LOKALbladet februar-marts 2013

Aktuelt nyt

2 KulturKlubben: Fredagscafe 8. februar i Tåstrup Fors.
- Fredagscafe 1. marts i Ravnen
3 Tåstrup Forsamlingshus: Fastelavnsfest 10. februar
4 TGF basket: Kampe, Nano Camp, træningstider
5 Husmoderforening m.fl.: Fællesspisning 19. februar
6 TGF’s støtteforening: Generalforsamling 26. februar
7 Distriktsrådet: Generalforsamling 12. marts
8 Feldballe Hallen: Generalforsamling 19. marts
9 TGF: Generalforsamling 21. marts
- TGF årsmøder: gymnastik, basket, fodbold
10 Feldstrup Revyen: Forestilling 22. og 23. marts
Deadline for indlæg til LOKALbladet april-maj
er søndag den 24. marts.
Priser:
Foreninger/institutioner: 100 kr pr side.
Andre: 200 kr pr side.
Ting til kalenderen bringes gratis.

Se kalender på bagsiden!
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Start vinterferien med Fredagscafe
i Tåstrup Forsamlingshus
fredag den 8. februar 2013

Kom og spis naboens mad
Vi starter kl. 17 med sammenskuds-spisning.
Du tager en ret med, sætter den på det fælles bord og går så på opdagelse
i de andres gryder og skåle.
Kan du bedst lide din egen mad, må du også godt spise den :)
Aftenhygge
Vil du hellere spise hjemme, så kom kl. 19 eller derefter.
DJ-Helle har sin pladespiller med, så vi kan høre de gode gamle numre
og fortælle de gode gamle historier.
Ellers byder aftenen på hygge, spil, snak og godt samvær.

Fredagscafe i Ravnen
nu med film
fredag den 1. marts 2013
kl. 16.00 Børnefilm
kl. 17.00 Sammenskuds-spisning
kl. 19.00 Dokumentarfilm i Ravnens store sal
”Fællesskabets styrke – Sådan overlevede Cuba oliekrisen”
Fra kl. 19.00 Hygge, spil og snak i Ravnens lille sal
Allerede nu kan vi fortælle, at der også er Fredagscafe 5. april, og at vi i maj
tjekker cyklerne en lørdag eller søndag og bagefter kører en tur ud i det blå
med eftermiddagskaffen. – Hold øje med LOKALbladet og opslag.
Folkene bag Kulturklubben:
Jo Morandin, Lars Keller, Erik Ralund, Helle Bo Sørensen, Per Andersen, Jens
Kurt Damsgaard, Ulla Fredsgaard, Lene Sloth Jørgensen, Malene Lærke Thorsen
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søndag den 10. februar kl. 14
Entre:
30 kr for børn
voksne gratis

Tilmelding

senest torsdag den 7. februar.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,
tlf. 2547 2488.

Kom og slå katten af tønden!

Vi synger nogle sange - og laver nogle sanglege - med
musik til!
Når vi har fundet en kattekonge og en kattedronning,
får du en slikpose.
Fastelavnsboller, kaffe og sodavand kan købes.
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Hjemmekampe, TGF senior basket
Søndag d. 3/2 kl. 14 mod Hjortshøj-Egå IF
Søndag d. 24/2 kl. 14 mod Aabyhøj IF
Søndag d. 24/3 kl. 14 mod AUS

Nano Camp og stævne

Lørdag den 16. marts kl. 14.00-16.30
Sted: Feldballe Hallen.

Tilmelding: flemsejul2@hotmail.com
Entré: 20 kr.
Vi arrangerer i samarbejde med Danmarks Basketball Forbund og DGI
en Nanobasket Camp samt stævne.
Stævnet er for alle børn mellem 3 og 6 år.
Alle hold søger nye spillere, så kom og prøv en gratis træningstime.

TRÆNINGSTIDER BASKET

U-6 (nano) hver mandag kl. 17-17.45
U-12 og U-14 hver mandag kl. 18-19
Herre over 18 år hver onsdag kl. 19-20
Alle hold træner i Feldballe Hallen.

“Velkommen til vores lokalområde!”

Som du måske har opdaget er der sammen med LOKALbladet omdelt en folder
med titlen ”Velkommen til vores lokalområde”. Folderen er udarbejdet af Distriktsrådet for Feldballe og omegn og ideen med folderen er at øge kendskabet og tilflytningen til vores lokalområde. Du har sikkert boet i vores dejlige lokalområde i længere
tid og derfor er folderen ikke voldsom relevant for dig. Derfor håber vi på, at du vil
give folderen til en person som bor udenfor lokalområdet.
Folderen bliver desuden udleveret til ejendomsmæglere, biblioteker m.m., derudover
findes folderen på hjemmesiden for Distriktsrådet (DFFO.DK). Endelig vil folderen
blive udleveret centrale steder i Århus med henblik på at tiltrække nye tilflyttere.
Med venlig hilsen
Distriktsrådet for Feldballe og omegn
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med underholdning:

Lidt go’ musik ...
sang: Anni & Eigil
klaver: Merethe

tirsdag den 19. februar kl. 18
i Tåstrup Forsamlingshus
Voksne 40 kr.
Børn (2-9 år) 30 kr.

Tilmelding senest fredag 15.2.2013.
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)
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TGF’s støtteforening

Støtteforeningen har haft et godt år 2012, hvor vi har støttet TGF på forskellige fronter.
Foreningens formål er at støtte TGF, praktisk og økonomisk i det daglige, herunder
specielt TGF’s ungdomsarbejde. I den anledning startede vi året 2012 med at give
støttekroner til fodboldafdelingen til bolde og hjørneflag. Vi har også støttet gymnastik afdelingen i deres indkøb af en ny springbane, på den vis håber vi at TGF’s
støtteforening er med til at sikre bedre idrætsfaciliteter for børn og unge i TGF.
I forbindelse med sommerfesten uddelte vi Årets Støttepris til Mette Keller for hendes utrættelige arbejde i TGF som: træner i gymnastikafdelingen, blæksprutte ved
sommerfesten, formand i hovedforeningen, samt en smilende og glad arbejdshest i
Feldballe og omegns lokale frivillige opgaver.
TGF’s støtteforenings bestyrelse har samlet valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter §8 og §11 i forbindelse med forslag til vedtagelse om opløsning af foreningen. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder de
tiloversblevne midler TGF, og vi ønsker i den sammenhæng en sammenlægning
med hovedforeningen og arbejdsopgaverne i TGF’s støtteforening omlagt i et nyt
udvalg i hovedforeningen. Vedtagelse af opløsning af foreningen kræver 75% af de
afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Der afholdes
Ordinær Generalforsamling i TGF’s støtteforening
tirsdag d. 26. februar kl. 20.00 på Grødehøjvænget 30, Feldballe.
Der afholdes
Ekstraordinær Generalforsamling i TGF’s støtteforening
tirsdag d. 2. april kl. 20.00 på Grødehøjvænget 30, Feldballe.
Medlemmer af foreningen er velkomne.
Generalforsamlingen forventes at tage ½–1 time inkl. kaffe.
På gensyn
Venlig Hilsen Bestyrelsen

Hanne Isaksen – Lone Vejlgaard Nielsen – Kanokporn Lamai (Pon) – Mathilde
Holm Hjorth – Louise Marie Nielsen
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Invitation til alle beboere i det gamle Feldballe skoledistrikt

Distriktsrådet for Feldballe og Omegn afholder

fællesmøde / generalforsamling med fællesspisning (gratis)
tirsdag d. 12. marts kl. 18.00 i Rostved Forsamlingshus.

Distriktsrådet er din mulighed for at påvirke dit lokalområde, så kom og hør mere om
hvad Distriktsrådet arbejder med og deltag i det lokale demokrati. Der er brug for nye
kræfter i bestyrelsen da tre personer stopper. Derfor stil op til valg og få repræsenteret
din landsby i Distriktsrådet!
Den formelle dagsorden følger vedtægterne og vurderes at tage 30-45 minutter. Herefter er der fællesspisning og foredrag (Udvikling frem for afvikling). Derudover kommer
der en fra den nye bestyrelse af Feldballe Hallen og fortæller om planerne for 2013.
Som afslutning kåres årets ildsjæl og der overrækkes gavekort på 1000 kr.
Distriktsrådets bestyrelse består i øjeblikket af:
Erik Aude, Rostved (formand). På valg, ønsker ikke genvalg
Lars Keller, Feldballe
Inge-Lise Saima Kousholt, Tåstrup. På valg, ønsker ikke genvalg
Jacob Krause, Tåstrup. På valg, ønsker ikke genvalg
Eva Therkildsen, Bjødstrup
Kristian Søborg, Kejlstrup, suppleant
Anne-Marie Foged, Rostved, suppleant
Hvis du kunne tænke dig at stille op til bestyrelsen, eller har punkter til diskussion, så
kontakt Erik Aude på eau@habitatvision.dk eller 2871 5739.

Kender du en ildsjæl?
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn (DFFO) afholder det årlige
fællesmøde tirsdag den 12. marts i Rostved forsamlingshus.
Da ildsjæle er vigtige for trivslen i vores lokalområde vil DFFO kåre og overbringe et gavekort på 1000 kr. til årets ildsjæl 2012. Derfor opfordres du til at
nominere, ved at tilbagesende information og motivation om en ildsjæl i
distriktet som har gjort en ekstra indsats for lokalområdet det sidste år.
Med venlig hilsen
Erik Aude
Distriktsrådet For Feldballe og Omegn
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Bestyrelsen for Feldballe Hallen siger tak til alle, der var med til at gøre overdragelsesfesten den 13. januar til en god dag.
Vi vil samtidig indkalde til

generalforsamling

tirsdag den 19. marts kl. 19 i hallens café.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På valg er
Bertel Clausen, genopstiller
John Willy Lampon, genopstiller
Mette Keller, genopstiller
Der er øl og vand til generalforsamlingen.
Se på hjemmesiden hvornår hallen er ledig.
Der kan i mange tidsrum lejes badmintonbaner til 60 kr/timen. Hvis man vil leje
hele hallen til idræt eller børnefødselsdag koster det 300 kr/timen.
Der er også et bordtennisbord man kan tage frem når man er i hallen.
www.feldballehallen.dk
Kursustilbud:

"Revisionsklar bogføring for iværksætter", et skræddersyet kursus.
Tag dette kursus og vær i stand til at lave alt bogføring og regnskab for en
mindre iværksættervirksomhed. Efter 10 uger.
10 onsdage, fra kl. 16 til kl. 20 (4 lektioner pr. gang og ingen forplejning).
Første gang 6. marts og sidste gang 8. maj.

Stedet er Ravnen på Friland.
Prisen afhænger af antal deltagere og er max. 2.000 kr. / min. 1.625 kr. inkl.
moms og ekskl. materialer. Max. 15 deltagere (først til mølle).
Tilmelding senest d. 15. februar.

Mere info om det konkrete tilbud, kontakt Henrik Friis (cand. oecon. & HD(R))
på info@viden.dk eller mobil 28 56 15 31.
Passer onsdag aften dårligt kan det tænkes at der også oprettes et dagshold.
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Hermed indkaldes til

Generalforsamling i TGF

torsdag d. 21. marts kl. 19 i Feldballe Hallens café.
Dagsorden efter vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden senest
8 dage inden Generalforsamlingen.
Bestyrelsen i TGF ønsker at foretage en vedtægtsændring, der medfører en
ændring i organisationen i TGF. Det medfører bl.a. at afdelingerne, som de
fungerer nu, nedlægges. I stedet nedsætter bestyrelsen udvalg der arbejder
indenfor de områder der til enhver tid er aktuelle. Bestyrelsen kommer til at
bestå af 3 medlemmer og 2 suppleanter.
Forslag til vedtægter kan afhentes hos Mette Keller, Møllevej 10 eller læses på
vores nye hjemmeside www.taastrup-gf.dk fra d. 10/2.
TGF er for tiden en idrætsforening i vækst, hvor rigtig mange børn og voksne
er aktive.
Vi ønsker naturligvis at fortsætte denne udvikling, hvor vi får stadig flere gode
tilbud i den lokale hal og på boldbanerne ved siden af hallen.
Derfor håber vi at mange - unge, forældre og andre voksne - vil bakke op og
komme med gode idéer til, hvordan vi kan fastholde den gode udvikling og
måske komme med nye spændende tiltag.

Årsmøder i TGF
Gymnastik tirsdag d. 19. februar kl. 20
Basket
mandag d. 25. februar kl. 18
Fodbold
onsdag d. 27. februar kl. 18.30
Alle årsmøderne holdes i Feldballe Hallens café
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Nogle af aktørerne i årets forestilling er nye ansigter i revy-sammenhæng, men
i virkeligheden er der tale om garvede skuespillere fra Rønde Amatørteater.
Kom og oplev et farverigt mix af sange og sketches.
De fleste numre er splinternye - og ligeså festlige som vi er vant til.
Revyen er ganske uskadelig, her bliver ingen hængt ud eller rakket ned - mere
end højst nødvendigt!
Fredag den 22. marts kl. 18:30 er Familieaften
(kombineret generalprøve og forpremiere).
Priser: Børnebillet (under 18 år) 30 kr. incl. sodavand og
Kalø-kringle i pausen.
Voksenbillet 60 kr. incl. kaffe og Kalø-kringle i pausen.
Baren er åben i pausen og efter forestillingen.
Lørdag den 23. marts kl. 18:30 er selve Premieren.
Billetpris: 140 kr. incl. revysnitter i pausen - samt musik
og dans efter forestillingen.
Revyorkestret spiller op!
Billetter til fredag og lørdag sælges i Spar fra tirsdag
den 5. marts til torsdag den 21. marts kl. 12.
VEL MØDT! – Med venlig hilsen Revyforeningen v/ Per Andersen, 2465 7741
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Kontakt de lokale foreninger
Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
tlf. 2040 3664
e-mail: feldballehallen@gmail.com

KulturKlubben
kontaktperson Jo Morandin
tlf. 2390 0924
e-mail: kulturklub8442@gmail.com

TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.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

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

Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk
Bjødstrup grundejerog beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk
Rostved beboerforening
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk

Andelsforeningen Friland
formand John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com

DFFO (distriktsrådet)
formand Erik Aude
e-mail: eau@habitatvision.dk

Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013

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

Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
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Dato

Kl.

Arrangement

Arrangør

LØR 2.
februar

14.00

Nytårs-appel

TGF fodbold

TIR 5.
februar
FRE 8.
februar
SØN 10.
februar
TOR 14.
februar
TIR 19.
februar
FRE 22.
februar
SØN 24.
februar
TIR 26.
februar
FRE 1.
marts
TIR 5.
marts
ONS 6.
marts
TIR 12.
marts
LØR 16.
marts
TIR 19.
marts
TIR 19.
marts
TOR 21.
marts
FRE 22.
marts
LØR 23.
marts
TIR 2.
april
TOR 4.
april
FRE 5.
april

Foredrag
om Grønland

Humørklubben

14.00

Fastelavnsfest

19.00

Generalforsamling

18.00

Fællesspisning

19.00

Generalforsamling

14.00

Vintermøde

Tåstrup
Forsamlingshus
Feldstrup
Revyforening
Husmoderforening m.fl.
Tåstrup
Forsamlingshus

20.00

Generalforsamling

14.00

17
eller 19

16
eller 19

14.00

16-20
18.00
14-16.30

Fredagscafe

KulturKlubben

Menighedsrådet
TGF’s
støtteforening

Fredagscafe

KulturKlubben

Afslutning

Humørklubben

Bogføringskursus start
Fællesmøde/
Generalforsamling

Nano Camp

Henrik Friis

Distriktsrådet
DFFO

TGF basket

19.00

Generalforsamling Feldballe Hallen

19.30

Generalforsamling

19.00

Generalforsamling

18.30

Revy

18.30

Revy

20.00
19.00

Ekstraordinær
Generalforsamling
Smykkedemonstration

Fredagscafe

Kejlstrup
Beboerforening

TGF

Feldstrup
Revyforening
Feldstrup
Revyforening
TGF’s
støtteforening

Berit Bækdal
KulturKlubben
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Sted

Feldballe Hallens
café
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Kirke
og Præstegård
Grødehøjvænget
30, Feldballe

Ravnen, Friland
Tåstrup
Forsamlingshus

Pris

gratis

børn 30,voksne gratis
børn 30,voksne 40,-

gratis

gratis

Ravnen, Friland
Rostved
Forsamlingshus

gratis

Feldballe Hallens
café
Stenbjergvej 2
Kejlstrup
Feldballe Hallens
café
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Grødehøjvænget
30, Feldballe
Tåstrup
Forsamlingshus

børn 30,voksne 60,-

Feldballe Hallen

20,-

140,-

gratis
gratis

