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Aktuelt nyt
2  Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. januar
2  Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. december
3  KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe -
Julehygge 7. december

4  Tåstrup Forsamlingshus: Juletræsfest 20. december
5  TGF - Træningstider
6  Yoga: Solhilsen-workshop 26. januar

Faste rubrikker
7  Kontakt de lokale foreninger
8  Kalender

Se kalender på bagsiden!
Side 1
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OVERDRAGELSESFEST I HALLEN
Søndag d. 13. januar fejrer bestyrelsen for Feldballe Hallen
at hallen igen kommer på lokale hænder.
Alle er velkomne fra kl. 13.
Der vil i løbet af eftermiddagen være gymnastikopvisning, kor, fri leg i hallen
og meget andet.
Bestyrelsen byder på sandwich, øl og vand.
Følg programmet på vores hjemmeside: www.feldballehallen.dk
På hjemmesiden kan du også melde dig ind i hallen, herved støtter du op om
hallen og samtidig får du stemmeret til generalforsamlingen.

Efter nytår bliver det muligt at holde
børnefødselsdag i hallen. Prisen er 300
kr i timen. Efter tiden i hallen har man
cafeen gratis til rådighed i to timer.

Det er sjovt at lave revy!
Vi har planer om at lave en revy i Tåstrup Forsamlingshus den 22.-23.
marts 2013.
Feldstrup Revyforening og Rønde Amatørteater har gode folk. Men vi
kunne sagtens bruge mange flere, både på scenen og til andre opgaver.
Er det noget for dig?
Så mød op i Tåstrup Forsamlingshus mandag den 3. december 2012 kl 19.
Er du forhindret den dag, så ring eller SMS på tlf. 2547 2488 eller send
en mail til taastrup.forsamlingshus@gmail.com
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
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Fællesspisning med julebuffet
fredag den 7. december kl. 18

Voksne 75 kr.
Børn (2-9 år) 35 kr.

Tilmelding senest mandag 3.12.2012.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.
(Tilmeldingsforsøg efter mandag:
Ring eller SMS til forsamlingshuset,

tlf. 2547 2488 - bedst mellem 16 og 21.)
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)

KulturKlubben og Tåstrup Forsamlingshus arrangerer:

Fredags-julehygge
fredag den 7. december kl. 16-?

i Tåstrup Forsamlingshus
Der er tilmelding til Fællesspisningen, men resten af dagen kan du komme og gå,

som du har lyst til!

Pynt til juletræet - for BØRN
Kom og lav julepynt kl. 16.
Vi har glanspapir, lim og
sakse.
Når vi er færdige, sætter vi
pynten på forsamlingshusets
store juletræ!
Årets juledekoration

- for VOKSNE og BØRN
Vi holder auktion over 
juledekorationer kl. 19.
Kun bud over 50 kroner
accepteres.
Lav en juledekoration
hjemme og tag den med.
(Et evt. overskud går til
forsamlingshusets 
vedligeholdelse.)
Hvis din dekoration har
fået det højeste bud, 
vinder du en rigtig flot
præmie og en and til 
julebordet!

Fredagscafe kl. 19
Kom og få en snak, vær med til auktionen over
juledekorationer, syng med på fællessange eller
tag et spil bob, skak, ludo eller kort med din
nabo. - Medbring gerne dit yndlingsspil!
Der er børne-bio i den lille sal.
Baren er åben med kaffe, te, øl, vand og kage.

&Vi ses! - med venlig hilsen
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Kom og dans om juletræet!
Vi synger nogle julesange - og danser nogle julelege -
med musik til.
Julemanden kommer kl. 19.30 -
med en slikpose og en sodavand til dig.
Kaffe, gløgg og æbleskiver kan købes.

Så er der
Juletræsfest
torsdag den 20. december

kl. 18.30
i

Entre:
25 kr for børn
voksne gratis

Tilmelding
senest mandag den 17. december.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,
tlf. 2547 2488.
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Træningstider
Mandag 16-17 U11 fodbold
Mandag 17-18 Nano (U6) basket
Mandag 18-19 Senior basket
Mandag 20-22 Badminton turnering
Tirsdag 16.30-17.30 Springgymnastik og
håndbold, drenge og piger, 0.-4. klasse

Onsdag 16-17 Gymnastik årgang '07+'08
Onsdag 20-22 Senior fodbold
Torsdag 16-17 Gymnastik årgang '09+'10
Torsdag 17-18 U9+U10 fodbold
Torsdag 18-19 Badminton børn
Torsdag 19-21 Badminton motion
Søndag 9-11 Familie-leg og hygge  
For kontakt - se hjemmesiden:
www.taastrup-gf.dk

TGF 2013
Familie-leg og hygge i hallen
søndage i Feldballe Hallen kl. 9-11.
Efterfølgende er der mulighed for fælles at spise medbragt
frokost i cafeen til dem der har lyst.
Holdet er for alle der har lyst til at lege, hygge og dyrke
idræt sammen i hallen.
Hallen kan deles op i flere sektioner så der kan være flere
aktiviteter i gang samtidig.
Første gang søndag d. 20. januar, holdet forsætter til slut-
ningen af april.
Pris 250 kr pr familie, tilmelding sker til Mette Keller
mette_keller@hotmail.com eller i hallen senest søndag d.
27. januar.
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Yoga i Feldballe. . .
Gå vintermørket i møde med styrke og venlighed, varme og energi!
Kom og vær med til yoga i Feldballe! Årets julegave til dig selv! 
Alle er velkomne, det kræver ingen forkundskab. Medbring blot en
yogamåtte og et tæppe så er du klar.
Tirsdage kl.16-17.30. Eftermiddagshold med fokus på styrke og leg.
Vi hjælper hinanden til at finde balancen og få smilet frem! Vi slutter
altid med afspænding, så du går fornyet ud i aftenen.
Tirsdage kl.18-19.30. Blidt aftenflow. Vi bevæger os med ånde-
drættet og bliver ikke så længe i de stående stillinger. Nogengange
til musik. God tid til afspænding og meditation. Løsner op for dagens
spændinger og tankespind, skaber ro.
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!
Første gang i det nye år bliver tirsdag d.8.januar 2013.
Obs! Lørdag d.26.januar er der solhilsen-workshop kl.10-14 inklusiv
hyggelig frokost i Ravnen på Friland. Mere info følger på facebook.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig: 30 20 97 40,
www.facebook.com/kulilayoga
Jeg glæder mig til at se dig!
- Katrine Hald -
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Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
tlf. 2040 3664
e-mail: feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
TGF’s Støtteforening
formand Louise Marie Nielsen
e-mail: 
louise-marie-nielsen@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
Andelsforeningen Friland
formand John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com

Kontakt de lokale foreninger
KulturKlubben
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
redaktør Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
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Dato Tid Arrangement Arrangør Sted Pris
SØN 2.

december
Juletræs-
tænding

Rostved
Beboerforening

Rostved
Centrum gratis

SØN 2.
december 13.00 Julearrangement Bjødstrup

Grundejer- og B.
Bjødstrup
Centrum gratis

MAN 3.
december 19.00 Møde for

nye deltagere
Feldstrup

Revyen m.fl.
Tåstrup

Forsamlingshus gratis
FRE 7.

december 16-? Fredags-
julehygge KulturKlubben Tåstrup

Forsamlingshus gratis
FRE 7.

december 18.00 Fællesspisning
Julebuffet

Tåstrup
Forsamlingshus

Tåstrup
Forsamlingshus

voksne 75,-
børn 35,-

TIR 11.
december 12.00 Julefrokost

Luciaoptog Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus gratis

SØN 16.
december 11-14 Julemarked Feldballe

Friskole
Feldballe
Friskole gratis

TOR 20.
december 18.30 Juletræsfest Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
børn 25,-

voksne gratis
SØN 13.
januar 13.00 Overdragelses-

fest Feldballe Hallen Feldballe Hallen gratis
TIR 8.
januar 14.00 Arrangement Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus gratis
TIR 22.
januar 14.00 Bankospil Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
medbring

gevinst ca. 20,-
TIR 22.
januar 19.00 Tupperware

demonstration
Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

tilmeld til kaffe
LØR 26.
januar 10-14 Solhilsen-

workshop Katrine Hald Ravnen
Friland

Kalender


