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DET SKER NU!
Sommerkoncert
Mandag d.13. juni kl. 18.
Sejergaardsskolen inviterer ALLE til gratis sommerkoncert i No1.
Der er garanti for fest, farver og god musik i Tølløse, når Sejergaardsskolens to store bands, ”Sejergarden”
og ”Big Bandet” underholder.
Kl. 18.00 går Sejergarden i optog gennem gaderne i Tølløse. Det festlige sambaorkester, der består af over
50 dansere, tromme- og blæserelever fra Sejergaardsskolen, starter optoget ved butikstorvet ved
Sparekassen og går ad ruten, Tølløsevej – Sejergaardsvej – Vestergade – Jernbanevej, for at ende foran
No1.
Ved No1 vil der være mulighed for at købe Kasper Koks lækre grilltallerken:
•
Barbecuemarineret flankesteak af okse
•
Kartoffelsalat
•
Frankfurter m/ ost & soltørret tomat
•
Sprød sommersalat
Alt dette for kun 50,- kr. pr. person. No1 sælger drikkevarer for enhver smag.

Vigtigt:
Der er mulighed for forudbestilling af mad senest søndag d. 12. juni. Vil du være sikker på, at maden
ikke er udsolgt, skal du reservere mad her https://billetto.dk/da/sejergaardsskolens-sommerkoncertbestilling-af-mad. Du betaler ved udleveringen mandag.
Efter spisningen vil Sejergaardsskolens rutinerede 30-mands Big Band underholde med swing-, pop- og
rockmusik. Hvis vejret er til det, foregår koncerten udendørs.
Koncerten forventes at slutte ved 20-tiden. Herefter er der mulighed for hygge og måske sportscafé.
ALLE er velkommen – og der er gratis adgang. Vi håber at samle hele Tølløse by til en festlig aften med
dygtige musikbørn.

Skt. Hans fest
Torsdag den 23. juni
Fællesspisning i No1 fra kl. 17.30. Menuen står på lækre sandwich af hjemmebagte flutes.
Forudbestilling af mad nødvendig - skriv til merete@skov.mail.dk, eller telefon 24 60 80 92.
Efter spisning går vi i fællesskab til Skt. Hans Pladsen, hvor Skt. Hans festen starter kl. 19.00.

Sportscafé
En gruppe sportsentusiaster fra foreløbig Tølløse Tennisklub, Tølløse Boldklub og Fællesskab Tølløse er i
gang med at introducere Sportscafé i NO1.
Sommeren byder på mange spændende sportsbegivenheder: EM i herrefodbold,
Wimbledon, Tour de France, OL m.m., som vi gerne vil samles om.
Konceptet er ikke helt på plads, men det bliver for medlemmer af interesserede
foreninger og Fællesskab Tølløse. Vi kører nok med en projektor på lærred og satser
på at skaffe et fadølsanlæg.
De begivenheder, der er interesse for, bliver omdrejningspunkterne i sommerens
Sportscafé. Har du nogle sportsbegivenheder, du brænder for - en bestemt
bjergetape, en kvartfinale, eller en sportsgren med dansk deltagelse, så skriv til Britt
på brittrosenstand@gmail.com eller 23 30 34 88, så prøver vi sammen at stable noget
på benene i NO1.
Ellers følg med på Facebook, FællesskabTølløse.dk eller Torsdagscafé.dk. Her skriver vi mere om
Sportscaféerne.

TAK FOR SIDST
Modkultur
14. april 2016 havde vi besøg af Thomas Vestergaard, der
fortalte om sit liv, der indtil for få år siden var præget af
svigt i barndommen, vold, misbrug og mindreværdsfølelse.
Alt blev kompenseret med den adfærd, han lærte fra barn.
Thomas var hudløs ærlig og fortalte sin historie med
udgangspunkt i at være ærlig over for sig selv og ikke være
bebrejdende overfor nogen, men med klarhed om, at lægge
det dårlige liv bag sig og se fremad og være til hjælp for
andre, der er i samme situation.

Irsk Aften
28. april 2016 havde vi en forrygende irsk aften. Alle 100 pladser
var booket, stemningen var i top, og det samme var kunstnerne.
Vi fik en dejlig aften med en masse god musik, og hvad der dertil
hører.
Forud for arrangementet lovede vi garanti for underholdning og
god irsk stemning, når Kieran McLaughlin og Pia Nygaard ville
gæste No1. Den unge duo spiller irsk folkemusik, men blandede
det med versioner af nyere sange. Pias sprøde og bløde violinspil emmede af spilleglæde og Kieran's
stemme gik helt ind i hjertet. Garantien holdt!

Sangaften
26. maj 2016 var der forårssang i luften i No1.
Det dygtige kor fra Sejergaardsskolens Musikefterskole lod våren gå gennem Tølløse. Det blev med en
buket fælles forårssange og en håndfuld mere moderne rytmiske numre.

En aften med forfatteren Hannah Lutz
9. juni 2016 havde vi fællesspisning og senere et dejligt møde med forfatteren Hannah Lutz. Trods det
meget fine sommervejr var der et stort fremmøde.
Hannah læste op af sin debutroman ”Vildsvin” og fortalte om baggrunden for tilblivelsen og det
sammenspil, personerne i romanen har. Mange stillede spørgsmål til Hannah om romanen og forholdene
omkring den. Efterfølgende ”anmeldte” Hannah 3 bøger, som hun ville anbefale til sommerlæsning.

No1
I No1 arbejder vi videre med planerne om at ”udvikle” bygningen. Aktuelt er der meget fokus på
energirenovering af facaden samt lettere ombygning, så bygningen kan opfylde de bygningsmæssige krav,
vi formoder vil blive stillet i forbindelse med brugen til det formål, vi ønsker.
Vi søger økonomiske midler forskellige steder fra, og indtil nu er vi blevet mødt positivt. Vi har allerede
fået nogle bevillinger, men det er for tidligt at gøre status.
Lokalplanen for området er ved at blive ændret, og efter planen skulle den være på plads inden
sommerferien. Først herefter kan vi komme videre med kommunen om, hvilke krav der stilles til
bygningen.
Ved den officielle indvielse af huset fik vi af Lokal Forum en gave til forskønnelse af området udenfor
bygningen, og planerne herom er i fuld gang. Det forventes, at der sker noget på pladsen i løbet af
efteråret.

Brug og 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 på vores hjemmeside
www.fællesskabtølløse.dk under fanebladet ”No1”. Her er også en lille film, som er en vejledning i,
hvordan bookningen foretages.
Brugen af huset er meget attraktivt. Vi får mange henvendelser med ønske om brug af lokalerne, og
mange arrangementer er allerede booket.
Henvendelser eller spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 72 36 91 00 eller til Lone Algot på
telefon 28 72 62 62.

”DE 3 HJØRNER”
I Fællesskab Tølløse har vi altid haft et ønske om en mere systematisk pasning af ”De 3 hjørner” (hjørnet
overfor No1 med rosenbedet og de to hjørner på den anden side af banen, hvor der er plantet træer) og
omkring No1. Vi plejer at betegne dette område som byens visitkort. Det er her, rigtig mange passerer
forbi og ser og bedømmer byen. Derfor er det særlig vigtigt, at området her står pænt.
Det er nu lykkedes at få samlet et lille team, der i
fællesskab vil stå for pasningen.
Samtidig har Lokal Forum indkøbt plæneklipper og
buskrydder, som stilles til rådighed for teamet.
Materiellet vil stå i No1, men skal også være til
rådighed for andre frivillige i byen, der skulle have
behov redskaberne.
Vi tror, at alle i byen glæder sig over at se de
velpassede områder og sender gode tanker til dem,
der frivilligt gør dette store arbejde.

TØLLØSE FESTIVAL
Tølløse Festivalen genopstår i 2017
Tølløse Festival gør comeback i parken ved Tølløse Slot i august 2017, hvis alt går efter planen. Bag
drømmen om at arrangere festivalen på ny står en flok tidligere Tølløse-borgere og Fællesskab Tølløse.
Indtil nu er der sikret opbakning fra Tølløse Slots Efterskole og Holbæk Kommune, ligesom mere end 600
borgere har vist deres støtte til ideen på en Facebook-side oprettet til formålet.
Den blev kaldt Sjællands Smukkeste Festival. Og ikke uden grund. Som et årligt højdepunkt for alle i
Tølløse og omegn dannede den gamle slotshave bag Tølløse Slot i Gl. Tølløse i årene 1982 til 1999 en smuk
kulisse for en fest med sammenhold og hygge i højsædet. En festival, der var båret af frivillige kræfter, og
med musik og underholdning udelukkende med lokale bands og kunstnere.

Efter 17 års fravær ser Tølløse Festivalen ud til at kunne gøre comeback i august næste år. Bag drømmen
om at vække festivalen til live står en flok tidligere Tølløse-borgere og Fællesskab Tølløse.
- Vi er mange, der husker Tølløse Festivalen for noget helt særligt, og som drømmer om at få den i gang
igen, siger Morten Leo Andersen, der er født og opvokset i Tølløse, og som er en af initiativtagerene til at
få festivalen på benene igen. Morten bor i København, men har et stort netværk af tidligere Tølløseborger, der ønsker Tølløse det bedste og festivalen tilbage.
I marts oprettede han en Facebook-side for at undersøge interessen for at starte Tølløse Festivalen igen. I
løbet af blot en uge havde mere end 600 ’liket’ siden og dermed vist deres opbakning.
- Vi blev ret overraskede over, hvor hurtigt det gik, og hvor mange, der bakker op om ideen. Det har helt
klart givet os blod på tanden, så nu arbejder vi videre med projektet, siger Morten Leo Andersen.
Dato sat til 19. august 2017
Idéen om at skabe en ny Tølløse Festival har længe rumsteret, men det er først i løbet af foråret, at der
er kommet skred i sagerne. For nyligt blev der afholdt møde i Fællesskab Tølløse med deltagelse af blandt
andre Morten Leo Andersen, Holger Beck fra Sejergaardsskolens Musikefterskole og Sven Foghmar, der var
én af drivkræfterne bag den oprindelige festival.
Initiativet til genoplivning af Tølløse Festivalen udspringer også fra den allertidligste start på Fællesskab
Tølløse. Hver gang byen er blevet spurgt, har det været et stærkt udtrykt ønske, at Fællesskab Tølløse
skulle arbejde for at genoplive Tølløse Festivalen.
Næste skridt på vejen bliver et møde i midten af august, hvor alle interesserede ildsjæle, musikere og
praktikere er velkomne. Initiativtagerne vil desuden meget gerne i kontakt med foreninger og
erhvervslivet i Tølløse, som vil bakke op om initiativet, og som kunne have lyst til at være repræsenteret
på festivalen.

Fortsat salg af Folkeaktier
Takket være en meget stor støtte og opbakning til projektet om køb af ejendommen Tølløsevej 1, blev
det en realitet i efteråret, og vi overtog bygningen d. 20. november 2015.
En meget væsentlig forudsætning for at det kunne lade sig gøre, var at mange havde købt en folkeaktie.
Det gav et økonomisk fundament, der resulterede i, at andre store bidragsydere også sluttede op om
projektet.
På generalforsamlingen i september, hvor beslutningen om købet blev truffet, fremlage bestyrelsen et
købsbudget, der forudsatte, at vi fortsat skulle indsamle en del penge ved salg af folkeaktier.
Når vi kunne medtage denne forudsætning, var det fordi, vi undervejs i salget af folkeaktierne fik mange
tilkendegivelser om, at man var villig til at købe yderligere, hvis projektet blev en realitet.
Vi sætter derfor ny fokus på at indsamle de kr. 100.000, som målsætningen er, og beder alle om
opbakning igen og håber på, at du vil købe en aktie, eller hvis du tidligere har købt, endnu en. Af
målsætningen på kr. 100.000, er der til dato tegnet aktier for kr.30.000, så der er stadig et stykke
vej.
Hvis du mener at din familie, nabo, venner og bekendte kunne være interesseret i at støtte med en
folkeaktie, så videresend meget gerne dette nyhedsbrev med din anbefaling. På forhånd tak.
Denne gang går du ind på vores hjemmeside, www.fællesskabtølløse.dk På forsiden klikker du på
knappen ”Køb folkeaktie”. Her kan du se, hvordan du køber.

Vær med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse og om at skaffe
kontakt til flere positive mennesker, der vil være med.
-

Snak, ring, skriv
Del opslag på facebook. Klik HER
Henvis til www.fællesskabtølløse.dk
Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.

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@fællesskabtølløse.dk
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