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Træningstider i TGF
Se flere detaljer om holdene på www.taastrup-gf.dk
Badminton

Turneringsbadminton
Mandag 19-21, opstart mandag d. 2. september
Børnebadminton
Træner Sara Pedersen
Torsdag 18-19, opstart torsdag d. 5. september
Motionsbadminton
Torsdag 19-21, opstart torsdag d. 5. september

Gymnastik
Små spilopper, årgang 2010 og 2011
Træner Mette Keller
Tirsdag 15-15.50, opstart tirsdag d. 27. august
Store spilopper, årgang 2008 og 2009
Træner Mette Keller
Tirsdag 16-16.50, opstart tirsdag d. 27. august
Springgymnastik drenge og piger, 0.-4. klasse
Trænere Louise Marie Nielsen og Trine Wad
Tirsdag 17-18, opstart først i september

Familieleg og hygge i hallen
Søndag 10-12, opstart søndag d. 1. september

Parkour
Trænere Lars Keller, Rune Abrahamsen, Flemming Jarlak
Mandag 14.30-16, opstart mandag d. 16. september

Volley
Volley, voksne mix
Tirsdag kl. 19-20, opstart tirsdag d. 17. september
Kontakt Mathilde Holm Hjort

Fodbold udendørs
Drenge og piger, U8, U7, U6
Trænere Pia Nymann, Jonathan Hvidbjerg, Michael Hjort
Tirsdag 17-17.45
Drenge U10, U11
Træner Erik Isaksen
Tirsdag 17-18.30 og torsdag 17-18.30
Senior herre
Træner Flemming Mathiesen
Tirsdag 19-21 og torsdag 19-21
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Basket
Fælles basketopstart i Feldballe Hallen
Lørdag d. 31. august kl. 12-14
For alle spillere og andre interesserede
U6, U8 og U10 - drenge og piger
Mandag 17-18, opstart 2. september
U12 og U14 - drenge og piger
Mandag 18-19, opstart 2. september

Basket Pay And Play
"Vi mødes en gang i mellem og spiller lidt basketball i Feldballe hallen.
Pris: kontingent 150 kr, derudover koster det 10 kr pr time når man deltager
Da denne challenge er Pay And Play, er du spilleberettiget i andre klubber.
Vi regner med at denne form for "træning" løber hen over den kommende 
sæson 2013-2014.
Næste spil er torsdag den 15. august kl. 19.00 i Feldballe hallen.
Tilmelding: på vores Facebook gruppe under begivenheder - 
https://www.facebook.com/groups/544926545541702/
For yderligere information kontakt Flemming J. Mogensen, tlf. 26233199."

Basket Camp i efterårsferien
Torsdag og fredag i efterårsferien afholdes der basket camp i Feldballe Hallen. 
For børn der spiller i TGF og andre interesserede.
Hold øje med hjemmesiden for mere information

Sommerfestudvalget siger:
Mange tak for en god sommerfest i 2013
Tak til alle der har hjulpet omkring sommerfesten, specielt tak til:
Flemming Sloth der gav grisen til grillen lørdag aften
Morten Nielsen der passede grillen og stillede halmballefodboldbanen op
Erik Isaksen der stod for øl-vognen
Stregkoderne og Covertime der leverede fantastisk musik fredag aften
Twins’n’co og Knallert der spillede op til dans lørdag aften
Superbest Rønde for godt samarbejde
Alt Udlejning for kaffe og te
Femmøller Bageri for trøfler Vi ses i 2014!
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Kursus i decoupage over 3 aftener
for begyndere såvel som øvede

mandag 19. august, tirsdag 27. august og onsdag 4. september
kl. 19

hos Lene Jønsson på Kalsiggård, Kejlstrupvej 16
mellem Feldballe og Kejlstrup.

Lær eller opfrisk teknikken og dekorer din egen serveringsbakke,
æske, skål, vase, fadM. kun fantasien sætter grænser.

Medbring god saks, evt. servietter samt pensel til vandbaseret lak.
Æsker kan desuden bestilles ved tilmelding til Lene senest 12. august

på tlf. 2245 3040.
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inviterer til

Koncert med BluGuru !!
Onsdag d. 21. august kl. 19.30 spiller australske BluGuru i Feldballe.
Hvis du er til dygtige instrumentalister, jazz, blues, Bollywood, bluegrass,
godt humør og god energi er denne koncert et godt bud på en onsdag
aften.
Sted: Friland 23, i cirkus-teltet (Frilands sydvestlige hjørne).
Parkering ved Ravnen (5 min. gang).

Pris: 80,- ved bestilling senest 17. august.
Pris: 90,- i døren.
Bestilling: kulturklub8442@gmail.com
eller hos Jo Morandin på mobil: 2390 0924.

Workshops på Friland
- Bollywood Dance Party session, 1 time, 150 kr.
- Sitar, hvad, hvordan, hvorfor ! 1 time, 150 kr.
- Didgeridoo, begynder såvel som øvet, 40 min, 100 kr.
Tidsrum: kl 16-18, onsdag 21. august
Kontakt Jo Morandin ( mobil: 2390 0924,

mail: jomorandin@gmail.com )
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Infoaften om Feldballe Pomet
DFFO inviterer til infoaften om mulighed for Pomet i Feldballe
torsdag d. 22. august kl. 19-20.30 i Ravnen, Ravnen 4, Feldballe
Jordstykket hvor Tåstrup-Feldballe Beboerforening traditionelt
afholder Skt. Hans aften blev af kommunen i 2002 udlagt til offentlige
formål med henblik på at skabe overgang og sammenhæng mellem
det daværende Feldballe og det nye Friland.
DFFO har modtaget henvendelse om en ide til hvordan arealet kan
benyttes i årene fremover. DFFO bakker op om ideen, og har derfor
henvendt sig til kommunen, som også bakker op.
Med denne infoaften er det tanken at fremlægge ideen for lokal-
samfundet. Hvis der er generel opbakning arbejdes der videre med
ideen.
Kort om ideen:
Feldballe Pomet er en samling træer med spiselige nødder og
frugter, tænkt placeret på det nuværende græsareal mellem det
kommende Spontanidrætsanlæg ved Feldballe Hallen og Friland.
Pometet er tænkt som en lille smuk park, tilgængelig for alle
interesserede - til hundeluftning såvel som bær-plukning.
Syddjurs Kommune stiller arealet til rådighed i 30 år, såfremt
projektet er lokalt forankret.
Bag projektet er pt. Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb, der på
infoaftenen vil fortælle mere om tankerne bag pometet og foreningen
Pometets Venner, som alle kan blive medlem af på infoaftenen.
Bemærk at pometet også beskrives på DFFO mødet i september,
men at detaljer og design bliver gennemgået d. 22. august.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Fermenterings-workshop
med Sandor Ellix Katz

Fermentering (eller gæring) er en gammelkendt teknik i det danske køkken,
som kan bruges fx ved surdejsbagning, præservering af
grøntsager, osteproduktion, ølbrygning...
Teknikken har de senere år fået fornyet interesse, bl.a. pga. de
ernæringsmæssige kvaliteter ved teknikken.
Denne genkomst skyldes ikke mindst amerikaneren Sandor Katz,
foredragsholder og forfatter til 'the Art of Fermentation'.
Sandor Katz er en af talerne på MAD symposiet i København, som NOMA
står bag. 
Og derudover gæster Sandor Katz også Feldballe !!
Det er derfor med stor glæde at vi kan tilbyde en 6 timers workshop:
- en blanding af foredrag og hands-on
- lær hvordan du selv kan lave enkle fermenterede produkter af
grøntsager, frugt og korn

- hør hvorfor fermenteret mad er sundt 
Tid: fredag den 30. august, kl 10.00 - 16.00.
Sted: Feldballe.
Pris: 400,- kr. Begrænsede pladser, booking en forudsætning.
Booking: kontakt@smallplanet.dk eller mobil: 2390 0924.
Bemærk at det foregår på engelsk.
Sandor Katz bog 'The Art of Fermentation' kan købes på kurset.
Mere information om Sandor Katz findes på www.wildfermentation.com
Workshoppen udbydes af Small Planet smba, ved Jo Morandin og Lars Keller
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’Grobund’
Nyt bæredygtigt bosætningsprojekt med mulig placering i tilknytning til
Feldballe, præsenteres på borgermødet d. 9. september. 
Efter flere årtiers erfaringer fra øko-samfund rundt om i landet, har en professionel
styregruppe af rådgivere lagt sig i selen for at gentænke bæredygtige bosætninger,
og projektet Grobund er i øjeblikket ved at spire frem på tegnebrættet.  
Den bærende tanke, som adskiller Grobund fra de eksisterende bæredygtige
bosætninger er, at hele projektet projekteres ned i detaljer inden opstart af
professionelle rådgivere og gennemføres af entreprenører. Tanken bag dette er, at
højne standarden for byggeriet, få et æstetisk sammenhængende område samt
opnå en kort etableringsfase således, at energien blandt bosætningens indbyggere
fra start af kan bruges på det liv det er tiltænkt.
De bæredygtige mål er sat højt for Grobund, som udlægges efter et helheds-
tænkende design, hvor der er sikret mulighed for lokal forsyning af fødevarer,
energiforsyning samt kredsløb af næringsstoffer og vand og hvor rekreative
områder, naturoplevelser, legepladser og biodiversitet er integrerede.
Boligerne målrettes både erhvervsaktive familier som enlige, lejeboliger samt
senior- og ungdomsboliger med henblik på, at få en bred sammensætning af
indbyggere. Byggeriet styres i retning af mindre boliger, der optimerer plads og funk-
tioner, og udføres med høj isoleringsstandard og brug af CO2 neutrale materialer.
En række fælles faciliteter, såsom kontorfællesskab, delebilsklub, grøntsags-
abonnementer o.l. integreres i bosætningen. Disse faciliteter vil stå tilrådighed på
lige fod for alle i området, og ikke kun for indbyggerne i Grobund. 
Grobund udvikles udfra, at det skal være en model for hvordan man via udveksling
med, og understøtning af det eksisterende lokalsamfund, kan styrke et område.
Projektet præsenteres kort på borgermødet i Feldballehallen d. 9. september. Denne
præsentation er samtidig en invitation til at dele tanker og ideer for hvilke tiltag der
kan styrke vores lokalområde.
På sigt vil Grobund være et grønt og miljøvenligt center for mindre lokale virksom-
heder,  innovation og kreativ udfoldelse, der gør Feldballe og omegn endnu mere
attraktivt som lokalområde, og tilbyder inspiration til en fremtidsrettet og bæredygtig
livsstil.
Henvendelse kan rettes til koordinator Caroline Meyer White, rådgivende ingeniør,
på: info@grobund.org
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Invitation fra DFFO:

Din fremtid – Dit lokalområde
Mød de lokale foreninger, hør om nye spændende initiativer i
området og vær med i en debat om relevante emner for vores
distrikt i den kommende kommuneplan.
Mandag d. 9. september kl. 19-21
inviterer DFFO (Distriktsrådet for Feldballe og omegn) til offentligt møde i
Feldballe Hallen. 
For at skabe mere bevisthed om alle de gode aktiviteter der rør sig i
foreningslivet i vores distrikt, er alle foreninger inviteret til, at komme og give
en kort præsentation af deres virke. 
To nye spændende initiativer, ’Grobund’ en bæredygtig bosætning under
udvikling og ’Pometet’ en folkepark med træer med spiselige nødder og
frugter, begge med mulig placering i Feldballe, præsenteres.
Byrådet vedtog d. 27. juni 2013 et Forslag til en revideret kommuneplan og
forslaget er sendt i offentlig høring fra den 9. juli til den 17. september. 

F A K T A
“Forslag til revideret kommuneplan”
er en digital plan som findes på internet-
adressen http://syddjurs.odeum.com/dk/
kommuneplan/kommuneplan.htm eller
via kommunens hjemmeside
http://www.syddjurs.dk/kommuneplan.  
Ved at klikke på ”Status” på planens
forside er det muligt at komme med
bemærkninger til planforslaget.
Det er muligt at finde det, der har at gøre
med vores område på adressen
http://syddjurs.odeum.com/dk/
kommuneplan/
rammer_for_lokalplanlaegning/
distrikt_11_feldballe/
distrikt_11_feldballe.htm

Dele af kommuneplanen med
relevans for vores område
diskuteres.  
Husk at vi som borgere har ret til
være med til at bestemme de
fremtidige rammer for hvordan
vores lokalområde skal se ud, og
hvad der kan foregå der, så det er
vigtigt at sætte sig ind i og komme
med de indsigelser, der måtte
være, inden alt er vedtaget
endeligt.
Vi opfordrer til at møde op og få
en fornemmelse af hvad der rør’
sig i krogene og hvad der kan
blive af udvikling for vores
lokalområde. Der bydes på en  øl,
vand og sandwich.

DFFO (dffo.dk)



Støt TGF - uden at det koster dig en øre!

Ny aftale mellem     og

TGF har indgået en sponsoraftale med OK, der er bygget op omkring OK
Benzinkortet.
Når du opretter et OK Benzinkort gennem TGF, støtter OK TGF med 6
øre pr liter benzin eller diesel, du tanker på kortet - uden at det koster dig
ekstra. 
Derudover får vi en bonus, når du første gang har tanket 500 liter på et
nyt OK Benzinkort.
Sådan gør du
Udfyld bestillingsformularen på OK’s hjemmeside.
Så tanker du automatisk penge til TGF, så snart du tager kortet i brug.
Det er gratis at få et OK Benzinkort.
Du kan også få tilsendt et bestillingsskema ved at kontakte Mette Keller.
Det udfyldte skema sender du til OK, så vil du inden otte dage modtage
dit OK Benzinkort.
Har du allerede et OK Benzinkort, kan du også tanke penge til
foreningen. Du skal bare oplyse dit navn og kortnummer på
sponsormateriale@ok.dk, og fortæl at du gerne vil tilknyttes
aftalen med Taastrup Gymnastik Forening, postnr 8410.
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Bliv Zumba-instruktør!
TGF SØGER
- en person der kunne tænke sig at tage en Zumba-uddannelse og
herefter have et Zumbahold i TGF-regi i Feldballe Hallen. 
Uddannelsen foregår i Randers en weekend i september måned.
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Fællesspisning
lørdag den 14. september kl. 18

... og denne gang er det GRATIS!
Voksne 0 kr.

Børn (2-9 år) 0 kr.
Tilmelding senest tirsdag 10. september.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.

Fortæl antal voksne og børn –
samt om nogen af jer er vegetarer.

Nye deltagere i fællesspisningen kan blive
medlem af ”Madklubben” ved indgangen.

(Medlemskab i 2013 er gratis)
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Forsamlingshuset
giver en omgang
Fri entré til børnekarrusel, fælles-
spisning og voksendiskotek
Tåstrup Forsamlingshus fylder 75 år. Jubilæet fejres på selve dagen –
lørdag 14. september. Henny Degn åbner festen klokken 14 med at
fortælle om forsamlingshuset gennem tiderne. I 1898 byggede byen det
første forsamlingshus på grunden, men i 1938 blev det revet ned og det
nuværende forsamlingshus bygget. Henny Degn selv er ”kun” årgang
1939, til gengæld har både hun og manden Aage Degn i tidens løb gjort
meget for huset.
Nationalpark med karrusel
Henny Degn afslører en tegning, som kunstneren Stephanie Kjellerup har
skænket forsamlingshuset. Motivet er en af de kendte molbohistorier, og
værket kan ses som en markering af, at landsbyen Tåstrup nu er en af
hovedindgangene til Nationalpark Mols Bjerge.
Efter afsløringen bliver der sat strøm til den flotte ”molbo-karrusel”, og så
er der ellers gratis karruselture for alle børn.
Molbo-karrusellen er bygget i Grønfeld, men har i flere år været opstillet i
Ebeltoft som et tilbud i turistsæsonen. Inde i midten af karrusellen er der
billeder, der illustrerer flere af de gamle molbohistorier.
Kaffe, spring og sang
Humørklubben og Husmoderforeningen inviterer på kaffebord med kage.
Har andre lyst til at bage en kage hjemmefra, så vil den være velkommen.
TGF-gymnastikbørnene og Friskolekoret viser hvad de kan, og
medlemmer af Syddjurs Seniororkester spiller numre man kan synge med
på. Andre underholdende indslag kan forekomme.
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Gratis mad
Fællesspisning i forsamlingshuset har været en jævnlig begivenhed siden
2010, men aldrig til så lav en pris som denne gang. Det er nemlig gratis,
man skal blot tilmelde sig spisningen senest tirsdagen før. Anja, husets
”madmor”, har købt ind til 100 mennesker.
Hyggemusik til maden leveres af pianisten Carsten Andersen, som
glæder sig til at prøve forsamlingshusets nyerhvervede Hornung og Møl-
ler klaver fra 1889.
Musik for voksne
Efter fællesspisningen kan man komme til bal for de unge på fyrre.
Christian Fisker og Tommi Jensen laver voksendiskotek, og de to disc-
jockeyer er klar til at skifte plader hele aftenen. Der er gratis adgang, og
drikkevarer kan købes i baren.
”Færdigt arbejde”-fest
Forsamlingshuset har de seneste år installeret varmepumper, skrottet
oliefyret og fået nyt loft, og andre forbedringer er sket med hjælp fra
sponsorer og frivillige, alt sammen i et projekt støttet via LAG-Djursland.
En detalje i projektet var, at der skulle holdes en fest for sponsorer og
frivillige, når arbejdet var færdigt - og det har huset valgt at kombinere
med jubilæet. Alle borgere i området er velkomne ved festen, hvor man
kan komme og gå som man har lyst til hele dagen.
Vil man støtte forsamlingshuset med en pengegave – eller købe et
medlemskort – så er der også mulighed for dét ved jubilæet lørdag den
14. september.

Aftenfotoet på hjemmesiden
www.taastrup-forsamlingshus.dk

er af Kenneth Gysting.
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Der bygges på Friland!
Har du byggematerialer, værktøj eller lign?

Nyt, brugt, rester ...
Eller andet som mangler et nyt hjem?
Vi henter hurtigt; bedre ting købes.

John Jørgensen, Friland 14, mobil 6176 9510
Claus  Jørgensen, Friland 31, mobil 2618 5480

DFFO
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn 

(= Feldballe-Tåstrup, Kejlstrup, Bjødstrup og Rostved)

inviterer tilVælgermøde
forud for Kommunalvalg 2013
torsdag d. 24. oktober kl. 19
i Tåstrup Forsamlingshus.

- Mød dine lokalpolitikere i en åben samtale.
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Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
tlf. 2040 3664
e-mail: feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.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
Andelsforeningen Friland
formand Morten Overgaard
e-mail: overgaard@id.aau.dk
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com

Kontakt de lokale foreninger
KulturKlubben
kontaktperson Jo Morandin
tlf. 2390 0924
e-mail: kulturklub8442@gmail.com
Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
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
tlf. 4072 7856
e-mail: kristian.s@privat.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

Her er plads til DIN forening!
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OBS: Tidlig deadline for indlæg til
LOKALbladet oktober-november:
søndag den 15. september.
Omdeles senest 29. september.

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
MAN 19.
august 19.00 Kursus i

decoupage
Husmoder-
foreningen Kejlstrupvej 16 gratis

ONS 21.
august 19.30 Koncert med

BluGuru KulturKlubben Friland 23 se side 5
TOR 22.
august 19-20.30 Feldballe Pomet:

Info og debat DFFO Ravnen, Friland gratis
FRE 30.
august 10-16 Fermentering:

Workshop Small Planet Feldballe se side 7
TIR 3.

september 14.00 Sæsonstart Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

MAN 9.
september 19-21 Borgermøde:

info og debat DFFO Feldballe Hallen gratis
LØR 14.
september 14-01 75 års Jubilæum Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus gratis
LØR 14.
september 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus gratis!
TIR 17.

september 14.00 Hyggemøde Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

TIR 1. og 15.
oktober 14.00 Hyggemøde Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
TOR 24.
oktober 19.00 Vælgermøde DFFO Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 10,-)

Kalender

Pas på “det lille hvide blad” ...
Det sku’ jo nødigt blive væk !


