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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 Tove Berg
2287 1642
Andelsforeningen Friland
formand Helle Hestbjerg
e-mail: bestyrelsen@friland.org
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 / per.iqjob@gmail.com
Feldballe Pomets Venner
Formand: Karoline Nolsø Aaen
pometet@gmail.com

Kontakt de lokale foreninger
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berithm64@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
redaktør Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
info@taastrup-forsamlingshus.dk



LOKALbladet maj-juni 2016

LOKALbladet - Side 3

Fællesspisning
tirsdag den 10. maj kl. 18.

Voksne 45 kr.
Børn (2-12 år) 30 kr.

Tilmelding senest fredag 6. maj.
Ring eller SMS til Tåstrup Forsamlingshus, tlf. 2547 2488.

Fortæl antal voksne og børn

Bliv medlem - eller forny dit medlemskab
I 2011 blev Tåstrup Forsamlingshus og Feldballe-Tåstrup Beboerforening slået
sammen 4l “Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening”.

Beboerforeningen blev indskrevet i Forsamlingshusets vedtægter, så foreningens
hjemsted nu er ”Tåstrup-Feldballe”, og formålet er udvidet 4l også ”at varetage
lokalområdets interesser samt fremme trivsel og fællesskab beboerne imellem”.

Vi har e%erlevet det formål gennem fællesspisninger i forsamlingshuset -
samt ved at vi #ernede den e%erhånden usikre legeplads ved Præstegården.

I selve huset sker der hele 4den nyt.
Der er foretaget en bekostelig men nødvendig renovering af forsamlingshusets tag.
Frivillige har malet i både store sal og lille sal, og vi har erklæret huset røgfrit.
Netop nu har vi købt gode nye stole 4l begge sale.

Har du lyst 4l at stø5e vores arbejde, så bliv medlem.
Medlemskab 4l og med april 2017 koster kr 100 - husstandsmedlemskab kr 200.
Kon4ngentet kan overføres 4l vores konto, 9354-0000053241.
Husk at skrive navn eller adresse i besked-feltet.

www.taastrup-forsamlingshus.dk
Facebook: Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening
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Fredag den 3. juni 2016 får Feldballe overrakt prisen
som årets landsby 2016 af Region Midtjylland.

Vi vil gerne invitere alle borgere i Feldballe og omegn
med 4l festlighederne, i Feldballe Hallen fra kl. 15.30-
17.00.

Prisen vil blive overrakt af Formand for Region Midt-
jylland Bent Hansen kl. 16.15, hvor der også vil være
stort kaffebord 4l alle fremmødte. 
Fra kl. 15.30 vil der være underholdning for både
store og små, bl.a. vil Friskolens kor synge.
Vi håber at se alle.

PS. HUSK at hejse jeres flag den 3. juni, så byen ser
festlig ud.

Kl 17.00 er grillen klar ved Spontananlægget, og vi
opfordrer alle 4l at blive, og spise medbragt mad.
Der vil fortsat være lidt musik og mulighed for under-
holdning.

Invita4on
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Kom med os på en nostalgisk
og historisk rejse i Midtjylland

søndag den 29. maj
Fra senmiddelalderen og frem 4l 1953 er der blevet brudt kalk i Mønsted
Kalkgruber, hvor der er mere end 60 km gange, nogle så store som domkir-
ker.
Ca. kl. 13.30 kører vi med minetoget fra kalkværket, gennem det åbne kalk-
brud og dybt ind i minerne forbi rislende bække og store underjordiske
søer.
Ca. kl. 15.00 får vi kaffe, kringle og lagkage på Grønhøj kro. Ca. kl. 15.45
viser Kromanden rundt i Morten Korch museet, som har en stor samling af
originale manuskripter, møbler mm. fra hans mange film.
Pris alt inkl. kr. 125,- for medlemmer / kr. 150,- for ikke medlemmer
(normalpris kr. 165,-)
Arrangementet gennemføres ved 4lmelding af min. 20 pers.
Tilmelding senest 4rsdag den 17. maj 4l Irene, tlf.
6128 5240
Afg. fra SPAR kl. 12.00 Hjemme ca. kl. 18.00

Generalforsamling
torsdag den 16. juni kl. 19
på Kejlstrupvej 16, Feldballe

Dagsorden ifølge vedtægter 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes 4l
formanden senest 8 dage før. 
Friske kræ%er 4l bestyrelsen er al4d meget velkomne, men det er helt
uforpligtende at deltage.
Husmoderforeningen er for alle - det er ikke kun strik og kaffe, men
også udflugter, kurser, museumsbesøg, hyggea%ener, koncerter mm.
Vi vil meget gerne have nye input 4l sjove og spændende arrangemen-
ter. 
E%erfølgende hyggeligt samvær og lidt godt 4l ganen.
Du kan også betale for abonnement denne a%en. 
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Årets Landsby!
Drømmer du om et fælles kulturhus i Feldballe? En legeplads for de små? Træer på 
hovedgaden? Fællesmiddage med naboen? Bedre mulighed for udvikling af poten�alet
for Feldballe? Eller noget helt sje�e?????

Glæd dig! For du er også inviteret med når beslutningerne skal tages.
I august/september 2016, a!older vi et borgermøde, hvor alle lokale borgere, opfordres 4l at
deltage. Vi håber på at se så mange som muligt på denne dag, så også DU kan bidrage med
netop dét du brænder for. På denne måde stø5er vi alle op omkring vores by Feldballe!

! OBS !
! Hold øje med lokalbladet, Facebookgruppen ’Feldballe og omegn lokalområde’ og opslag ved
købmanden. Der kommer løbende opdatering om processen og prisoverrækkelsen. 

! Husk også at reservere fredag den 3. juni 2016 kl. 16.00, hvor prisen overrækkes af regions-
rådsformand Bent Hansen med en festlighed i og omkring Feldballe Hallen og mul�banen.

H. Degn+U. M. Bjerggaard 16/4-16

Som mange af jer nok allerede véd, så vandt vi prisen fra Region Midtjylland om at være
årets landsby. Vi vandt både den fine 4tel, samt kr. 150.000 kr.
Kort e%er denne nyhed blev kendt, blev der a!oldt et åbent borgermøde i restaurant
Moment d. 14/3. På mødet blev der etableret en procesgruppe, der fremadre5et skal
sikre at midlerne bliver brugt på en fair og bæredyg4g måde.
Procesgruppen består af: Lukas Wassberg, Birthe Blåbjerg Jakobsen, Anna-Birthe
Mokrzyczka, Jesper Nielsen, Mogens Michelsen, Ursula Meander Bjerggaard, Bertel
Clausen, Holger Degn og Hanne Clausen.
Hvis du har spørgsmål eller gode idéer, så kontakt en af ovennævnte personer.
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OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet juli-august:
søndag den 19. juni.
Omdeles senest 3. juli.
Indlæg bedes sendt til BÅDE
mette_keller@hotmail.com OG
info@taastrup-forsamlingshus.dk

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
TIR 10.
maj 18.00 Fællesspisning Tåstrup Forsaml.hus

og Beboerforening
Tåstrup

Forsamlingshus
45,- / 30,-
(tilmeld 6/5)

LØR 21.
maj 11.00 Sponsorcykelløb Friskolens

Støtteforening Feldballe Friskole
LØR 21.
maj 20.00 Rock i

forsamlingshuset
Feldstrup

Revyforening
Tåstrup

Forsamlingshus gratis
SØN 29.
maj 12-18 Besøg Mønsted

Kalkgruber Husmoderforeningen Mønsted
Kalkgruber

125,- / 150,-
(tilmeld 17/5)

FRE 3.
juni 15.30 Landsbyprisfest Feldballe Feldballe Hallen

TOR 16.
juni 19.00 Generalforsamling Husmoderforeningen Kejlstrupvej 16,

Feldballe

Kalender

HUSK - Der hænger en hjertestarter
på væggen uden for skolens hovedindgang.


