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Til lokale virksomheder og iværksæ ere
�lbydes revisionsklar bogføring, udarbejdelse af regnskaber
og budge er samt erhvervsrådgivning �l konkurrencedyg�ge
priser fra mit hjemmekontor på Friland.
Jeg vil med glæde bidrage med viden og hands-on læring, der
vil sæ e dig i stand �l selv at udføre erhvervsøkonomiske op-
gaver af høj kvalitet.
Kontakt Henrik Friis, cand. oecon. & HD(R), mobil 2856 1531,
info@viden.dk for et uforpligtende møde.

Se kalender på bagsiden!

Yoga i Feldballe
Hver tirsdag kl.16.30-18, Ravnen 4, Friland.

1 gratis prøvegang, herefter kan du købe klippekort,
feks. 10 klip 700,- kr.

Kontakt Katrine Hald: 3020 9740.
For mer info se: facebook.com/KulilaYoga ☺
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Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
2040 3664 / feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
2311 7247 /
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Elka Nilsson
3031 3162 / elkanilsson@hotmail.com
Andelsforeningen Friland
formand Morten Overgaard
e-mail: overgaard@id.aau.dk
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 / per.iqjob@gmail.com
KulturKlubben
kontaktperson Jo Morandin
2390 0924 / kulturklub8442@gmail.com
Feldballe Pomets Venner
kontakt:
2713 6224 / pometet@gmail.com

Kontakt de lokale foreninger
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Støtteforeningen for
Feldballe Børnehave
kontaktperson Janne Koch
2251 4527 / fbstotteforening@gmail.com 
Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 / 
info@taastrup-forsamlingshus.dk
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 Kristian Søborg
4072 7856 / kristian.s@privat.dk
LOKALbladet
redaktørMette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
info@taastrup-forsamlingshus.dk
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Besøg på Museum Ovartaci
Kunstmuseum og psykiatrisk historisk museum Risskov

samt den store, skønne tilhørende have
Søndag d. 1. juni 2014 kl. 12

Se vores opslag i byen

Generalforsamling
Torsdag den 19. juni kl. 19

i Tåstrup forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til for-
manden senest 8 dage før. Vi vil meget gerne have nye input til sjove og
spændende arrangementer. Friske kræfter til bestyrelsen er derfor meget
velkomne. 
Du kan betale for abonnement denne aften. 
Husmoderforeningen er for alle - kom med forslag til et nyt navn!

Efterfølgende serverer vi noget godt til ganen.
Kl. 20 fællessang - akkompagneret 

på klaver af Mogens Jørgensen 
Alle er meget velkomne.
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OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet august-september:
søndag den 27. juli.
Omdeles senest 10.august.

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
SØN 1.
juni 12.00 Besøg på

kunstmuseum
Husmoder-
foreningen

Museum
Ovartaci

TOR 19.
juni 19.00 Generalforsamling Husmoder-

foreningen
Tåstrup

Forsamlingshus
FRE 20.
juni Sommerfest Feldballe

Børnehave
Feldballe
Børnehave

LØR 21.
juni Sommerfest Sommerfest-

udvalget
Feldballe
Stadion

SØN 29.
juni 10-16 FrilandsMesse Andelsforeningen

Friland Friland voksne 20,-
børn u. 18 gratis

Kalender

FrilandsMesse 2014!
Kom og oplev en hyggelig dag på Friland sidste søndag i juni!

29. juni fra kl. 10.00 - 16.00
Åbne huse • Rundvisning • Foredrag • Marked
Cirkus • Musik • Præsentation af Frilands Erhverv

Udstilling • Bæredygtige tiltag i praksis
På FrilandsMessen er der mulighed for at komme ind i nogle af Frilands
byggerier og se bæredygtige løsninger helt tæt på. Rundt omkring på
Friland vil man derudover finde boder og begivenheder, hvor nogle af
Frilands erhverv og kunsthåndværk repræsenteres. Vi inviterer firmaer og
organisationer, der arbejder med bæredygtighed på forskellig vis, til at
komme og vise frem. Der vil være foredrag, spændende underholdning og
demonstrationer af håndværk mm.
På Messedagen vil der være guidede rundvisninger, hvor der bliver
mulighed for at høre mere om Friland og beboerne. Rundvisning koster 40
kr. for voksne.
FrilandsCaféen tilbyder lækker frokost og dejlige kager, foruden diverse
drikkevarer.
Entré 20 kr., børn under 18 år gratis. Entréen dækker alle aktiviteter på
messen, undtagen rundvisning og køb i café og boder.

Se mere på www.friland.org



HJÆLP TIL SPONTAN-
IDRÆTSANLÆGGET
Skatebanen er støbt færdig! 
Dermed begynder det store arbejde med resten af anlægget,
og her er et overblik over hvad man kan hjælpe med. Man kan
tilmelde sig på facebook i gruppen Spontanidrætsanlæg, eller
ringe til Lukas Wassberg 2986 2387 eller Mette Keller 6133
2530. Vi håber mange vil bakke op og hjælpe, der er opgaver
til alle, også selvom man ikke har så meget praktisk erfaring.
Pinsen (lørdag, søndag og mandag): Belægning på stier
og multibane, planering omkring skatebane, flytning af græs-
tørv fra hallens østside til skråningerne omkring skatebanen,
afhentning og opstilling af belysningsmast, tilberedning af
mad til det arbejdende folk. 
Søndag aften i pinsen bliver der åbnet for kørsel på skate-
banen, det fejrer vi med fælles spisning på pladsen søndag
aften. Medbring selv mad og drikke - vi sørger for at der er
tændt bål og grill. Vi søger en tovholder til fejringen søndag
aften.
Uge 27: Belægning på stier og multibane, bander omkring
multibane, parkourbane
Uge 32: Belægning på stier og multibane, bander omkring
multibane, parkourbane
Når anlægget står helt færdigt holder vi en stor fest!



2014
Vi mødes på sportspladsen
lørdag den 21. juni kl. 12-02!

Hoppeborg Oppustelig
fodboldbane

Bands i teltet -
der er plads til flere!

Uddeling af årets støttepris. Forslag skal være
Mathilde Hjorth i hænde senest d. 13/6. Tlf. 2423 1203

Kioskvogn og Ølvogn
har åbent hele dagen

Oldboysturnering
fra kl. 13

Basket skud-konkurrence
med Flemming Mogensen

Børneloppemarked
i teltet

Prøv en tur i skatebanen
med Lukas og Jakob

Musik i teltet:
Covertime - og

Diskotek Bakerstreet

Gåtur med Ulla
og Ole Færch

Høvdingeboldturnering

Serie 5-hjemmekamp kl. 16

Helstegt pattegris
med tilbehør

En god e�ermiddag ...

... og en glad a�en!


