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FrilandsMesse 2016
søndag 26. juni kl 10-16

I år er det niende gang, vi holder FrilandsMesse!
Oplev åbne huse, ak7viteter, foredrag, grønne virksomheder og nyd en
festlig dag i økolandsbyen.
Til FrilandsMessen inviterer vi firmaer og organisa7oner, der arbejder
med bæredyg7g udvikling 7l at komme og uds7lle.
Der vil være 7lbud om inspirerende foredrag og workshops.
Frilænderne inviterer indenfor i mange af husene, og der vil være
præsenta7on af Frilands forskellige erhverv. Det er en dag med masser
af formidling, fortællinger, marked, underholdning og ak7viteter for
både børn og voksne. 
Entrépris: 30 kr pr voksen – børn gra7s.
Program og uds7llere bliver løbende lagt på www.friland.org
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En velfortjent landsbypris
Af Eva Therkildsen - på vegne af DFFO
Den 3. juni 2016 modtog Feldballe årets landsbypris fra Region Midtjyl-
land. Fra DFFO (Distriktsrådet for Feldballe og Omegn) vil vi gerne – via
vores eget lokalblad - ønske %l lykke %l Feldballe med prisen, æren og
de rare penge, der nu er fulgt med.

I DFFO sidder vi 5 medlemmer – Anne-Marie fra Rostved, Inge-Lise fra
Kejlstrup, Lars fra Feldballe, Kris%an fra Kejlstrup og Eva fra Bjødstrup –
en enkelt af os er født og vokset op i lokalområdet (Bjødstrup), vi andre
er alle %lfly&et og har alle det %l fælles, at vi er blevet en del af det
fællesskab, som borgerne i Feldballe al%d har været gode %l at skabe og
al%d har været gode %l at få os, der kommer udefra, %l at blive en del af
og måske er det netop denne egenskab, der i sidste ende har været af-
gørende for at gøre sig fortjent %l Landsbyprisen?

Derfor tror jeg, at min egen historie over de sidste ca. 40 år i Bjødstrup
og omegn kan være med %l at illustrere, hvad andre %lfly&ere og
specielt mine kolleger i DFFO har oplevet igennem deres egen %d i lokal-
området.
Planerne om en hal
Mit første møde med fællesskabskulturen i Feldballe var en konkret opgave, vi fik s7llet,
kort 7d e'er vi var fly8et her7l i 1978. I Feldballe ville man gerne have en idrætshal, og 7l
det formål havde man opre8et en venneforening, der skulle skaffe penge 7l at komme i
gang med de8e byggeri. Altså blev vi bedt om at få 500,- kroner 7l at yngle og donere ”ud-
kommet” 7l foreningen. Det var jo en let opgave i august, da vi fik de 500,- kroner overrakt,
sværere blev det, da det hur7gt blev forår, og pengene skulle yngle, inden næste sportsuge
løb af stablen. Nå, alt gik godt, vi fik, sammen med de øvrige udfordrede, et pænt beløb
samlet ind, og vi var da helt stolte af indsatsen, sam7dig med at vi så også havde lært en hel
masse spændende mennesker at kende, så super idé med at udfordre 7lfly8ere, godt set
Feldballe.
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Skolen
Næste trin i udviklingen som nye i lokalområdet kom, da ældste barn skulle starte i skolen –
allerede inden skolestart må8e vi en tur på det gamle hotel i Rønde 7l protestmøde, skolen
var nedlukningstruet. Protesten lykkedes, skolen var reddet – vi var i gang med et skoleliv,
som skulle komme 7l at rumme mange bekymringer for lukning, nedskæringer, og hvad ved
jeg. Men det lykkedes at få begge børn igennem en tryg skolegang i Feldballe, – og det lyk-
kedes også, uden problemer, at få en forælder 7l at engagere sig i skolebestyrelsesarbejdet
gennem flere år. At man kunne komme som et nyt og ubeskrevet blad 7l en helt ny egn og
uden større hurlumhej blive valgt 7l skolebestyrelsen på det første møde, man overhovedet
dukkede op 7l på ens barns skole, tolker jeg som lokalområdets åbenhed over for nye folk.
Det kunne da godt være, man kunne have rekru8eret fra egne og ”gamle” rækker, men nej,
der var også mod 7l at afprøve nye kræ'er. Igen godt gået Feldballe og omegn.
Idrætsforeningen
At det så også blev 7l en tur omkring Idrætsforeningens bestyrelse siger næsten sig selv, på
så lille et sted som vores, tager man sin tørn, når man bliver opfordret 7l det, eller hvis man
selv synes, man har noget at byde ind med.
Starten på “det moderne Feldballe”
Parallelt med både skole og idrætsliv ved jeg, at der også har kørt en ak7v Husmoderfor-
ening, ligesom livet omkring Tåstrup Forsamlingshus har været vig7gt som en grundsten i
det, der senere er fulgt e'er i ”det moderne Feldballe” – Jeg mener, vi kan trække en streg
og måske næsten på dato definere, hvornår de8e ”moderne Feldballe” blev født. Vi er sidst
i 90’erne – først i 00’erne – skolen skranter, elevtallet falder, hvor bliver den hal af, som vi
alle så længe glædede os 7l. Der bliver arbejdet på mange fronter, men det er, som om 7l-
standen er sta7onær. Men så sker der noget, og det tror jeg, vi blandt andre kan takke de
byrådsmedlemmer for, som på den 7d sad i det daværende Rønde Kommunes Byråd. Der
var og har igennem 7den været god tradi7on for at have ak7ve byrødder (og 7dligere sog-
nerødder) fra både Feldballe, Rostved og Bjødstrup, – den seneste 7d inden overgangen 7l
storkommunen, var Feldballe så heldig at have flere dyg7ge byrådspoli7kere, og derfor tror
jeg, hallens 7lblivelse omsider blev 7l noget.
Vi fik en hal
Jeg ved godt, at man må8e indgå et meget stort kompromis omkring de8e at få en hal. Der
var spændende 7ltag i gang med en grøn hal, vistnok en af landets første, og der blev arbej-
det seriøst fra mange sider på at få netop denne udgave af en idrætshal. Et meget ambi7øst
projekt, som må8e lægges i mølposen for at man kunne komme frem 7l det kompromis,
som hallen endte med at blive. Der var nogen skuffelse i lokalområdet, bølgerne gik højt en
overgang – men når vi ser 7lbage, synes jeg, vi skal erkende, at det var et stort plus og et
stort gode, at vi overhovedet fik en hal.

(fortsæ�es side 7 ->)
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Fællesspisning
Sommerbuffet
torsdag den 14. juli kl. 18.

Voksne 45 kr.
Børn (2-12 år) 30 kr.

Tilmelding senest tirsdag 12. juli.
Ring eller SMS til Tåstrup Forsamlingshus, tlf. 2547 2488.
Fortæl antal voksne og børn - og om nogen er vegetarer

DELEKLUB FELDBALLE
Kære Feldballe og omegn.
Så er der igen mulighed for at handle anderledes.
Deleklub Feldballe går i luften med sit første projekt d. 26/6.
En delebil, der kan bookes via hjemmesiden: www.byensbil.dk
Med vision om at spare på ressourcer og styrke landsbyfællesskab
har vi fået penge fra Gentænk Landsbyen - Kulturby 2017.
Jørgen G. Hansen        40 31 51 81
Jens Peter Mølgaard   50 176 176
På FrilandsMessen vil konceptet starte op, så kom og hør, hvordan det
kan gavne dig og miljøet.  
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Årets Landsby opre8er udviklingsfond
Omkring 300 personer deltog i prisoverrækkelsen d. 3. juni hvor Bent Hansen
roste Feldballe 7l skyerne. Det var en historisk dag!
Til borgermødet d. 8. juni, hvor ca 40-50 personer deltog, blev det beslu8et
hvordan byen skal forvalte de 150.000 kr. Vi drømte stort og talte om flere
forskellige muligheder.
Majoriteten valgte 7l sidst: Vi opre8er en lokal udviklingsfond! 
Idéen er at fonden, som bliver administreret af en valgt bestyrelse, uddeler
midlerne 7l lokale projekter på baggrund af konkrete ansøgninger. Måske kan
fonden uddele pengene over en årrække, således at der også er midler 7l frem-
7dige projekter. Vi håber at fonden kan blive et sted som også kan generere
flere penge over 7d - måske med inspira7on fra sportsugen fra gamle dage, eller
gennem at søge midler fra kommunen eller andre fonde.
Arbejdsgruppen går nu i gang med at udforme et udkast 7l fondens formåls-
paragraf, ansøgningskriterier, hvordan bestyrelsesmedlemmer bliver valgt osv.
Godkendelse af udkast og valg 7l bestyrelse kommer på et borgermøde en gang
i e'eråret.
Hvis du vil deltage i arbejdet med at skabe fonden, er du hjertens velkommen at
deltage. Henvend dig 7l en af os i gruppen.
Venlig hilsen
Mogens, Holger, Birthe, Hanne, Lukas, Ursula, Bertel, Preben, Anna-Birthe 

Jord søges i Feldballe
til frugtplantage og evt. afgræsning

0,5-3 ha. (1-7 tdr.),
langtidsforpagtning eller køb

Kontakt: Karoline & Tycho, tlf. 2423 3883



LOKALbladet Grønærten juli-august 2016

LOKALbladet Grønærten - Side 7

En velfortjent landsbypris (-> fortsat fra side 4)

Friland
Jeg mener også at kunne huske, at det er på det 7dspunkt, der bliver forhandlet med Fri-
land – og der bliver truffet den umådeligt kloge beslutning, at Rønde Kommune siger ja 7l at
være med 7l at etablere Friland.
Den helt store polemik husker jeg slet ikke omkring Friland. Hvis bølgerne gik højt, tænkte
vi vel, ja, kan de nye ikke li’ lugten i bageriet, så smu8er de nok 7l Chris7ania og hygger sig
der. Det var så slet ikke tanker, vi havde behøvet at gøre os. Byggeriet i Friland startede
s7lle og roligt, og hvis vi ikke fulgte det på tæt hold, kunne vi jo nøjes med at følge Frilands-
haven i %ernsynet og være lidt stolte over at være kommet på landsdækkende TV. Friland
er siden udvidet et par gange, og beboerne og deres projekter bliver stadig mere synlige
både lokalt og globalt.
Friskolen
Næste fase i ”det moderne Feldballe” må nok siges at indtræffe, da den nye Syddjurs Kom-
mune i 2010 vælger at lukke den kommunale Feldballe Skole. Her slog protestmøder og
enighed ikke længere 7l, skolen blev lukket, men det fik så 7l gengæld skoledistriktets bor-
gere 7l at rykke sammen om at få opre8et Feldballe Friskole. Resultatet af det sammenhold
og samarbejde er blevet, at vi er gået fra at have en landsbyskole med 7 klassetrin som
oprindeligt 7l nu at være en skole, der fra skoleåret 2016/17 står fuldt udbygget med klas-
ser fra 0. -9. klasse. Et imponerende resultat, der må give genlyd i skolekredse landet over –
både i kommunalt og i friskoleregi. Sideløbende med at få friskolen op at stå er der hele
7den bevaret og udbygget et godt samarbejde med den lokale kommunale børnehave, og
elevtallet i skolen s7ger. Vi kan vist her godt tale om et mareridt, der forvandlede sig 7l et
drømmescenarie, fordi der var gode hoveder og ivrige hænder, der evnede at samle sig om
opgaven. Godt gået Feldballe og omegn.
Vi overtog hallen
I 2013 var man ude med riven igen fra Syddjurs Kommune, da man ikke længere mente, at
der var økonomi i at drive den næsten nye hal i Feldballe, men borgerne viste sig igen som
en del af en posi7v løsning, idet lokale borgere overtog dri'en af Feldballe Hallen på frivillig
basis. Og så vi kender jo også alle historien om, at man i 2015 kunne åbne det store spon-
tanidrætsanlæg i Feldballe, igen ved hjælp af en stor skare af krea7v frivillig arbejdskra' fra
Feldballe og nærmeste omegn. Hurra Feldballe – da kom vi så på verdenskortet.
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Feldballe i frem�den
Og så er vi fremme ved et år7, hvor jeg stort set ikke har noget med Feldballe at gøre, min
børn er voksne, jeg begynder at arbejde i Aarhus og vender helt forkert i forhold 7l at inter-
essere mig for Feldballe. Min eneste kontakt de næste år er sporadiske besøg hos købman-
den og så selvfølgelig min gymnas7k om vinteren. Men jeg må så bare konstatere, at det
har været let at vende 7lbage 7l Feldballe – som det skete, da jeg forvildede mig 7l det år-
lige møde, som DFFO a#oldt med generalforsamling og almindelig orientering. Pludselig
sidder man der igen mellem de kendte ansigter, og ja, så er man også valgt 7l bestyrelsen –
og det er jo ligesom at komme hjem.
Vi endte ved netop det valg i DFFO 7lfældigt med en sammensætning af medlemmer 7l be-
styrelsen fra hhv. Rostved, Kejlstrup, Feldballe-Tåstrup og Bjødstrup, og på den måde gav
det mening, at Byrådet havde beslu8et, at vi skulle være sammen i et distriktsråd inden for
det gamle skoledistrikt, 7l trods for at den kommunale skole i distriktet i mellem7den var
lukket. Så der skal hele 7den arbejdes på at skabe sammenhæng i vores lille lokalområde,
men vi glæder os over samarbejdet allerede nu med både Hallen og Friskolen og de lokale
beboer- og grundejerforeninger. I er aldrig svære at få fat i, når vi har spørgsmål, og I er
al7d villige 7l at samarbejde. Jeg håber, I føler, det er det samme den anden vej. 
Vi konstaterer også med forundring, at netop Feldballe er byen uden en lokal beboerfor-
ening, men måske fordi der ikke er en samlet, overordnet og fælles ”styring”, giver det
plads og lyst 7l, at alle, både gamle og unge, kan få plads 7l at udfolde sig ud fra egne forud-
sætninger som krea7ve og dyg7ge iværksæ8ere. Der er rigeligt med udfoldelsesmuligheder
inden for jeres mange mindre foreninger, og har man har lyst 7l at samarbejde, er der stort
set hele 7den mulighed for at byde ind med sig selv, ligesom man så selvfølgelig er i sin
gode ret 7l at sige, at lige nu holder jeg en pause, men jeg melder mig, når jeg er klar. I vir-
keligheden er det vel, hvad der allerede i dag sker på Facebook og på Twi8er og andre digi-
tale pla6orme, hvor du melder ud og ind, som det passer bedst ind i din hverdag. Så måske
er Feldballe og omegn allerede på vej ind i frem7den og er dybt moderne, vi har bare knapt
opdaget det endnu.
Vi i DFFO håber, at vi også i frem7den må være med 7l at sæ8e præg på Feldballe og
omegns udvikling. Vi vil gerne bruges – og lad mig så 7l slut lykønske endnu engang med
den fantas7sk flo8e pris – vi ønsker for jer, at pengene I får, bliver brugt på tant og %as men
også med stor fornu' – for der er ikke noget i vejen for at more sig i Feldballe, men der er
bestemt heller ikke noget i vejen for at sæ8e sig ned og være krea7v for dere'er at rejse
sig, starte en motor og derfra få 7ngene 7l at ske i fællesskab. Vær glade for, at I kan det –
det er med 7l at redde os fra glemsel, landsbydød og fornemmelsen af udkant.
HURRA for Feldballe. TIL LYKKE med Landsbyprisen 2016 og held og lykke med alle frem7-
dige projekter - fra Distriktsrådet for Feldballe og Omegn ved Kris7an Søborg, Anne-Marie
Foged, Ingelise Saima Kousholt, Lars Keller ogEva Therkildsen – kontakt via: dffo@dffo.dk
Eva Therkildsen
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Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
2040 3664 / feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
2311 7247 /
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Tove Berg
2287 1642
Andelsforeningen Friland
formand Helle Hestbjerg
e-mail: bestyrelsen@friland.org
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 / per.iqjob@gmail.com
Feldballe Pomets Venner
Formand: Karoline Nolsø Aaen
pometet@gmail.com

Kontakt de lokale foreninger
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berithm64@gmail.com
Støtteforeningen for
Feldballe Børnehave
kontaktperson Janne Koch
2251 4527 / fbstotteforening@gmail.com 
Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 / 
info@taastrup-forsamlingshus.dk
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
4072 7856 / kristian.s@privat.dk
LOKALbladet
redaktør Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
info@taastrup-forsamlingshus.dk
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OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet september-oktober:
torsdag den 11. august.
Omdeles senest 21. august.
Indlæg bedes sendt til BÅDE
mette_keller@hotmail.com OG
info@taastrup-forsamlingshus.dk

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
SØN 26.
juni 10-16 FrilandsMesse Friland Friland 30,- / 0,-

TOR 14.
juli 18.00 Fællesspisning

Sommerbuffet
Tåstrup Forsaml.hus
og Beboerforening

Tåstrup
Forsamlingshus

45,- / 30,-
(tilmeld 12/7)

Kalender

HUSK - Der hænger en hjertestarter
på væggen uden for skolens hovedindgang.


