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Aktuelt nyt

2 Ungehuset: Om informationsmødet den 25. april
3 Tåstrup Forsamlingshus: Fællesspisning den 7. juni
4 Feldballe Sommerfest den 15.-17. juni
5 Kultur Klubben: Brainstorm den 18. juni
6 Friskolens Støtteforening: Loppemarked den 26. august
7 Feldstrup Revyen: Idémøde den 19. juni
8 Friland m.fl.: Sankt Hans bål den 23. juni
9 Friland: Frilandsmesse den 24. juni
10 Feldballehallen: Vellykket stormøde den 9. maj

Tillæg (midtersiderne)

PROGRAM for Feldballe Sommerfest 15.-17. juni

Faste rubrikker
11 Kontakt de lokale foreninger
12 Kalender

Se kalender på bagsiden!
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Ungehuset

Onsdag den 25. april var der møde i Tåstrup Forsamlingshus om
det nye “Ungehus” på Lufthavnsvej.
Informationsmødet var arrangeret af DFFO i samarbejde med
Johannes Thorst fra Familieværket Syddjurs Kommune.
Johannes og to kolleger, som arbejder ved Ungehuset nr. 1 i
Kolind, indledte mødet med generel info om huset på Lufthavnsvej: Ungehuset nr. 2.
Huset bliver hjem for 7 unge fra Syddjurs, i aldersgruppen 13 til
23 år, som går i skole, er under uddannelse eller på anden måde
er beskæftiget i hverdagen.
Til huset er tilknyttet 10 ansatte med pædagogisk baggrund, som
hjælper de unge til en selvstændig tilværelse i samfundet.
Vi var i alt 20 personer til mødet, primært naboer fra Lufthavnsvej. Der var en meget positiv stemning om dette nye projekt i
Feldballe, hvor der blev spurgt ind til hverdagen omkring huset og
de unges integration i lokalsamfundet f.eks. medlemskab af TGF
og varigheden af deres ophold i Feldballe, som vil være mellem 1
og 3 år, for nogle af de unge længere.
Familieværkets intention er, at Ungehuset bliver en integreret del
af Feldballe, og med udgangspunkt i informationsmødet og den
positive indgangsvinkel er der en god chance for, det lykkes.
På vegne af DFFO
Jakob Krause Nielsen
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inviterer til

Fællesspisning
torsdag den 7. juni kl. 18

Pris 35 kr.
Tilmelding senest mandag 4.6.2012.
Ring eller SMS til Anja, tlf 2081 2516
Fortæl antal voksne og børn –
samt om nogen af jer er vegetarer
Vi har denne gang truffet aftale med
en dygtig pianist, Carsten fra Knebel,
som leverer hyggemusik til maden

Nye deltagere i fællesspisningen kan
blive medlem af ”Madklubben” ved indgangen. (Medlemskab i 2012 er gratis)

Medlemsrabat på husleje

Et års medlemskab af Tåstrup Forsamlingshus (incl. Beboerforeningen) koster
75 kr pr person, 150 kr pr husstand. Kontingentet kan betales ved overførsel til
konto 9354-0000053241 (husk at angive dit navn) eller ved henvendelse til
bestyrelsen: Per, Marian, Bemme, Freddy, Jens Kurt, Anja eller Jakob.
Medlemmer af Tåstrup Forsamlingshus får 10% rabat ved leje af huset i den
nuværende kontingentperiode. Et døgns husleje koster typisk 1500 kr.
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2012

fredag 15. - søndag 17. juni

Fredag
Kl. 17
Kl. 18
Kl. 22

Pladsen åbner
Oldboys-turnering, arrangør H.C. Thomsen
Pladsen lukker

Kl. 10
Kl. 10

Pladsen åbner
Turnering i U8 og U9 fodbold kom og støt de lokale drenge
Børneloppemarked i teltet
Gadefodboldturnering Bertel Clausen kan oplyse, hvem der er din holdleder
Spisning i teltet: Helstegt pattegris
Voksne 100 kr, børn under 14 år 40 kr
Efter kl. 18: entré 20 kr
Støtteforeningen uddeler årets støttepris
The Mind
Covertime
Knallert spiller op til dans
Pladsen lukker

Lørdag
Kl. 12
Kl. 13
Kl. 18
Kl. 19
Kl. 20
Kl. 21.30
Kl. 23
Kl. 02

Søndag
Kl. 11
Kl. 11.30
Kl. 13
Kl. 14.30
Kl. 15

Pladsen åbner
Høvdingeboldturnering tilmelding på pladsen, arrangør Nadia Hansen
Streetbasketturnering for børn og unge tilmelding på pladsen senest kl. 12,
arrangør Flemming Mogensen
AcaFeldballa, friskolens pigekor, synger i teltet korleder Mette Holm Michelsen
Pladsen lukker. Tak for en god sommerfest
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Kultur Klubben

Sommeren er over os og solen skinner i skrivende stund fra en blå himmel.
Forude venter bl.a. et Grundlovsarrangement i Præstegården, Sommerfester,
Frilandsmessen og Børnehavens sommerfest.
Ville det ikke være dejligt, om der året rundt var et så fint udbud af kulturarrangementer i Feldballe-Tåstrup. Ikke nødvendigvis bagende sol hele tiden,
men lidt solskin af og til henover vinteren kunne være rart, ikke ?
Til det formål tænker vi, det kunne være godt med et forum. Til en start kan vi
blot kalde det: Kultur Klubben.
Tanken er at Kultur Klubben samarbejder med alle relevante i lokalområdet.
Ideen er at supplere de mange gode ting der allerede sker lokalt, ikke at
konkurrere.
Formålet med Kultur Klubben er at kunne være sammen om: at få ideer til,
samt at planlægge og afholde kultur-arrangementer af høj kvalitet for alle i
lokalområdet.
Det kunne være filmfremvisninger (f.eks. nye danske kortfilm, internationale
dokumentarfilm, ...), foredrag (om dette og hint), musikarrangementer (f.eks.
Vinterens Hyggeligste Koncert med Uffe Steen Trio, eller australske Totally
Gourdgeous) - eller noget helt fjerde.
Mvh. Jo Morandin & Lars Keller

i samarbejde med Tåstrup Forsamlingshus, Feldballe-Tåstrup Beboerforening og DFFO.

Kontakt: jomorandin@gmail.com : 2390 0924

Kultur Klubben
inviterer til

'brainstorm' møde

mandag den 18. juni kl 20.30 i Tåstrup Forsamlingshus.
Alle er velkomne!
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Støtteforeningen for Feldballe Friskole

VI SØGER LOPPER
Mtil vores loppemarked den 26. august 2012 på Feldballe Friskole
Loppemarkedet er åbent for alle og I år byder vi som ekstra på optræden af
den kendte klovn Tonny

Trifolikom!

OBS! Skal du til at rydde op, og har du noget til os
som vi må sælge den dag hører vi gerne fra dig.
Vi tager dog ikke imod hvidevarer, billedrørsfjernsyn
og VHS bånd eller spillere.
Lopperne kan afleveres på Feldballe Friskole
lørdag den 25. august.
Skal du af med dem nu, så kan de afleveres
efter aftale med Tina Mortensen tlf. 41 67 76 27
eller Elka Nilsson tlf. 30 31 31 62, i Kejlstrup.

Overskuddet fra vores loppemarked går ubeskåret til Friskolen.
Støtteforeningens hjemmeside: www.støt-feldballe-friskole.dk
E-mail: stoet@feldballe-friskole.dk
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fredag 15. - søndag 17. juni

2012

Igen i år står TGF bag årets sommerfest i Feldballe/Tåstrup og som
altid er der masser af go´e tilbud til både børn og voksne.
Alle tre dage er der hoppeborg, oppustelig fodboldbane, kioskvogn
og ølvogn - og TGF’s Støtteforening sælger vafler og kaffe.
Vi starter sommerfesten med oldboysturnering og hygge på pladsen
fredag aften.
Lørdag er pladsen åben hele dagen med bl.a. børneloppemarked og
gadefodbold-turnering. Lørdag aften vil der traditionen tro være
spisning i teltet, og herefter følger hele tre bands.
Først bandet "The Mind" der også spillede sidste år, efterfulgt af det
lokale " Covertime". Endelig serverer ”Knallert” partyrock med et
glimt i øjet til de danselystne.
Søndag står på høvdingebold, streetbasket og pigekor.
Vi glæder os til at se en masse mennesker på sportspladsen.

Fredag
Kl. 17
Kl. 18
Kl. 22

Pladsen åbner
Oldboys-turnering, arrangør H.C. Thomsen
Pladsen lukker

fredag 15. - søndag 17. juni

2012

Kom og vær med til

gadefodbold!

Kontakt Bertel Clausen på email
bertel.clausen@gmail.com
eller på tlf. 2040 3664
hvis du er i tvivl om, hvem der er
holdleder på din vej/område

Lørdag indtil kl. 18
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 13

Pladsen åbner
Turnering i U8 og U9 fodbold kom og støt de lokale drenge
Børneloppemarked i teltet
Gadefodboldturnering

fredag 15. - søndag 17. juni

Lørdag aften
Kl. 18
Kl. 19
Kl. 20
21.30
Kl. 23
Kl. 02

2012

Spisning i teltet
Støtteforeningen uddeler årets støttepris
The Mind
Covertime
Knallert spiller op til dans
Pladsen lukker

Spisning i teltet:

Helstegt pattegris
med tilbehør

Entré: Voksne 100 kr,
børn under 14 år 40 kr
Entré efter kl. 18:
20 kr - betales i baren

fredag 15. - søndag 17. juni

Søndag

2012

Kl. 11
11.30

Pladsen åbner
Høvdingeboldturnering tilmelding på pladsen, arrangør Nadia Hansen
Kl. 13 Streetbasketturnering for børn og unge tilmelding på pladsen senest kl. 12,
arrangør Flemming Mogensen
14.30 AcaFeldballa, friskolens pigekor, synger i teltet korleder Mette Holm Michelsen
Kl. 15 Pladsen lukker. Tak for en god sommerfest

TGF-basket arrangerer

streetbasket turnering
Holdene består af 3 personer.
Børn og unge kan deltage.
Tilmeld dig på pladsen senest kl. 12.
Præmier til vinderne!
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Kom med til

revyens idémøde

tirsdag den 19. juni kl 19 i Tåstrup Forsamlingshus.
Alle er velkomne - vi kan stadig bruge nye ideer til årets revy, og der er
plads til dig på scenen eller bagved.
Tag en kuglepen og papir med, hvis du vil være med til at skrive et par
numre.
Det er sjovt at lave revy, og det er rart at give andre en god oplevelse.

Konkurrence
"Hvornår foregår årets revy?"
Det lyder som et umuligt spørgsmål, for hvor i alverden skulle man vide det
fra? Men man kan faktisk godt finde ud af det ...
Send svaret i en mail til taastrup.forsamlingshus@gmail.com, eller SMS
eller ring til Per på tlf 2465 7741 – senest søndag den 17. juni.
Så deltager du i lodtrækningen om en fribillet til lørdagsforestillingen.
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lørdag den 23. juni

ved Feldballehallen

Igen i år bliver der Sankt Hans bål ved Feldballehallen.
Der vil være opstillet grill’er samt borde og bænke til
fælles grillaften med medbragt mad.

Alle er velkomne!

Heksen laves i år af Fritterbørnene på Feldballe Friskole

17.30

Grill’erne er varme, så medbring mad og godt humør

18.30

Snobrøds bålene tændes, husk selv at medbring pinde

ca.19

Båltale ved René Jakobsen, friskoleleder

19.30

Bålet tændes, så heksen kan komme til Bloksbjerg

Sankt Hans bålet arrangeres af Friland og Tåstrup Forsamlingshus
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FrilandsMesse KREATIVITET og SKABERKRAFT
Søndag 24. juni 2012

Åbne huse • Rundvisning • Foredrag • Udstilling • Marked • Underholdning
Præsentation af Frilands Erhverv
Bæredygtige tiltag i praksis
Gratis entré

Klokken
10

Messen åbner

10.15

Tonny Trifolikom soloshow i jurten, www.cirkusmongo.dk

11

Foredrag i Ravnen:
”Den danske sprog - lystBILLEDforedrag”
Einer Jensen, Chefhygolog, Hygologisk Institut, Friland

10.30

12
13
13
14
14
16

Rundvisning*

Foredrag i Ravnen:
”Bevidst skabelse”
Marie Eich Høy, Journalist og Spirituel lærer, www.skab-dig.dk
Koncert i teltet:
”Einer og De Tre Vise Mænd”

”Kreativ dans” i jurten
Helle Hestbjerg, Ma-uri behandler og underviser, www.god-start.dk.
Ingen forudsætninger - alle kan være med
Rundvisning*

Koncert i teltet:
”FrilandsBandet”

Messen lukker. Tak for denne gang. Vi ses 30. juni 2013

*) Guidet rundvisning på Friland. Hør mere om stedet og dets beboere.
Pris for rundvisning: 40,- for voksne, børn under 15 år gratis. Varighed ca. 1 time.
Mange flere aktiviteter kommer på programmet, der udleveres på messedagen.
Programmet opdateres også på www.friland.org
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Vellykket stormøde om Feldballehallen

DFFO og TGF kan se tilbage på onsdagens stormøde (9. maj) om
Feldballehallens fremtid med tilfredshed. De havde sammen indkaldt
til mødet for at få en tilkendegivelse fra byen/omegnens borgere om
der skal arbejdes videre med at få hallen på lokale hænder, når den
fra årsskiftet skal overgå til selveje. Og den opbakning gav de
fremmødte, der desuden indgik i en konstruktiv debat om hvordan
aktiviteterne i hallen kan udvides.
Der blev på stormødet givet mandat til at den eksisterende arbejdsgruppe arbejder videre med at få hallen i selveje i en lokal forening.
Yderligere nåede man frem til, at næste skridt er en visions-aften
guidet af kyndige DGI-konsulenter. Sted og tidspunkt vil blive meldt
ud i næste lokalblad, der udkommer i starten af august.

EFTERLYSNING:

Omdelere af Lokalbladet søges

Lokalbladet Grønærten er overgået fra at være et
"selvstændigt lokalt blad" til fra nu af at være et
DFFO-blad.

Lokalbladet bliver uddelt til alle beboere i
Distriktsrådets område hver anden måned. Bladet
bliver lavet og uddelt af frivillige. Området er
opdelt i ruter. Vi leder efter nogen der har lyst til
at dele Lokalbladet rundt på en af disse ruter.
Hvis du har lyst til at tage en tørn med omdelingen
af Lokalbladet og samtidig få frisk luft og muligheden for en snak med naboerne, kan du henvende dig
til Mette Keller.

Belønning: Frisk luft, motion, nominering til årets
ildsjæl og en læskedrik til sommerfesten i Feldballe.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn (DFFO)
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Kontakt de lokale foreninger
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
formand Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

Kultur Klubben
kontaktperson Jo Morandin
tlf. 2390 0924
e-mail: jomorandin@gmail.com

TGF’s Støtteforening
formand Louise Marie Nielsen
e-mail:
louise-marie-nielsen@hotmail.com

Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com

Sommerfestudvalget
kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com

Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
tlf. 2311 7247
e-mail:
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Elka Nilsson
tlf. 3031 3162
e-mail: elkanilsson@hotmail.com
Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Andelsforeningen Friland
formand John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013

Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk
Bjødstrup grundejerog beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk
Rostved beboerforening
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk
DFFO (distriktsrådet)
formand Erik Aude
e-mail: eau@habitatvision.dk
LOKALbladet
redaktør Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
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Kalender
Dato

Tid Arrangement

Arrangør

Sted

Tåstrup
Tåstrup
Forsamlingshus Forsamlingshus
TOR 14.
Husmoder
19.00 Generalforsamling
Egnsarkivet
juni
foreningen
Feldballe
FRE 15.TGF m.fl.
Sportspladsen
SØN 17. juni
Sommerfest
MAN 18.
Tåstrup
Kultur Klubben
20.30
Brainstorm
juni
Forsamlingshus
Feldstrup
Tåstrup
TIR 19. juni 19.00
Idémøde
Revyforening
Forsamlingshus
FRE 22.
Sommerfest i
17 - 20
Børnehaven
Børnehaven
juni
børnehaven
LØR 23.
Friland og
Ved
18.00
Sankt Hans bål
juni
Tåstrup Forsaml. Feldballehallen
SØN 24.
10 - 16 Frilandsmesse
Friland
Friland
juni
SØN 26.
Friskolens
Feldballe
Loppemarked
august
Støtteforening
Friskole
FRE 2.
Feldstrup
Tåstrup
18.00
Revy Premiere
november
Revyforening
Forsamlingshus
LØR 3.
Feldstrup
Tåstrup
18.00
Revy Finale
november
Revyforening
Forsamlingshus
TOR 7. juni

18.00

Fællesspisning
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Pris
35,50,130,-

