
LOKALbladet august-september 2012

Aktuelt nyt
2  TGF fodbold, badminton, gymnastik: Træningstider
3  Tåstrup Forsamlingshus: Fællesspisning 13. august
4  Ravnen, Friland: Yoga 21. august
5  Sommerfesten: Evalueringsmøde 21. august
6  TGF basket: Mød trænerne 25. august
7  Friskolens Støtteforening: Loppemarked 26. august
8  Feldballe Hallen: Stiftende Generalforsamling 30. august
8  Feldstrup Revyen: Konkurrence om revybilletter
9  KulturKlubben: Fredagscafe 7. september og 5. oktober
10 Projektet “Nyt liv i Tåstrup Forsamlingshus”

Faste rubrikker
11 Kontakt de lokale foreninger
12 Kalender

Se kalender på bagsiden!
Side 1
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Træningstider
Badminton:
Turnering, mandag 20-22
Børn, torsdag 18-19. Træner Sara Pedersen,
hjælpetræner Verner Møller, opstart 20. september
Motion, torsdag 19-21
Gymnastik:
Springgymnastik og håndbold,
drenge og piger, 0.-4. klasse
Trænere Louise Marie Nielsen og Trine Wad,
Hjælpetræner Mia Isaksen
Tirsdag 16.30-17.30, opstart tirsdag d. 4. september
Børnehavebørn. Træner Mette Keller,
hjælpetrænere Tiffany, Katja, Anna og Caroline
Onsdag 16-17, opstart onsdag d. 5. september
Fodbold:
Drenge
Tirsdag kl. 17.30-19
Senior
Onsdag kl. 20-22
For kontakt - se hjemmesiden:
www.taastrup-gf.dk

indendørs
fodbold - badminton - gymnastik
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inviterer tilFællesspisning
mandag den 13. august kl. 18

Pris 35 kr.
Tilmelding senest torsdag 9.8.2012.
Ring eller SMS til Anja, tlf 2081 2516

Fortæl antal voksne og børn –
samt om nogen af jer er vegetarer

Nye deltagere i fællesspisningen kan blive medlem af ”Madklubben” ved indgangen.
(Medlemskab i 2012 er gratis)
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Yoga i Feldballe
Trænger du til til at forkæle dig selv, få bevæget kroppen og give
hovedet lidt fri? Så er yoga måske lige noget for dig!
Er du helt ny og nysgerrig? Har du lavet yoga før? Alle er velkomne,
det kræver ingen forkundskab. Medbring blot en yogamåtte og et tæppe,
så er du klar.
Tirsdag den 21. august starter et nyt initiativ under navnet Kulila Yoga
i fælleshuset Ravnen, på Friland i Feldballe. 
Tirsdage kl.16-17.30:
Eftermiddagshold med fokus på leg, styrke og bevægelse, en god
start på aftenen...
Tirsdage kl.18-19.30:
Aftenhold med mere tid til de nedkølende stillinger, afspænding
og meditation.
Priser:
Klippekort 10 klip: 500,-Kr.
Klippekort 5 klip: 350,-Kr.
Enkelttime: 80,-Kr.
Første gang er prøvegang og gratis!
Du kan komme når det passer dig, men du er hjertelig velkommen hver uge!
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mobil 3020 9740
Jeg glæder mig til at se dig!
- Katrine Hald -

Se i øvrigt: www.facebook.com/KulilaYoga 
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Sommerfestudvalget siger tak
for stor deltagelse ved årets sommerfest. 
Tak til alle frivillige, Telt- og Hoppeborgsopsættere, Kioskpassere,
Vejrguder, og særlig tak til:

2012

2013

Arrangørerne af:
Old boys fodbold, H.C. Thomsen
Gadefodbold, Bertel og Hanne
Clausen
Høvdingebold, Nadia Hansen
Streetbasket, Flemming Hansen
Mad lørdag:
Peter Skovgård for grisen
Morten Nielsen for grill og pasning
af gris

Musikken:
Covertime
The Mind
Knallert
Hjælp med alt det praktiske:
El, Lars Almstem Jochumsen
Bar, Erik og Hanne Isaksen
Kaffesponsor, Kenneth
Christensen - Alt Udlejning

Evalueringsmøde
Mød op til årets evalueringsmøde
tirsdag d. 21. august kl. 20 i hallens café.
Vi giver en øl eller vand og du hjælper med at
evaluere på årets sommerfest samt komme
med idéer til sommerfesten næste år.
Næste års sommerfest bliver d. 14.-16. juni.
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Så tager vi hul på endnu en Basketball sæson:
Kom og mød klubbens trænere lørdag den 25. august mellem kl. 12.00
og kl. 14.00 i Feldballe Hallen.
Vi starter stille og roligt med lidt træning så ALLE kan deltage, du skal
bare huske indendørstøj og sko.
Ønsker du flere informationer kan du finde os på Facebook,
under gruppen TGF Basketball Club - eller kontakte formand Stine Gram
på telefon nummer 2290 9786.
mvh TGF Basketball

TRÆNINGSTIDER
U16 og opefter, opstart uge 35:
mandag kl. 19-20, Feldballe Hallen
onsdag kl. 18-20, Feldballe Hallen
fredag kl. 20-21, Feldballe Hallen

U14 piger og drenge, opstart uge 35:
mandag kl. 18-19, Feldballe Hallen
tirsdag kl. 18-19, Thorsager Hallen
fredag kl. 17-18, Feldballe Hallen

U12 piger og drenge, opstart uge 35:
mandag kl. 18-19, Feldballe Hallen
tirsdag kl. 18-19, Thorsager Hallen
fredag kl. 17-18, Feldballe Hallen

U10 piger og drenge, opstart uge 35:
mandag kl. 17-18, Feldballe Hallen
onsdag kl. 17-18, Feldballe Hallen

U8 piger og drenge, opstart uge 35:
mandag kl. 17-18, Feldballe Hallen

U6 piger og drenge (Nano), opstart uge 38:
mandag kl. 17-18, Feldballe Hallen
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afholderLLOPPEMARKED
søndag den 26. august 2012 kl. 10:00 – 13:00

på Feldballe Friskole
Loppemarkedet er åbent for alle! Kom med hele familienL gør et godt
køb, og nyd lidt hjemmebag og en kop kaffe i vores café.
I år byder vi som ekstra på gratis optræden af den kendte klovn

Tonny Trifolikom!
OBS! Skal du til at rydde
op, og har du noget til os
som vi må sælge den dag
hører vi gerne fra dig.
Lopperne kan afleveres på
Feldballe Friskole, lørdag
den 25. august, om formid-
dagen. Giv gerne lige
besked på forhånd hvis du
kommer med noget.
Skal du af med nogle lopper nu, så kan de afleveres, efter aftale med
Tina Mortensen tlf. 41 67 76 27, eller Elka Nilsson tlf. 30 31 31 62, i 
Kejlstrup. Vi tager dog ikke imod hvidevarer, billedrørsfjernsyn og VHS
bånd eller spillere.
Overskuddet fra vores loppemarked går ubeskåret til Friskolen.
For mere information om Friskolens Støtteforening:
www.støt-feldballe-friskole.dk / stoet@feldballe-friskole.dk
www.facebook.com/forfeldballefriskole
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Stiftende generalforsamling
i "Den selvejende institution Feldballe Hallen"

torsdag d. 30. august kl. 19 i hallens café.
Mød op og gør din indflydelse gældende, så vi kan få hallen tilbage
på lokale hænder. Du er meget velkommen til at kontakte en af os

fra arbejdsgruppen hvis du har spørgsmål.
Hold øje med annonce i adresseavisen hvor dagsordenen vil fremgå

Mvh arbejdsgruppen
Kontakt:

Mette Keller, tlf: 6133 2530
Lars Keller, tlf: 2024 0505

Bertel Clausen, tlf: 2040 3664
Holger Degn, tlf: 3028 8167

René Jakobsen, tlf: 2714 6530

Konkurrence: "Hvornår foregår årets revy?"
Det lyder som et umuligt spørgsmål, for hvor i alverden skulle man vide det
fra? Men man kan faktisk godt finde ud af det ...
Send svaret i en mail til taastrup.forsamlingshus@gmail.com, eller SMS
eller ring til Per på tlf 2465 7741 – senest lørdag den 18. august.
Så deltager du i lodtrækningen om en fribillet til lørdagsforestillingen.
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KulturKlubben
inviterer til

lokal hygge
fredag den 7. september fra kl. 19.00

i Tåstrup Forsamlingshus
Vi laver børne-bio i den lille sal

I den store sal bliver der cafe - en uformeI ramme om hygge, fællessang,
bar med noget til ganen (dog kun drikkevarer), brætspil ved bordene (tag

gerne dit favoritspil med), og - går det rigtig godt - dans på gulvet :-)
Vores mål er at skabe kultur - liv i lokalområdet - for alle!

Hvis du gerne vil være med til at arrangere events, så skriv til
kulturklub8442@gmail.com eller ring til 2390 0924.

Hvis du ønsker at modtage information om lokale kulturaktiviteter
engang imellem, så sms 'TILMELD’, plus dit navn til 2390 0924,

eller mail til kulturklub8442@gmail.com
Næste arrangement er i Tåstrup Forsamlingshus fredag den 5. oktober.

Vel mødt,

(OBS: Dette logoforslag er tilføjet af LOKALbladets layouter.
8442 var engang postnummeret for Feldballe postdistrikt,

men gælder nu kun for Feldballe Postbutik.)
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Projektet ”Nyt liv i Tåstrup Forsamlingshus” blev gennemført fra 2010 *l 2012.
Økonomisk stø+e blev søgt og bevilget via LAG-Djursland.
Projektet har krævet mange frivillige *mer, og mange har hjulpet *l.
Vi gennemførte en hvervekampagne i samarbejde med Revyforening, 
Beboerforening og Husmoderforening.
Forsamlingshus og Beboerforening er siden gået sammen i én forening.
Vi fik et teleslyngeanlæg af Rotary i Rønde, og internetadgang med stø+e fra
Egnsne+et.
Maling blev skænket privat, og Feldballe Menighedsråd forærede os et par
elradiatorer *l toile+erne.
Vi fik installeret lu�-*l-lu� varmepumper.
Lo�et i salen blev sænket, lo� og hulmure isoleret, og fordøren udski�et.
Den nye fordør skulle have været brun, men ved en fejl blev der leveret en hvid.
I stedet for at male døren brun blev vi enige om at male alle vinduerne hvide,
for det ville i grunden være pænere.
Fællesspisning er sat i system, og et nyt kulturudvalg arbejder på jævnligt
*lbagevendende ak*viteter i huset og andre steder.
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TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
formandMette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
TGF’s Støtteforening
formand Louise Marie Nielsen
e-mail: 
louise-marie-nielsen@hotmail.com
Sommerfestudvalget
kontaktpersonMette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
tlf. 2311 7247
e-mail: 
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Elka Nilsson
tlf. 3031 3162
e-mail: elkanilsson@hotmail.com
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Andelsforeningen Friland
formand John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013

Kontakt de lokale foreninger
Kultur Klubben
kontaktperson Jo Morandin
tlf. 2390 0924
e-mail: kulturklub8442@gmail.com
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com
Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk
Bjødstrup grundejer- 
og beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk
Rostved beboerforening 
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk
DFFO (distriktsrådet)
formand Erik Aude
e-mail: eau@habitatvision.dk
LOKALbladet
redaktørMette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com



LOKALbladet august-september 2012

Side 12

Dato Tid Arrangement Arrangør Sted Pris
MAN 13.
august 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus 35,-
TIR 21.
august 16 & 18 Kulila Yoga Katrine Hald Ravnen,

Friland
gratis

prøvelektion
TIR 21.
august 20.00 Sommerfest

evaluering
Sommerfest-
udvalget Hallens cafe -

LØR 25.
august 12 - 14 Kom og mød

basket-trænerne TGF Basketball Feldballe Hallen -
SØN 26.
august 10 - 13 Loppemarked Friskolens

Støtteforening
Feldballe
Friskole -

TOR 30.
august 19.00 Stiftende

Generalforsamling
Foreningen

Feldballe Hallen Hallens cafe -
FRE 7.

september 19.00 Fredagscafe KulturKlubben Tåstrup
Forsamlingshus gratis

TIR 18.
september 14.00 Sæsonstart Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus -
ONS 26.

september
19 -
21.30

Egnsarkivet
åbent Egnsarkivet Egnsarkivet -

MAN 1.
oktober 13 - 16 Egnsarkivet

åbent Egnsarkivet Egnsarkivet -
TIR 2.
oktober 14.00 Senior Shop Humørklub & Hus-

moderforening
Tåstrup

Forsamlingshus -
ONS 3.
oktober

19 -
21.30

Egnsarkivet
åbent Egnsarkivet Egnsarkivet

FRE 5.
oktober 19.00 Fredagscafe KulturKlubben Tåstrup

Forsamlingshus gratis
FRE 2.

november 18.30 Revy Premiere Feldstrup
Revyforening

Tåstrup
Forsamlingshus 50,-

LØR 3.
november 18.00 Revy Finale Feldstrup

Revyforening
Tåstrup

Forsamlingshus 130,-

Kalender


