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Side  2  Husmoderforeningens generalforsamling den 13. juni

Husmoderforeningens introduktion til decoupage den 13. juni
Side  3  Sankt Hans bål ved Feldballe Hallen den 23. juni
Side  4  Massage på Friland

Midtertillæg om Sommerfest 2013 den 14.-15. juni

Side  5  Frilandsmesse den 30. juni
Kreativ naturskole den 2.-4. juli med base på Friland

Side  6  Fællesspisning i Tåstrup Forsamlingshus den 3. juli
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Side  7  Kontakt de lokale foreninger
Side  8  LOKALkalender

Se kalender på bagsiden!
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Generalforsamling i TOH
torsdag den 13. juni kl. 19
i Tåstrup Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, 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.
Husmoderforeningen er for alle - det er ikke kun strik og kaffe. ☺
Efterfølgende serverer vi noget godt til ganen.

Kl. 20 introduktion til decoupage
Vi har planer om et kursus i decoupage til efteråret (for begyndere
såvel som øvede).
Kom og få et indblik i denne hobby og se om det er noget for dig.
Alle interesserede er meget velkomne.
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Sankt Hans aften
søndag den 23. juni
ved Feldballe Hallen

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 !

17.30 Grill’erne er varme, husk at medbringe mad og godt humør
18.30 Snobrødsbålene tændes, husk selv at medbringe pinde
ca.19 Båltale ved Søren Peter Hansen, provst
19.30 Bålet tændes, så heksen kan komme til Bloksbjerg

Sankt Hans bålet arrangeres af Friland og Tåstrup Forsamlingshus



Massage i Feldballe
Ayurveda massage er en unik behandlings-
form som bygger på blidhed og selvindsigt.
Kroppen blivet trimmet, affaldsstofferne elimineret,
sanserne skærpet og evt. stress reduceret.
Ayurveda massage er fantastik behagelig, og udføres i
rytmiske strøg fra hoved til fødder.

Kort sammenfattet:
• Hjælper ved følelsesforstyrrelse såsom nervøsitet eller

udmattelse.
• Giver god søvn og udsætter ældningsprocessen.
• Regulerer de tre cirkulationssystemer i kroppen,

blodcirkulation, nervesystemet og lymfesystemet.
• Fordriver kronisk træthedsfornemmelse i kroppen.
• Styrker immunsystemet.
• Giver velvære.

Helkropsmassage med ægte terapeutiske indiske olier.
60 minutter for 350 kr.
Adresse: Friland 10, Feldballe, v/Verónica Friis.
Efter behandling skal afsættes tid til et brusebad på stedet.
Medbring håndklæde og lagen.
Der er rigtig mange mennesker, der bliver glade for et
gavekort til ayurveda massage! 

LOKALbladet juni-juli 2013

Side 4



LOKALbladet juni-juli 2013

Side 5

FrilandsMesse: BÆREDYGTIGT BYGGERI
Kom og besøg Friland søndag 30. juni kl. 10-16

Sædvanen tro holder Friland messe den sidste søndag i juni. 
Der vil være foredrag, udstillinger, rundvisninger, marked, åbne huse, underholdning,
præsentation af erhverv mm.

I år er temaet BÆREDYGTIGT BYGGERI og vi har inviteret firmaer og organisationer til
at have stand på messen inden for dette tema. Og der vil være mulighed for at komme
helt tæt på forskellige byggerier på Friland.
Fri entré (men tag lidt penge med til boderne).

Program for dagen bliver lagt på www.friland.org og www.facebook.com/friland.org

Kreativ sommerskole i naturen
Kunst, kreativitet og leg med naturens materialer

3-dages sommerskole, hvor vi skal udforske naturens materialer og udfordre vores
kreativitet. 
Vi skal lave perler i træ og ler. Kan man lave billeder med fjer og blomster? Og kan der
komme noget sjovt ud af en tue langt græs, en bunke grene eller sten? 

Vi har base på Friland, hvor vi har kreativt værksted, laver bål i haven og leger gamle
folkelege. Den kreative arbejdsplads flyttes også ud i naturen, hvor vi leger med de ting
naturen stiller til rådighed for os.  

Hvornår: 2.-4. juli kl. 10-15 (10-16 den sidste dag).
Mødested: Fælleshuset Ravnen, Friland, Feldballe, 8410 Rønde.
Alder: 8-13 år.
Pris: 400 kr.
Medbring: Madpakke og praktisk tøj, som må blive beskidt.
Arrangør: Jens Peter Mølgaard og Thea Hestbjerg, i samarbejde med Naturcenter Syd-
djurs.
Tilmelding: 50 176 176 eller thea_hestbjerg@hotmail.com. Senest den 23. juni.
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Fællesspisning
onsdag den 3. juli kl. 18

... når de andre er rejst på ferie!
Voksne 40 kr.

Børn (2-9 år) 30 kr.
Tilmelding senest fredag 28. JUNI.

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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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 John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com
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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Deadline for indlæg til LOKALbladet august-
september er søndag den 28. juli.

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
TOR 13. juni 19.00 Generalforsamling Husmoder-

foreningen
Tåstrup

Forsamlingshus
TOR 13. juni 20.00 Introduktion til

decoupage
Husmoder-
foreningen

Tåstrup
Forsamlingshus gratis

14.-15. juni Feldballe
Sommerfest TGF Feldballe Stadion gratis

FRE 21. juni Børnehavens
Sommerfest

Feldballe 
Børnehave

Feldballe 
Børnehave

SØN 23. juni 17.30 Sankt Hans bål Friland og
Tåstrup Forsaml.

Ved
Feldballe Hallen gratis

SØN 30. juni 10-16 Frilandsmesse Friland Friland gratis

2.-4. juli Kreativ
sommerskole

Naturcenter
Syddjurs m.fl.

Ravnen på
Friland 400,-

ONS 3. juli 18.00 Fællesspisning Tåstrup
Forsamlingshus

Tåstrup
Forsamlingshus

børn 30,-
voksne 40,-

24.-28. juli Kaløspillet Rønde
Amatørteater Kalø Slotsruin

Kalender

Distriktsrådet for Feldballe og omegn har besluttet at vi vil forsøge at inddrage
de lokale områder så meget som muligt i det arbejde der sker i distriktet. Til
dette formål vil vi hen over sommeren rette henvendelse til de lokale beboer-
foreninger for at høre hvad der ligger dem mest på sinde og hvad der rører sig
i netop deres områder. Vi vender tilbage med en personlig henvendelse se-
nere, men vil gerne have at de enkelte landsbyer er forberedte og måske
tager emnet op på deres næste møde.Vi forventer at vi afholder et møde med
deltagelse af politikerne i Syddjurs, inden efterårets kommunalvalg, og derfor
kunne en dialog som den ovenstående være med til at sætte rammerne for
sådan et møde.
Der er også en høringsfrist for kommunalplanen hen over sommeren, som vi
overvåger, og hvor vi gerne vil koordinere eventuelle indsigelser, ligesom der
jo også er kommunalvalg i efteråret.I øvrigt er man altid velkommen til at kon-
takte distriktsrådet, adresser findes på dffo.dk
Distriktsrådet for Feldballe og omegn


