
-
LOKALbladet april-maj 2013

LOKALbladet er KUN for dig, der bor her.Et blad du kan slå op i, når du gerne vil vide:”Hvad har de GANG i - lige her omkring?”
Vi respekterer IKKE ”Reklamer, nej tak!”Derfor kan vi prale af et oplagstal på 550.
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DFFO’s – Distriktsrådet for Feldballe og Omegn’s -
Generalforsamling 2013 i Rostved

Årets fællesmøde eller generalforsamling blev afholdt i Rostved forsamlings-hus d. 12.3. under hyggelige former og rummede både traditionel generalfor-samling, pizza til de godt 25 fremmødte og et spændende foredrag omlandsbyernes fremtid. Mødet blev ledet med roligt overblik af Lone Henriksen.
Erik Aude, der som dygtig formand har fået sat Distriktsrådet på dagsordenensiden opstarten for 4 år siden, aflagde beretning om årets gang. Mange tinghar været på tapetet, både koordinerende aktiviteter internt i distriktet, for-midling og offentlig debat og kommunikation med kommunen.Internt i distriktet er det vigtigste nok at Lokalbladet (tidligere Grønærten),der før var idrætsforeningens blad, nu er blevet distriktets fælles lokalblad, såvi alle kan følge med i hvad der foregår i alle landsbyerne. Distriktsrådet harogså fået trykt en flot folder til uddeling hos ejendomsmæglere ol., der for-tæller om vores område for at tiltrække nye beboere. Desuden har Distrikts-rådet støttet Feldballehallen, børnehaven og lokale LAG-ansøgninger.Der har løbende været kontakt til politikere og forvaltning om områdets insti-tutioner og lokalplaner, deltagelse i debatter om fx lægeambulance, og hen-vendelser for at gøre opmærksom på at kommunens investeringer i områdetikke svarer til indbyggertallet.Se i øvrigt DFFOs hjemmeside: www.dffo.dk
Tre af de garvede medlemmer af bestyrelsen gik af, så der var spænding omhvorvidt der kunne findes nye. Det lykkedes, så den nye bestyrelse består nuaf Lars Keller, Kristian Søgaard, Eva Therkildsen, Annette Aude og Anne-MarieFoged, mens suppleanterne er Erik Aude og Caroline Meyer White. Rostved erdermed godt repræsenteret.
Prisen som årets ildsjæl 2012 gik til Per Kejser-Andersen fra Tåstrup forhans store indsats med blandt andet Tåstrup Forsamlingshus.
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Aftenens foredragsholder Jørgen Møller er lektor ved Aalborg Universitetscenterindenfor samfundsudvikling og planlægning, og han havde mange interessantesynspunkter vedrørende afvikling eller udvikling i landsbyerne. Han mente,efter at have overværet generalforsamlingen, at vi i vores område har en godbasis for at udvikle os i en god retning, især hvis vi husker at tænke i størresammenhænge og i samarbejde mellem landsbyerne i stedet for at mene athver landsby skal kunne det hele selv. På landet er man i forvejen vant til atskulle køre efter alting, så man kan sagtens lade de forskellige landsbyer havehver deres særlige fokus, fordi hvert sted er præget af de mennesker der border og lige netop deres styrker og interesser.Han advarede desuden mod ”projektitis”, hvor det er pengepuljer fra fonde ol.,der bestemmer hvilke ting og aktiviteter man går i gang med, man skal i stedettage udgangspunkt i hvad der er brug for lokalt, og set i sammenhæng medhele området og huske at tænke nyt og stort. ”Har vi ikke bålhytter og trampe-stier nok?” spurgte han provokerende.Fremover er hans råd hvis vi skal overleve i landdistrikterne, at det bedste vikan gøre er at tage aktivt del i kommunens lokalplanlægning og tænke i net-værk, ”landsbyklynger” og temalandsbyer og i øvrigt sørge for at kontaktenmed kommunen sker i en positiv ånd. Anne-Marie Foged

Planlægningsmøde tirsdag d. 2. april kl. 18 i hallens café
Kom og vær med til at præge årets sommerfest.
Vi stiller lidt redskaber op i hallen imens, så ungerne kan lege derinde
den times tid som mødet kommer til at vare.

Sommerfesten 2013 foregår d. 14.-16. juni.
Vi kan allerede nu afsløre at der fredag vil være "åben scene" for
børn og unge. Bands og solister. 
Der vil blive arrangeret øveaftener hvor man kan komme og få hjælp
med musikken. 
Se mere på TGF's hjemmeside www.taastrup-gf.dk, hvor siden om
SOMMERFEST løbende vil blive opdateret om øveaftener, mulighed
for tilmelding m.m.

2013



Håndarbejds-/hygge-aften
tirsdag 9. april kl. 19

hos Ulla Færch, Grødehøjvænget 9,
Feldballe

Vi vil gerne gentage succesen og mødes til en hyggeaften, hvor du
kan tage dit håndarbejde/hobbypåfund med og inspirere og blive in-

spireret.
Nyd en kop te eller kaffe i hyggeligt selskab.

Tag veninden eller naboen med – det er et gratis arrangement!
Har du spørgsmål, kan du ringe til Ulla på 25 37 38 96 
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Vinterens sidste fredagscafe 
 

Fredag den 5. april 2013 fra kl. 19. 
 

Vi ses i Tåstrup Forsamlingshus. 
 

Tag spillelyst, snakketøj og godt humør med.  
 

Hilsen Kulturklubben 

 

 

EL D 
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Fællesspisning
torsdag den 11. april kl. 18

Voksne 40 kr.
Børn (2-9 år) 30 kr.

Tilmelding senest mandag 8.4.2013.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.

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

Altid go’ mad og hyggeligt selskab!

Nye deltagere i fællesspisningen kan blive
medlem af ”Madklubben” ved indgangen.

(Medlemskab i 2013 er gratis)
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Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling i TGF
tirsdag d. 16. april kl. 19 i Feldballe Hallens café

Dagsorden:
Godkendelse af vedtægter

Nytårsappel for de to børnehold i fodboldafdelingen
Tirsdag d. 2. april kl. 17.
Kom og få en god start på udendørssæsonen.

Træningstider udendørs
Årgang 2006-2010:
Tirsdag kl. 17-17.45
U10 og U11:
Tirsdag og torsdag kl. 17-18.30
Senior herre:
Tirsdag og torsdag kl. 19

Se kampprogrammer for de forskellige udendørsturneringer
på hjemmesiden: www.taastrup-gf.dk

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 6. april kl. 15
TGF's tre gymnastikhold viser hvad de har arbejdet med i løbet af året.
Derudover får vi gæstebesøg af Klovnespringerne fra Mols IF.
Alle er velkomne
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Udflugt til Stenvad Mosebrugscenter
for hele familien
søndag 12. maj kl. 13

Vi samles hos SPAR Feldballe
og kører derfra kl. 12.30

Der er arrangeret rundvisning i den
spændende udstilling, og vi kan køre
med den gamle tørvebane ud i mosen.

Mange ældre har som børn været med til at skære tørv
og kan fortælle om deres oplevelser.

Nyd en kop te eller kaffe i hyggeligt selskab.
Pris: Voksne kr. 50,- / Børn 4-12 år kr. 30,- / 0-3 år gratis
Har du spørgsmål, kan du ringe til Irene 61 28 52 40

HJERTESTARTEREN er flyttet
Feldballe Hallens bestyrelse har besluttet at flytte den hjertestarter der
tidligere hang i hallen. Den hænger nu udendørs ved Feldballe Friskoles
hovedindgang. Den er flyttet for at gøre den mere tilgængelig hvis der
skulle blive brug for den. 
Der vil blive tilbudt kursus i brug af hjertestarteren her i foråret og igen til
efteråret. Kurserne vil blive annonceret på Feldballe Hallens hjemmeside
www.feldballehallen.dk samt ved opslag i hallen, på Feldballe Friskole og
ved Spar.
Med venlig hilsen
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Fælles-spisning i
tirsdag den 14. maj kl. 18

Voksne 40 kr.
Børn (2-9 år) 30 kr.

...og kaffen koster kun en 10’er!
Tilmelding senest torsdag 9.5.2013.
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 2013 er gratis)



inviterer tilCYKEL-VÆRKSTED
lørdag den 18. maj fra kl. 10.30 i skolegården på Feldballe Friskole

Gør din cykel forårsklar!
Der kommer cykel-glade mænd til at hjælpe dig med at

komme i gang med lapning, smøring og andre små
reparationer og vedligeholdelse.

Lappe-grej og standard-slanger kan købes på dagen.
Husk din madpakke. Drikkevarer kan købes.

Der er mulighed for en eftermiddags cykeltur for hele
familien.

Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
Der er værktøj, du kan bruge, men medbring også gerne dit eget.

Mere information: kulturklub8442@gmail.com. Eller Jo Morandin 23900924
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STORMØDE OM SPONTAN-IDRÆTSANLÆG
onsdag den 15. maj kl. 20 i Feldballe Hallens café

Lukas Wassberg arbejder, i samarbejde med Feldballe Hallen, på at få
bygget et idrætsanlæg til spontanidræt på hallens jord.
Anlægget skal bestå af en skatebane, en boulder (klatresten), streetba-
sketbane og parkourbane. Der bliver søgt fonde for at finansiere banen,
og indtil videre har vi fået forhåndsgodkendelse på 400.000 kr fra LAG. 
Men for at projektet bliver en
realitet mangler vi stadig en del
økonomiske midler, men ikke
mindst bliver der behov for
meget frivillig arbejdskraft.
Onsdag d. 15. maj kl. 20 holder vi et stormøde om anlægget. 
Lukas vil fortælle om anlægget, og der bliver mulighed for at komme med
spørgsmål, forslag og kommentarer.
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På pedalerne for Friskolen 2013

SPONSORCYKELLØB
Lørdag den 25. maj kl. 11:00

på Feldballe Friskole
Alle der vil støtte Feldballe Friskole kan deltage!

Der køres på en fastlagt markeret rund-
strækning, og det gælder om at køre flest
mulige omgange i løbet af én time. Voksne
deltagere har mulighed for at løbe i en halv
time. Deltagerne skaffer selv én eller flere
sponsorer som sponserer et beløb pr. kørte

omgang.

Alle kan være sponsor!

Kender du én der deltager, så kan du blive
sponsor og være med til at støtte Feldballe

Friskole!

Der er store præmier at vinde for deltagerne!

For mere information se på www.støt-feldballe-friskole.dk
Eller skriv til stoet@feldballe-friskole.dk

Du kan også finde Støtteforening for Feldballe Friskole på Facebook
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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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Deadline for indlæg til LOKALbladet juni-juli
er søndag den 26. maj.
Priser:
Foreninger/institutioner: 100 kr pr side.
Andre: 200 kr pr side.
Ting til kalenderen bringes gratis.
LOKALbladet udgives med støtte af Distrikts-
rådet for Feldballe og Omegn (www.DFFO.dk)

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
TIR 2.april 18.00 Planlægning af

Sommerfest 2013
Sommerfest-
udvalget

Feldballe Hallens
café

TIR 2.april 19.00 Deltagertilmelding
til Kaløspil 2013

Rønde
Amatørteater Hotel Rønde

TIR 2.april 20.00 Ekstraordinær
generalforsamling

TGF’s
Støtteforening

Grødehøjvænget
30, Feldballe

TOR 4.
april 19.00 Smykke-

demonstration Berit Bækdal Tåstrup
Forsamlingshus gratis

FRE 5.
april 19.00 Fredagscafe KulturKlubben Tåstrup

Forsamlingshus gratis
TIR 9.
april 19.00 Håndarbejds- og

hyggeaften
Husmoder-
foreningen

Grødehøjvænget
9, Feldballe gratis

TOR 11.
april 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
børn 30,-

voksne 40,-
TIR 16.
april 19.00 Ekstraordinær

generalforsamling TGF Feldballe Hallens
café

MAN 29.
april Generalforsamling Feldballe Friskole Feldballe Friskole

SØN 12. maj 13.00 Udflugt Husmoder-
foreningen

Stenvad
Mosebrugscenter

børn 30,-
voksne 50,-

TIR 14. maj 18.00 Fællesspisning Tåstrup
Forsamlingshus

Tåstrup
Forsamlingshus

børn 30,-
voksne 40,-

ONS 15. maj 20.00 Møde om Spontan-
idrætsanlæg Feldballe Hallen Feldballe Hallens

café
LØR 18. maj 10.30 CYKEL-

VÆRKSTED KulturKlubben Friskolens
skolegård gratis

LØR 25. maj 11.00 Sponsorcykelløb Friskolens
Støtteforening Feldballe Friskole op til dig ...

14.-16. juni Feldballe
Sommerfest TGF Feldballe Stadion

Kalender


