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Kontakt de lokale foreninger
Feldballe Hallen
formand John Willy Lampon
3020 0585 / feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
formand/kontaktperson Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
Feldballe Friskole
formand Trine Andreassen
trine.andreassen@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Kristina Martensen
2742 7762
Andelsforeningen Friland
formand Helle Hestbjerg
e-mail: bestyrelsen@friland.org
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Feldballe Pomets Venner
formand Karoline Nolsø Aaen
pometet@gmail.com
PUF (Progressiv Udvikling Feldballe)
formand Mads Stensgård
mads81stensgaard@gmail.com

Feldballe-Tåstrup Antenneforening
hjemmeside: www.ftaf.dk
formand Jan Degn
2984 8452 

Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berithm64@gmail.com
Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
formand Kasper Gustafsen
4083 0153 / 
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 Eva Therkildsen
2etofdk@gmail.com
LOKALbladet
feldballebladet@gmail.com
redaktør Mette Keller
6133 2530
layout Per Kejser-Andersen
2465 7741

HUSK - Der hænger
hjertestartere på væggen uden for

skolens hovedindgang
samt ved Rostved Forsamlingshus’

hovedindgang
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Fællesspisning
tirsdag den 26. februar kl. 18.

Voksne 50 kr.
Børn (2-12 år) 35 kr.

Tilmelding senest torsdag 21. feb.
SMS til Lissy, tlf. 3080 7172.

OBS: Der er også fællesspisning tirsdag den 26. marts (tilmeld 21. marts)
- og igen tirsdag den 30. april (med tilmelding torsdag 25. april)

Tåstrup og Omegns Husmoderforening a older
BANKO SPIL #rsdag den 12. marts

i Tåstrup Forsamlingshus, Ebelto"vej 19, Tåstrup, 8410 Rønde
Der åbnes for salg af plader og amerikansk lo2eri kl. 17.00 

Spillet starter kl. 19.00
Der kan købes: Plader 10,- pr. stk.

Amerikansk lo2eri 2,- pr. lod
Øl/vand 10,-pr. stk.
Kaffe/te og kage 20,-

Ved spørgsmål kontakt Irene på 6128 5240
ALLE ER VELKOMNE 
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Feldstrup Revy- og Teaterforening har
Åben Generalforsamling 1rsdag 19. februar kl 19 i
Tåstrup Forsamlingshus. Alle er velkomne.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag om en oprydningsdag.

Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening holder
Generalforsamling onsdag 20. februar kl 19.
På valg er Kasper Gustafsen, Jens Kurt Damsgaard
og Per Kejser-Andersen

TGF holder generalforsamling
ONSDAG D. 27. februar kl. 19 i Feldballe Hallens café.
Dagsorden iflg vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Generalforsamling/årsmøde i
Distriktet for Feldballe og Omegn (DFFO)
Tirsdag, d. 19. marts 2019  kl. 18.00
i Tåstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægter, som kan ses på:  www.dffo.dk
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være foreningen i hænde senest
d. 12.3.2019 på dffo@dffo.dk
Vi byder på spisning og en foredragsholder – der kommer nærmere detaljer på
hjemmesiden www.dffo.dk – men reserver datoen allerede nu. - DFFO
Den selvejende ins1tu1on Feldballe Hallen
a older ordinær generalforsamling
1rsdag den 26. marts kl. 19.00 i hallens café.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vedtægterne kan ses på www.feldballehallen.dk
P.S.: Medlemskab koster kun 50 kr. pr år

Forårets Generalforsamlinger
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REFERAT 
 

BORGERMØDE OM KØBMANDENS FREMTID 
 

TÅSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 

16.01.2019 
 

Omkring 60 borgere er mødt op. Derudover konsulent Hans Melgaard, 
Dagrofa og Jens Karl Bak Andersen, ejer af Min Købmand Feldballe. 
 
Intro 
Købmandsgruppen byder velkommen og informerer om hvad de har arbejdet 
med, siden sidste borgermøde d. 1. marts 2018. Dagens møde handler om at 
byens borgere skal beslutte hvorvidt vi i fællesskab skal købe ejendommen 
eller ej. 
 
Købmandsgruppen har haft en spørgeundersøgelse ude – 99 svarede og der 
var 100% enighed om at vi vil beholde købmanden, og mange var villige til at 
bidrage økonomisk. 
 
Oplæg 
Hans Meldgaard fra Dagrofa holder et oplæg om hvorfor de lokale købmænd 
er vigtige og hvordan byer som Feldballe kan lykkes med at bevare den lokale 
butik.  
  
Rigtig mange ”Min Købmand” bliver drevet eller ejet på en eller anden måde 
af borgerne allerede.  
 
Hvis butikken lukker – hvad så med de ældre? Vil der flytte nye til byen på 
sigt? Huspriserne falder typisk med 10-20%, når den lokale købmand lukker.  
 
Købmandens omsætning skal være på ca. 7 mkr. for at løbe rundt.  
 
Det er vigtigt at borgerne involverer sig og støtter op. Det er ikke nok at købe 
en anpart – man skal også handle i butikken i højere grad. 
 
Hans informerer om at der har været fire interesserede købere, men ingen af 
dem lykkedes at opnå belåning. Bankerne er typisk ikke interesserede i at 
låne ud til en købmand som den i Feldballe, da det er for risikabelt. 
 
 
Næste skridt v. købmandsgruppen 
Vi som borgere kan nu vælge at købe ejendommen, eller lade være. Hvis vi 
lader være, er vi meget heldige hvis der kommer en ny købmand der 
overtager forretningen. Men det kan vi bestemt ikke regne med. Derfor er det 
sandsynligt at butikken lukker. Hvis/når ejendommen på et tidspunkt bliver 
solgt har vi som borgere ingen indflydelse på den nye funktion, ejendommen 
ville få. Købmandsgruppen anbefaler derfor at vi køber ejendommen i løbet af 
foråret. 
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Undertegnede erklærer med min underskrift, at jeg ønsker 
at købe __ stk. folkeaktier á 2.500 kr. i Feldballe 
Købmandsbutik under følgende vilkår: 
 
Denne blanket er ikke et juridisk bindende dokument men en interessetilkendegivelse om, at 
købmandsgruppen gerne må kontakte mig senere, og at jeg under forudsætning af, at jeg kan 
godkende den på det tidspunkt, udarbejdede aftale, er villig til at deponere beløbet på en lukket 
konto til køb af Feldballe Købmandsbutik. Hvis købet af købmandsbutikken ikke gennemføres, vil 
jeg få det fulde indbetalte beløb refunderet. 
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Hvis det lykkes at skrabe nok penge sammen til at købe ejendommen, skal 
der dannes et anpartsselskab med en bestyrelse. Bestyrelsens opgave vil i 
første omgang være at varetage købsprocessen, hvor der skal laves 
tilstandsrapport, plan for istandsættelse, forhandling af pris mm. Når 
ejendommen er købt, bliver første opgave at istandsætte ejendommen 
parallelt med at udarbejde en kontrakt med en ny købmand – og ikke mindst 
at finde en ny købmand der vil leje sig ind i ejendommen. 
 
Hvis det ikke lykkes at finde en ny købmand, foreslår købmandsgruppen at 
man kigger nærmere på butikken i Alken, som drives af frivillige. Med denne 
model vil der også være muligheder for at have apotek, pakkeudlevering osv.  
 
Bestyrelsens arbejde ligger hovedsageligt i købsprocessen og etableringen af 
en ny købmand. Efterfølgende vil arbejdet kunne begrænse sig til en årlig 
generalforsamling, afhængig af hvad byen vil med ejendommen og butikken. 
 
Afstemning – skal vi købe ejendommen? 
Afstemningen foregik ved håndsoprækning. Der var 100% opbakning til 
forslaget og ingen stemte imod. Vi køber ejendommen! 
 
Præsentation af anparter 
En anpart koster 2.500 kr. pr. stk. I første omgang underskriver man en 
hensigtserklæring, hvor man noterer hvor mange anparter man ønsker at 
købe. Først når vi nærmer os købsdatoen, og anpartsselskabet er stiftet, 
overfører man beløbet. 
 
Bygningen er sat til salg til 800.000 kr. For at indsamle det beløb har vi brug 
for at sælge 320 anparter. Man kan købe så mange anparter man har lyst til.  
 
Folk i salen er positive! De første hensigtserklæringer blev underskrevet med 
det samme og i løbet af kort tid blev der samlet 55.000 kr. ind. 
 
Hensigtserklæringen bliver uddelt sammen med Grønærten senest d. 27. 
januar. Den kan også hentes i Facebookgruppen ”Feldballe og omegn” eller 
ved købmanden. Dokumentet kan afleveres fysisk ved købmanden, eller til et 
af medlemmerne i købmandsgruppen. Dokumentet kan også afleveres digitalt 
per mail til jonathan@hvidbjerg-service.dk. Senest d. 10. februar. 
 
Købmandsgruppen har nu brug for at folk hjælper med at få fat i alle borgere i 
Feldballe og nabobyerne. Det kan være ved at stemme dørklokker eller ringe 
rundt. Tag kontakt til købmandsgruppen hvis du fx vil hjælpe på vejen hvor du 
bor. 
 
Købmandsgruppen efterlyser også borgere der vil hjælpe med etablering af 
anpartsselskab og købsprocessen.  
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FELDBALLE KIRKE JAN. 2019 – APR. 2019

Gudstjeneste i Feldballe kirke

Søndag d.   20.   januar   2019     kl.     09:00     -     10:00       v.   Ann Maj Lorenzen

Gudstjeneste i Feldballe Kirke

Søndag d.   27.   januar   2019     kl.     10:30     -     11:30       v.   Benedikte Bock Pedersen

Vintermøde i Feldballe kirke

Søndag d.   3.   februar   2019     kl.     14:00     -     15:00       v. Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste med efterfølgende foredrag og kaffebord i Stalden ved 
søskendeparret Benedikte Hammer Præstholm og Christian Præstholm.
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Gudstjeneste i Feldballe Kirke

Søndag d. 27. januar 2019 kl. 10:30 - 11:30      v.Benedikte Bock Pedersen

Vedrørende gudstjenester og arrangementer i pastoratets øvrige kirker og sognegårde 
(Thorsager og Bregnet)  -  Tjek pastoratets hjemmeside:

www.thorsager-bregnet-feldballe.dk
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Kirkens Dagligstue er åben

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 10:00 - 11:30

Vel mødt til hyggeligt samvær omkring kaffe og rundstykker.

Det er for alle, der har tid og lyst, og koster kun 20 kr.

Info:

Egegård, Birkevej 39, Rønde.

Arrangeret af frivillige som en del af menighedsrådets diakoniindsats

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d.   17.   februar   2019     kl.     09:00     -     10:00   v.   Anne Marie Poulsen Tolbod

Gudstjeneste i Feldballe kirke

Søndag   24.   februar   2019     kl.     10:30     -     11:30      v.   Ann Maj Lorenzen

Turen går til Sønderjylland og Sydslesvig

Onsdag d.6. marts 2019 kl. 19:30
Introduktionsaften til årets sognerejse i dagene 29. - 31. maj.
Programmet præsenteres af de tre rejseledere Birte Harpøth, Anne Marie Tolbod og Jørgen 
Gleerup. 

Kirkens Dagligstue er åben
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 10:00 - 11:30

Vel mødt til hyggeligt samvær omkring kaffe og rundstykker.

Det er for alle, der har tid og lyst, og koster kun 20 kr.

Info:

Egegård, Birkevej 39, Rønde.

Arrangeret af frivillige som en del af menighedsrådets diakoniindsats

Gudstjeneste i Feldballe kirke

Søndag d. 10. marts 2019 kl. 09:00 - 10:00                     Ann Maj Lorenzen

Sogneindsamling i Thorsager, Bregnet og 
Feldballe

Søndag d. 10. marts 2019 kl. 10:00

Feldballe sogn

Helle Hougaard. 86367636 / 27147635 - hellehougaard@mail-online.dk

Mødested: Stenbjergvej 2, 8410 Rønde - kl. 11 -14.
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Gudstjeneste i Feldballe kirke

Søndag d. 17. marts 2019 kl. 10:30 - 11:30                  Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke

Søndagd d. 31. marts 2019 kl. 10:30 - 11:30                Benedikte Bock Pedersen

Påskesang for børn i Feldballe kirke

Torsdag  d. 4. april 2019 kl. 10:00 - 11:00                    Jørgen Gleerup

Kirkens Dagligstue er åben
Torsdag d. 4. april 2019 kl. 10:00 - 11:30

Vel mødt til hyggeligt samvær omkring kaffe og rundstykker.

Det er for alle, der har tid og lyst, og koster kun 20 kr.

Info:

Egegård, Birkevej 39, Rønde.

Arrangeret af frivillige som en del af menighedsrådets diakoniindsats.

Gudstjeneste i Feldballe Kirke

Søndag d. 7. april  2019 kl. 10:30 - 11:30                       Jørgen Gleerup

Gudstjeneste i Feldballe Kirke

Søndag d. 14. april 2019 kl. 09:00 - 10:00                       Ann Maj Lorenzen

Langfredag i Feldballe kirke

Fredag d. 19. april 2019 kl. 10:30 - 11:30                        Benedikte Bock Pedersen

Påskedag i Feldballe kirke

Søndag d. 21. april  2019 kl. 10:30 - 11:30                     Benedikte Bock Pedersen

Konfirmation i Feldballe kirke
Søndag d. 28. april 2019 kl. 10:30 - 11:30                       Benedikte Bock Pedersen



LOKALbladet Grønærten februar-april 2019

LOKALbladet Grønærten - Side 12

OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
maj-juli: torsdag den 18. april.
Omdeles senest søndag 28. april.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
TIR 5.
februar 14.00 Troubadouren

Karl synger viser Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

TIR 19.
februar 14.00 Banko - husk en

gevinst ca 25 kr Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

TIR 19.
februar 19.00 Generalforsamling Revyforeningen Tåstrup

Forsamlingshus
ONS 20.
februar 19.00 Generalforsamling Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
TIR 26.
februar 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 50,-
børn. 35,-

ONS 27.
februar 19.00 Generalforsamling TGF Feldballe Hallens

café
FRE 1.
marts 19.00 Vinsmagning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus 169,-
TIR 5.
marts 14.00 Overraskelse -

glæd jer Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

TIR 12.
marts 19.00 Banko med

amerikansk lotteri Husmorforeningen Tåstrup
Forsamlingshus

TIR 19.
marts 12.00 Sæsonafslutning Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
TIR 19.
marts 18.00 Generalforsamling Distriktsrådet (DFFO) Tåstrup

Forsamlingshus
TIR 26.
marts 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 50,-
børn. 35,-

TIR 26.
marts 19.00 Generalforsamling Feldballe Hallen Feldballe Hallens

café
SØN 28.
april 10.30 Konfirmation Menighedsrådet Feldballe kirke
TIR 30.
april 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 50,-
børn. 35,-

TIR 30.
april 19.00 Generalforsamling Feldballe Friskole Feldballe Friskole

Kalender


