening, tager
vi gerne imod sådanne velmenende anerkendelser.
Tv2 Øst fandt vej til Tølløse og lavede et indslag om os i forbindelse med nytårskuren. Se indslaget HER
Midt i januar havde vi besøg af en borgergruppe fra en anden by i kommunen. De havde bedt om et møde
for at høre, hvad hemmeligheden bag Fællesskab Tølløse er. De udtrykte helt konkret, at ”de var
misundelige på hvad der skete i Tølløse”.
Vi er blevet kontaktet af vores nye Fællesskaber. I løbet af vores samtale sagde hun, at der i kommunen
er stor opmærksomhed på, hvad der sker i Tølløse, - både politisk og hos embedsmændene. Hun udtrykte,
at der i Tølløse er en kraft til udvikling, som vækker stor opmærksomhed og beundring, og som bliver
brugt som det gode eksempel for andre.
Vi har netop fået tildelt en bevillig på kr. 100.000 til Tølløse Ny Festival. Ansøgningen gik glat igennem,
men det var også en meget professionel fremlæggelse, der blev præsenteret overfor kulturudvalget.
I den seneste tid har jeg fået flere spontane tilkendegivelser fra folk, der siger, at det bliver bemærket,
hvad der sker i Tølløse, og at det er fantastisk.

Vi har skabt noget stort sammen. Vi har en kraft og styrke, som er overbevisende, og som sparker døre
ind. ” La´ os ta´ en tur i luftballon, mens vi ser på det vi har”, som Ragna Ea skriver i sangen ”Byen hvor
vi bor”. Det er ikke engang 3 år siden, at vi havde det legendariske møde i Tølløse Hallen d 11. marts
2014. Det resultat vi står med i dag, er skabt af en mangfoldighed, af personer, der har bidraget med hver
deres evner og forudsætninger mod et fælles mål og værdigrundlag.
Vi har skabt et solidt grundlag for en spændende fremtid for Fællesskab Tølløse.
Godt Nytår

DET SKER NU
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
Så er vores BOGPUT i No1 en realitet!
I Fællesskab Tølløse glæder vi os over, at genbrug igen
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.

Sæsonens bøger:
Torsdag den 9. februar kl.19.00
Du indbydes til en litterær aften med masser af inspiration til sæsonens læsning i samarbejde med
Holbæk Bibliotek.
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/eller din næste yndlingsbog.
Birgitte Winzentsen er bibliotekets bognørd, som typisk læser mere end 100
bøger om året.
Køb billet via linket
https://bibliotek.holbaek.dk/arrangementer/litteratur/saesonens-boeger2017-toelloese. Billetpris kr. 20,Caféen er naturligvis åben.

Legetøjscafe
Torsdag den 16. februar kl 15.00 – 20.00 (VINTERFERIE)
Torsdag i vinterferien er der byttemarked i No1. Har du eller
dine børn legetøj til overs, som er pænt og ikke defekt, så
mød op i No1 og aflever det. Gå en runde og find "nyt"
legetøj, som I kan tage med hjem. Bemærk at det ikke er
som et loppemarked. Du donerer dit legetøj og kan frit tage
noget andet.
Byttemarked er genialt, fordi effekter genbruges, og denne
gang er det kun legetøj.
På dagen er caféen åben med salg af kaffe, kage, øl og vand. Der er også mulighed for tilmelding til
fællesspisning på torsdagscafe.no1@gmail.com eller mobil 24 60 80 92. Børnevenlig menu: Pølser med
tilbehør

Foredrag og musik: Historien om The Beatles i ord og musik
Torsdag den 2. marts kl. 19.30
Kom og oplev historien om de fantastiske fire fra Liverpool.
Per og Thomas fra Kirke Eskilstrup fortæller her historien
om, hvordan fire drenge mod alle odds formåede at tage
Verden med storm - og give musikken et helt nyt liv.
Thomas fortæller historien fra vugge til Beatles endeligt – og
Per spiller sin fortolkning i et udvalg af de udødelige sange.
Til at supplere Per har vi i dagens anledning fået Jan til at
give musikken nye højder med sin saxofon.
Vel mødt til en aften med gode historier og dejlig musik – hvor det er tilladt at synge med!
Caféen og baren er åben hele aftenen.
Køb af billet kræves. Købes på: https://billetto.dk/beatles-faellessang-og-foredrag, eller her: Billetto
Medlemmer af Fællesskab Tølløse: 60 kr.
Ikke-medlemmer: 100 kr.

Generalforsamling:
Torsdag den 9. marts kl 19.30

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

torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30
i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
den 2. marts 2017. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet.

Alle indbydes til at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer af Fællesskab Tølløse har
stemmeret. Stemmeberettigede medlemmer modtager, forud for generalforsamlingen, en mail med

oplysning om medlemsnummer.
Vi gør opmærksom på, at folkeaktier ikke giver stemmeret.
Ønsker du at blive medlem af Fællesskab Tølløse, kan du kontakte Lone Algot på 28 72 62 62 eller
kontakt@fællesskabtølløse.dk senest 1 uge før generalforsamlingen.

ØNSKER DU AT HAVE STØRRE MEDINDFLYDELSE.
På sidste års generalforsamling blev der udtrykt et ønske om, at der blev fremsat en bredere invitation til
medlemmer om at indgå i Fællesskab Tølløses ledelse.
Medlemmer til 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 / kommunikation og
administration, i første omgang til forefaldende opgaver. Derudover skal vi have oprettet en
byggeprojektgruppe.
Derfor opfordrer vi til, at medlemmer, der ønsker at være en del af Fællesskab Tølløses ledelse /
projektgrupper, henvender sig til formanden Jens Algot på telefon 22 66 72 73 eller mail:
kontakt@fællesskabtølløse.dk

TAK FOR SIDST
Glædelig jul arrangement
Søndag den 18. december.
Glædelig jul-arrangementet bød på stemningsfuld sang og
musik. Ragna Ea på klaver og guitarist Per Nielsen fremførte
de gribende jule- og vintersange, skrevet af Ragna. En lille
sluttet skare af gæster nød musik, julehygge og pakkeleg. Og
som altid var der nye ansigter i huset – dejligt!
Caféen kunne tilbyde gløgg, julehjemmebag og lækker ris a la
mande.
De smukke donerede finske fakler lyste vinteraftenen op.

TEATER i Tølløse: Tom Waits musikteater i januar
Tirsdag den 31. januar.

Forrygende god Tom Waits fortolkning i No1, da Holbæk
Teater præsenterede stykket “Træt Lever & Tungt Hjerte”.
Lasse Popp i rollen som Tom Waits – tog publikum med på en
morsom, poetisk og sprogligt virtuos rejse i en charmerende
drankers liv. Han blev støttet af de to dygtige musikere
Bastian Popp og Kim Fast Jensen. Forestillingen kan varmt
anbefales.

Koncert med musikskoleelever - Tølløses unge musiktalenter:
Lørdag d. 28. januar

Eleverne fra Musikundervisning Midtsjælland holdt
koncert i No1. 150 mennesker var forbi i løbet af de
4 timer, koncerten varede. Se og hør fra koncerten
HER

KONTINGENT
Der er netop udsendt kontingentopkrævning til foreningens aktive medlemmer. Vi glæder os over et
stort antal aktive medlemmer, der ønsker at bidrage til at gøre Tølløse til en god by at bo i. Uden et
stort antal betalende medlemmer ville det ikke være muligt.
I tilgift til det ret beskedne kontingent på kr. 200 for et helt år, har vi nu fået et samlingssted i byen –
No1, som er til fælles brug. Herfra udspringer der mange og alsidige tilbud. Fællesskab Tølløse og No1
er med til at markere byen positivt på egnen, i kommunen og i hele landet.
Og i år vender Tølløse Festivalen tilbage - et stort ønske i byen.

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 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

Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse

