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Generalforsamling i

Tåstrup og Omegns Husmoderforening
torsdag den 11. juni kl. 19
på Kejlstrupvej 16 i Feldballe

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indsendes til formanden senest 8 dage før.
Vi vil meget gerne tilføre nye kræfter til bestyrelsen i fællesskab er alting meget nemmere.
Du kan også benytte lejligheden til at betale abonnement denne aften.
Efterfølgende hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

Husmoderforeningen er for alle - det er ikke kun strik og kaffe.
Udflugter, kurser, museumsbesøg, hyggeaftener, koncerter mm.
Alle interesserede er meget velkomne.

Facebook: Tåstrup og Omegns Husmoderforening

Se kalender på bagsiden!
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Fællesspisning
onsdag den 17. juni kl. 18
i Tåstrup Forsamlingshus.
Voksne 45 kr.
Børn (2-12 år) 30 kr.
Tilmelding senest fredag 12. juni.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.
Fortæl antal voksne og børn
Medlemskon ngent $l Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening
(100 kr, husstand 200 kr)
gældende $l og med april 2016, kan indbetales på konto 9354-0000053241.
Oplys navn eller adresse. På forhånd tak!

Mere liv i haven? - Jeg gir en hånd.

Træfældning i have og skov, oprydning, udkørsel mm.
Se mere: www.naturpleje.nu
John Jørgensen, Friland 14, Feldballe.
Tlf. 6176 9510 (bedst kl 19-20)

HUSK: Loven kræver at bjørneklo ernes, det klarer jeg også...
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Kalender
Dato
TOR 11.
juni
FRE-LØR
12.-13. juni
LØR 13.
juni
ONS 17.
juni
SØN 28.
juni

Kl.

Arrangement

Arrangør

19.00

Generalforsamling Husmorforeningen

Sted

Pris

Kejlstrupvej 16

Sommerfest

TGF

Bag hallen

Indvielse af
skateanlægget

Feldballe Hallen

Bag hallen

18.00

Fællesspisning

Tåstrup
Forsamlingshus

Tåstrup
Forsamlingshus

10-16

Frilandsmesse

Friland

Friland

Voksne 45,-

Børn 2-12 år 30,-

Voksne 20,-

Børn u. 18 gratis

FrilandsMesse 2015!

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

28. 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.
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
OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet august-september:
søndag den 19. juli.
Omdeles senest 2. august.
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