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Hold på hat og briller!!! 
 

I den kommende tid vil der både være 

Sommerfest  

og FrilandsMesse 
 
 
 
 
 

 

 

   Kalenderoversigt over 
            aktiviteter i omegnen 

 

 



 

 

 

    

afholder 

Generalforsamling 

 

Onsdag den 15. juni 2011 kl. 19.00  

i Egnsarkivet i Feldballe 

(bemærk ny dato) 
 

Dagsorden ifølge vedtægter 
 

Forslag til dagsordnen sendes til formanden senest 8 dage før. 

Vi serverer snitter samt te/kaffe efter den officielle del. 
 

Kl. 20 får vi besøg af Gert Elbæk Karlson 

Gert fortæller og demonstrerer, hvordan han behandler smerter, forbier, mavesår og en lang række 
andre lidelser med akupunktur og tankefeltterapi. 

Han har været med til at udvikle nye behandlingsmetoder igennem de sidste 10 år. Det betyder endnu 
bedre resultater med færre nåle. Skavanker som smerter, og åndenød på grund af rygerlunger 
(KOL), bedres som regel efter få minutters behandling, selvom det ifølge videnskaben slet ikke kan 
lade sig gøre at behandle lidelser som KOL. 

I 2010 er Grenaa Akupunktur Klinik blevet udvidet med Dansk Smertecenter, hvor det nu er muligt at 
få intensiv terapi og overnatte i klinikken hvis man kommer langvejs fra.  

ALLE ER VELKOMNE 

http://dansksmertecenter.dk/


 

 

 

 
                                                                         
 

 

 

Fredag: 
17.00  Pladsen åbner 

18-21 Oldboysstævne 
 

Lørdag: 

11.00 Pladsen åbner 

12-15  Gadefodboldturnering  

15.00  Børnegymnastikopvisning i hallen 

16.00 Fodboldafslutning U9  

18.00  Fællesspisning i teltet. Menuen er gullash med ris serveret med salat og brød 

19.30  TGF's støtteforening uddeler årets støttepris 

20.00  Præmieoverrækkelse gadefodbold 

21.00  KNALLERT spiller op til dans 

02.00  Pladsen lukker 
 

Søndag: 

11.00 Pladsen åbner 

11-13.30 Høvdingeboldturnering 

11- 13 Børneloppemarked 

13.30  AcaFeldballe - friskolens børnekor 

14.00  Afslutningstale, tak for i år. 
 

Kioskvogn og ølvogn er åbne når pladsen er åben sammen med hoppeborgen. Amerikansk lotteri lørdag 18 til 

20.30 hvor der udtrækkes præmier 
 

Har du nogen indslag til lørdag så kontakt Mette Keller, se infoside for kontaktoplysninger. 
 

Madbilletter koster 100,- kr., i forsalg kan de købes for 90,- kr. hos Mette Keller (tlf.: 6133 2530) indtil onsdag 

d. 15 juni kl. 20.00. Børn optil 12 år halv pris og børn under 2 år gratis 
 

2011 



 

       

       Se smart ud når du   

               er til sport!!! 
 

 

Derfor er det er nu muligt at købe  

TRÆNINGSDRAGT med TGF-logo og eget navn på. 

 

PRISER: 
 

Junior dragt: 375,- kr. 

(str. 6,8,10,12,14) 

 

Senior dragt: 395,- kr. 

(str. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) 

 

Dragterne kan købes ved kontakt til Lone Thoudal på mail: lone.thoudal@familie.tele.dk eller på tlf.: 3195 7009 

 

          

Til erhverv i Feldballe og Omegn 

 
Syddjurs Erhvervsforening [SE] inviterer i samarbejde med Friland Erhverv og DFFO til et "gåhjem"-arrangement, onsdag 

d. 22.06.11 kl. 16.00 i Ravnen på Friland. 
 

Erhvervskonsulent Anders Nørgård fortæller om SEs rolle som lokal erhvervsforening, og hvordan de kan hjælpe det lokale 

erhversliv. 
 

Anders Nørgård holder et oplæg på 15-20 minutter om Syddjurs Erhvervsforening, om Syddjurs Udviklingspark og om 

planerne 

om at lave en Virtuel Udviklingspark. 
 

Derefter er der tid til direkte spørgsmål med afsæt i ens egen virksomhed. 
 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

På vegne af DFFO / Friland Erhverv 

Erik Aude / Lars Keller 

mailto:lone.thoudal@familie.tele.dk


 

 
      

                  Sæt  i november … 

                                                Torsdag: Generalprøve – også for børn 

 

                                                Fredag: Hold julefrokosten her 

 

                                                Lørdag: Finalen 

 

 

Der er plads til flere hænder, både på og bag scenen. 
Kom glad – du er savnet! 

Ring eller SMS til formanden, Flemming Mathiasen, Tlf.: 2181 6986 
 

 

LOGO-konkurrence 
 
DFFO beder områdets kreative sjæle om hjælp til at udforme sit logo. 

 

Forslag kan sendes til larskeller@gmail.com senest fredag d. 10. juni. 

 

Vinderen offentliggøres til Feldballe Sommerfest, og belønnes med kontingenter til foreninger i lokalområdet efter eget valg 

op til 1.000,- kr. 

 

DFFO forbeholder sig ret til at anvende alle præmierede forslag, eller dele deraf. 

 

På Distriktsrådets vegne, 

Lars Keller   
 



 

 

Delebilsforening i Feldballe og omegn - der det noget for dig? 
 
På Friland viser erfaringen, at en del familier ikke har brug for at eje en bil alene. Mon dette også er tilfældet for andre i Feldballe 

og omegn? Eller er der familier der indimellem har behov for bil nr. 2, men som oplever, at det er for dyrt - både økonomisk og 

miljømæssigt - at have den stående i carporten? 

 

Vi ønsker at afdække behovet for en delebilsforening i Feldballe og omegn. Som udgangspunkt er ønsket, at en delebilsordning 

skal have forskellige biler, der dækker forskellige behov: 

- små brændstoføkonomiske biler (over 25 km/l) til ture, hvor man blot er 1-2  

  personer 

- familiebiler med plads til 4 passagerer 

- større biler med plads til 5-7 passagerer 

- ’arbejdsbil’ med trailer, bl.a. til kørsel af have- og byggematerialer og affald 

- evt. små elbiler til korte indkøbsture og kørsel med børn til sport mv. 

- evt. autocamper til både arbejds- og feriebrug 

 

Indkøb af biler skal baseres på det aktuelle behov og bilparken skal løbende reguleres i forhold varierende behov. Vi ønsker en 

ordning, hvor det er let at booke bilerne, hvor de skal kunne dække både fritids- og pendlerbehov og hvor vi bruger minimal tid på 

administration mv.  

Målet er færre biler, der dækker vores behov på den billigste og mest miljøskånsomme måde.  

Det er tanken, at man skal kunne opnå forskellige typer af medlemsskab afhængig af, om man betaler et stort indskud (30-50.000 

kr.) og en lille pris per time og km eller et lille indskud (2-3.000 kr.) og en højere pris pr time og km. Disse prisforslag er blot 

anslåede. Ingen konkrete økonomiske beregninger er foretaget endnu. 

 

ER DU INTERESSERET? 

Så bedes du  

1) udfylde spørgeskemaet på næste side og aflevere det til Helle Hestbjerg, Friland 7. 

2) sætte kryds i kalenderen ved tirsdag d. 23. august kl. 19.30, hvor der vil være orienteringsmøde på Feldballe Friskole. Her vil vi 

danne os et overblik over interessen og afdække behovet for biltyper og finansieringsformer. Med udgangspunkt i andre 

delebilsordninger, vil vi gennemgå udkast til vedtægter. Det er endvidere planen at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan arbejde 

frem mod en stiftende generalforsamling i februar 2012.  

 

Mange ’bil’lige hilsner 

Helle Hestbjerg (Friland 7, tlf.: 4157 6225) og Henrik Friis (Friland 10, tlf.: 2856 1531). 



 

Spørgeskema til afdækning af interesse for  

delebilsordning i Feldballe og omegn 

 

1. Min/vores interesse i en delebilsordning kan bedst beskrives på følgende måde: 

 

 Vi er næsten helt sikre på, at vi vil deltage 

 Vi vil overveje at deltage afhængig af den konkrete delebilsordning 

 

 

2. Min/vores husstand kan beskrives på følgende måde: 

_______ antal personer med kørekort 

 

_______ nuværende antal biler i husstanden 

 

 

3. Mit/vores bilbehov er (man kan godt sætte flere krydser): 

 

 Behov for bil til fritidsaktiviteter, besøg mv. 

 Næsten dagligt behov for bil til arbejde, uddannelse mv. 

 Behov for bil til ferier, weekend ture mv. 

 

 

4. Service- og kvalitetsniveau samt egen indsats i en delebilsordning vil påvirke prisen for at deltage. Hvilket synspunkt 

dækker bedst din holdning, sæt evt. flere krydser: 

 

 Jeg/vi vil gerne betale for høj service og lille egen indsats 

 Jeg/vi vil gerne yde en indsats med for at få en billigere delebilsordning*)  

 Jeg/vi vil gerne betale for nyere energieffektive biler 

 Jeg/vi synes det skal være så billigt som muligt med ældre biler og væsentlig egen indsats 

 

*) din indsats kan fx. være i forbindelse med bookning, administration, bilvask, værkstedsbesøg. 

Hvis du har yderligere kommentarer eller forslag, bedes du sende en mail til helle@god-start.dk.   

Afleveres senest d. 17. august 2011 hos Helle Hestbjerg, Friland 7 (evt. i postkassen ved Frilands lille stenhus ud mod 

Jeshøjvej - bagved affaldscontainerne). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få en super start på sommerferien med masser af basketball 

dygtige coaches og gode kammerater! 

 
TGF og DGI/DBBF Basketcamp for alle drenge og piger fra 8 – 18 år.  

i Feldballe Hallen, Ravnebjergvej 2B, 8410 Rønde 
mandag den 4. juli til og med torsdag den 7. juli 

alle dage fra kl. 9.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basketcampen byder på masser af… 
Basket-skudøvelser, driblinger, finter, rebounding, holdansvar, individuelforsvar, screening, turneringer 1 mod 3, 3 mod 3 og 5 
mod 5. Basketsjov og kampe, 4 hyggelige og lærerige dage sammen med basketspillere fra din egen samt andre klubber og 
spændende coaches som vil være med til at give dig en kanon camp! 
 
Headcoach: Flemming Mogensen, træner for U14 landsholdet. 
Coaches: Morten Hjort-Hansen, Alex Johansen, Helle Svenningensen, Timmy Andersen m.fl. 
 
Hvem: Alle piger og drenge mellem 8 og 18 år er velkomne – uanset om du har spillet basket i 0 år eller i 10 år! Deltagerne 
på campen bliver opdelt efter alder og niveau. Da der kun er plads til et begrænset antal, anbefales det at skynde sig med 
tilmeldingen. 
 
Pris: 500 kr. inkl. Tank-top, holdbillede, diplom, formiddags- og eftermiddags frugt oh juice. Derudover er der mulighed for at 
vinde spændende præmier. Du må gerne medbringe din egen basketbold ellers har du mulighed for at købe en til 60 kr. ved 
tilmelding. 
 
Tilmelding: Senest den 10. juni på www.dgi.dk/201109156004 - hvis det ikke er muligt med online til melding, kontakt da 

venligst Lene Jørgensen på tlf. 2213 8180 eller lj@dgi.dk med navn, adresse, fødselsdato samt størrelse på tank-top og evt. 
bold. 
 
Du kan få yderligere oplysninger hos Lilian Hjort-Hansen fra TGF: hjort-hansen@fiber.dk 

 

SPIL 
BASKET

TT 

http://www.dgi.dk/201109156004
mailto:lj@dgi.dk


 

 

DFFO 
 

Det årlige fællesmøde i Distriktsrådet blev afholdt i Rostved Forsamlingshus den 27. marts. Efter de traditionelle årsberetninger 

og valg af ny bestyrelse som blev gjort meget kort, var der mulighed for at snakke om forskellige emner af vigtighed for 

distriktet. Mødet blev afsluttet med kåring af årets ildsjæl. 
 

Ikke megen udskiftning i bestyrelsen. 

Lokalområdet må være meget tilfredse med indsatsen i bestyrelsen det sidste år. Der var nemlig ikke den store udskiftning. På det årlige 

fællesmøde var der således genvalg til bestyrelsen for Jakob Krause (Tåstrup) og Erik Aude (Rostved). Inge Lise Kousholt (Kejlstrup) 

blev valgt som den sidste af de fem som sidder i bestyrelsen i 2011. Efter det konstituerende møde blev Erik Aude genvalgt som 

formand, Jørgen Nilsson fra Kejlstrup som kasser og Lars Keller fra Feldballe som sekretær. 

 

På fællesmødet var der nyt fra skolen og forsamlingshusene og overalt var der en gennemgående optimisme og tilfredshed med det 

sidste års aktiviteter. I det hele taget er der meget at være stolt over når man kommer fra lokalområdet. Sidste år blev Feldballe kåret som 

årets landsby på Djursland, der blev gennemført en fantastisk festival med sæbekassebiler og sidst men ikke mindst var området vært for 

den hyggeligste koncert i den forgangne vinter. Det var en forrygende koncert som løb af stablen i Tåstrup Forsamlingshus.  

 

Som afslutning på fællesmødet blev der kåret to ildsjæle fra distriktet som har ydet en speciel stor indsats igennem en årrække. 

Lokalområdet er nemlig karakteriseret ved at rumme en stor andel af ildsjæle som er med til at forbedre trivslen i landdistriktet. Derfor 

havde Distriktsrådet valgt at opfordre beboere i hele Distriktet til at nominere Årets Ildsjæl. Der var 7 nominerede ildsjæle; men to 

markante ildsjæle løb med æren, hædren og gavekortene på 500 kr. til Spar i Feldballe. Den ene var Lis Haagensen fra Feldballe som i 

en årrække har stået for Humørklubben, som er et mødested for unge som er blevet ældre. Den anden var Lone Henriksen som i en 

årrække har været en uvurderlig arbejdskraft for trivslen i Rostved. Lone er nu formand for bestyrelsen og står for udlejning af 

forsamlingshuset, men har siddet i både bladudvalg og sportsudvalg i en lang årrække. Både Lone og Lis har i deres arbejde ikke 

fokuseret alene på deres egen landsby men også fungeret som nogle gode ambassadører for hele Distriktet.  

 

Det næste år er der allerede flere opgaver på skrivebordet. Det nye Distriktsråd vil udarbejde en ny folder for Distriktet som skal være en 

præsentation af området og som vil blive et fint supplement til kommunens bosætningsstrategi som kører i 2011 Derudover er der 

udarbejdet et flot projektforslag for en fornem shelterplads i Feldballe som der skal søges penge til. Der bliver igangsat en 

logokonkurrence for DFFO samt en forbedring af hjemmesiden ved en ny webmaster. Endelig vil Distriktsrådet stå bag en undersøgelse 

af Feldballehallens mulige fremtid som selvejende hal. 

 
 



 
 

DFFO 
 

Folder om lokalområdet 
 

Distriktsrådet har ønske om at udarbejde en folder om vores dejlige lokalområde. Det er meningen at folderen 

skal profilere vores område med henblik på øget bosætning, øget brug af lokale virksomheder og institutioner. 

Hvis du har ideer eller har lyst til at bidrage til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på email: 

eau@habitatvision.dk  

 

Mvh 

Distriktsrådet for Feldballe og omegn 

 

 
 
 

FrilandsMesse 
 

Årets tema  

           SELVFORSYNING 
 

          Søndag den 26. juni 2011, kl. 10-16 
 
Som det er blevet tradition, afholder vi FrilandsMesse den sidste søndag i juni. Vi arbejder på at få præsentation af 

mostpresning, ostefremstilling, tørring af frugt og urter, mælkesyregæring af grønsager, podning/okulering af frugttræer, 

garvning af skind, høns i haven, frøsamling, svampeavl og havedyrkning 

Desuden vil der være rundvisning, åbne huse, marked, præsentation af Frilands erhverv, underholdning, café og andre 

aktiviteter.  

Åbent i Frilandshaven med aktiviteter og salg af planter.  

 

Program og udstillere annonceres på www.friland.org  

Tovholder: Jens Peter Mølgaard, tlf. 50 176 176 

 

Praktiske oplysninger: Arrangementet er for hele familien.  

Pris: fri entré, rundvisning: 40,- kr. 

 Ja, det er da  

lige mig! 



 

 

KONTAKT DE LOKALE FORENINGER 
 

 

Formand TGF Formand Friskolens Støtteforening 

Lone Thoudal Sørensen Elka Nilsson 

Tlf.: 31 95 70 09 Tlf.: 30 31 31 62 

E-mail: lone.thoudal@familie.tele.dk E-mail: elkanillson@hotmail.com  
 

Formand Forsamlingshuset Formand Husmoderforeningen 

Per Kejser-Andersen Berit Møller 

E-mail: per.iqjob@gmail.com E-mail: berijen@gmail.com 
 

Formand Beboerforeningen Formand TGF’s Støtteforening 

Jakob Krause Louise Marie Nielsen 

Tlf.: 51 19 10 06 E-mail: louise-marie-nielsen 

E-mail: krause@roendesnet.dk                                @hotmail.com 
 

Kontaktperson for Sommerfestudvalget Kontaktperson Grønærten 

Dorthe Hansen Mette Keller 
Tlf.: 2720 6615 Tlf.: 61 33 25 30 

E-mail: d.divadreams@gmail.com E-mail: mette_keller@hotmail.com  
 

Formand DFFO Formand Revyforeningen 

Erik Aude Anne Marie Jensen 

E-mail: eau@habitatvision.dk E-mail: annemjensen@roendesnet.dk 
 

Formand Feldballe Friskole Bjødstrup grundej.- og beboerfore. 

Inge-Lise Saima Kousholt www.bgob.dk 

Tlf.: 23 11 72 47 

E-mail: ingelise.kousholt@ Kejlstrup beboerforening 

                               feldballe-friskole.dk www.kejlstrupby.dk 
  

Rostved beboerforening og forsamlingshus 

www.rostved-by.dk 
 

Arrangør: "lokale ildsjæle" 

Familiedag i Tåstrup Forsamlingshus – Søndag d. 10. juli fra kl. 14 

 
Kl. 14-15: Børne-bytte legetøj/bøger   [kontakt jomorandin@gmail.com] 

 

Kl. 15. Gratis koncert for både voksne og børn med australske "Totally Gourdgeous". Smugkig her: www.myspace.com/totallygourdgeous 

 

Kl. 17. Fællesspisning, ved Dorthe Frisk. 50,- pr person. Under 8 år 25,-.  

Bestilling senest tirsdag d. 5. juli. Email: dorthe@frilands.net eller mobil: 50915366 

 

Feldballe-Tåstrup blev indstillet til Region Midts Landsbypris 2011 af nogle lokale ildsjæle. Det blev til en tredjeplads, som vi har valgt at bruge til 

dette arrangement. Vel mødt 

mailto:%20elkanillson@hotmail.com
mailto:d.divadreams@gmail.com
mailto:hunter@infosport.get2net.dk
mailto:eau@habitatvision.dk


 

 

Kalender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteforeningen for Feldballe Friskole afholder 

  LOPPEMARKED 
 

SØNDAG DEN 28. AUGUST KL: 10:00 – 13:00 

På Feldballe Friskole 

Derfor efterlyser vi lopper! 
 

Vi afhenter gerne lørdag den 27. august… 

Mere information herom følger i næste Grønærten 
 

Er der noget du vil af med her og nu, er du velkommen til at skrive til 

 stoet@feldballe-friskolen.dk eller ringe til 

Elka Nilsson på 30 31 31 62 eller Tina Mortensen på 41 67 76 27 
 

Hold dig opdateret på hjemmesiden, www.støt-feldballe-friskole.dk 

Eller find Støtteforeningen for Feldballe Friskole på Facebook 
 

  

Dato Tid Arrangement Sted Arrangør Pris 

15/6 19.00 Generalforsamling Egnsarkivet Husmoderforeningen - 

17/6 - 19/6 Sommerfest Feldballe Stadion TGF/Sommerfestudvalget Se 
program 

22/6 16.00 
”gåhjem”-
arrangement 

Ravnen, Friland DFFO/Friland Erhverv - 

26/6 10-16 Frilands Messe Friland Friland gratis 

4/7 9 - 16 
Opstart på 
Basketcamp 

Feldballe Hallen TGF Basket 500,- 

10/7 14.00 
Fællesspisning 
m.m. 

Tåstrup 
Forsamlingshus Lokale ildsjæle Se side 11 

23/8 19.30 Dele-bils møde Feldballe Friskole Helle Hestbjerg - 

28/8 10-13 Loppemarked Feldballe Friskole Støtteforeningen for 
Feldballe Friskole 

- 

mailto:stoet@feldballe-friskolen.dk
http://www.støt-feldballe-friskole.dk/

