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Kontakt de lokale foreninger
Feldballe Hallen
formand John Willy Lampon
3020 0585 / feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
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

Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berithm64@gmail.com
Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
info@taastrup-forsamlingshus.dk
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 Lone Henriksen
2988 1244 / larsogloneh@gmail.com
LOKALbladet
redaktør Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
info@taastrup-forsamlingshus.dk

PUF (Progressiv Udvikling Feldballe)
formand Jesper Nielsen
jesper@tommelstok.dk
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Tåstrup og Omegns Husmoderforening
afholder

JULEMARKED
i Tåstrup Forsamlingshus
Ebeltoftvej 19, Tåstrup, 8410 Rønde
Lørdag d. 11. og søndag d. 12. november 2017
Begge dage fra kl. 10.00 til 16.00
Ca 14 boder med alt hvad man kan bruge til jul.
STADIG FÅ LEDIGE PLADSER
en stand (et bord) koster 150,- inkl. kaffe hele weekenden
Derudover sælger husmoderforeningen:
Gløgg og 3 æbleskiver 20,Øl/vand 10,- pr. stk.
Kaffe/te med et stykke kage eller franskbrød 20,-

ALLE ER VELKOMNE
Ved spørgsmål og leje af stand kontakt Irene på 6128 5240

Mange hilsner
Bestyrelsen
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FELDBALLE KIRKE

November December 2017

Alle Helgen i Feldballe Kirke
Søndag d.5. nov. 2017 kl. 14:00 - 15:00
Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste i Feldballe Kirke og frokost i
Egegård med nyt fra Menighedsrådet
Søndag d.12. nov. 2017 kl. 10:30 - 14:00
Velkommen til den årlige fællesgudstjeneste, hvor vi fra hele pastoratet (og med alle
udefra, som har lyst) mødes til gudstjeneste og efterfølgende frokost med aktuel
orientering fra Menighedsrådet.
Forskellige repræsentanter fra rådet fortæller om, hvad man for tiden arbejder med, og
hvad der er af planer for fremtiden.
Ved gudstjenesten prædiker Morten Bay-Mortensen.
Program:
10.30 Gudstjeneste i Feldballe Kirke
12.00 Frokost i Egegård i Rønde og derpå orientering fra Menighedsrådet.
Kaffe serveres undervejs.
14.00 Afslutning.

Koncert i Feldballe Kirke med jazzpianist
Torsdag d.16. nov. 2017 kl. 19:00
Mads Bærentzen er jazzpianist og bl.a. kendt fra rytmiske scene i Aarhus. Han er
uddannet fra solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium med debut i 2001.
Han har siden 1997 været leder af sin egen trio, Mads Bærentzen Trio, der gennem årene
har udgivet 4 albums, både som trio og med forskellige solister, bla. Saxofonisterne Eric
Alexander og Tim Ries (US).
Desuden har han gennem årene stået i spidsen for en række andre projekter i eget
navn, bl.a. med udgivelsen ”Se, Nu Stiger Solen”, en solo-CD indeholdende en række
danske salmer i nye, improviserede fortolkninger.
Velkommen til en skøn koncertoplevelse med rytmiske klange i Feldballe Kirke. Der er
gratis entré.
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MØD DIN KANDIDAT
DELTAG I DEBATTEN

VÆLGERMØDE

ONSDAG DEN 15. NOV. KL 19:30

FELDBALLE FRISKOLE, EBELTOFTVEJ 56, 8410 RØNDE
ANITA SØHOLM (A) Ȱ NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN (A) Ȱ CLAUS WISTOFT (V)
JAKOB RAUFF (Å) Ȱ TOMMY BØGEHØJ (C) Ȱ PIERRE FRANCOIS WISBORG (O)
KARI BAKLUND (B) Ȱ KIRSTINE BILLE (F) Ȱ JESPER YDE KNUDSEN (Ø)
RASMUS ANDERSEN (D) Ȱ PETER KROG-MEYER (I) Ȱ PER ZEIDLER (Z)
ARRANGØR DFFO | DISTRIKTSRÅDET FOR FELDBALLE OG OMEGN
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Strikkecaféen starter op igen
Lørdag d. 18. nov. 2017 kl. 13:00 - 16:00
Vi strikker dåbsklude til dåbsbørnene i Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker.
Medbring strikkepinde 2,5-3, vi har garn og opskrifter, og der serveres kaffe undervejs.
Det foregår i Egegård og Caféen ledes af sognepræst Ann Maj Lorenzen.

Gudstjeneste i Feldballe Kirke
Søndag d. 26. nov. 2017 kl. 10:30 - 11:30
Benedikte Bock Pedersen

1. søndag i advent i Feldballe kirke: Vi synger julen ind
Søndag d. 3. dec.2017 kl. 14:00 - 15:00
Julekoret deltager .
Ann Maj Lorenzen

2. søndag i advent med luciaoptog i Feldballe
kirke
Søndag d. 10. dec. 2017 kl. 10:30 - 11:30
Benedikte Bock Pedersen

Juleaftens gudstjeneste i Feldballe Kirke
Søndag d. 24. dec. 2017 kl. 15:00 - 16:00
Benedikte Bock Pedersen

Juledag i Feldballe Kirke
Mandag d. 25. dec. 2017 kl. 10:30 - 11:30
Benedikte Bock Pedersen

Vedrørende gudstjenester og arrangementer i pastoratets øvrige kirker
og sognegårde (Thorsager og Bregnet) - Tjek pastoratets hjemmeside:
www.thorsager-bregnet-feldballe.dk
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Frugterne af fælleskabet

Af Nanna Johanne Aude, medlem af DFFO – distriktsrådet for Feldballe og omegn
I Kejlstrup er en græsplæne centralt i byen blevet omdannet ,l en lovende frugtlund med
oprindelige danske sorter af både æble, blomme, kirsebær, kastanje og valnød. Frugtlunden
er blevet ,l ved fælles hjælp fra flere af byens borgere og med økonomisk stø-e fra lokalområdet.
”Idéen spirede ud fra en snak, som jeg havde med en af mine naboer om, hvorfor man i
grunden aldrig ser de gamle danske æblesorter i haverne mere. Da vi var børn kunne man
finde skovfogedæbler i næsten alle haver.” indleder Frede Normann Olesen fortællingen
om den fælles frugtlund, som han har været med ,l at etablere sammen med en række
andre borgere fra Kejlstrup. ”Da vi i beboerforeningen tog snakken om, hvad der skulle ske
med den plæne, som kommunen ikke længere ville tage ansvaret for, så virkede det oplagt
med en frugtlund ,l glæde for hele byen.”

Flere borgere i byen har valgt at bakke op om projektet ved at sponsorere et træ, og da
Frede Normann Olesen tog ,l Åkjærsgård Plantecenter for at købe træerne, fik han både
ekstra træer og besky-else ,l de unge træer med ,lbage.
På den stadigt grønne plæne står der således nu 20 frug-ræer, som både byens borgere og
forbipasserende kan nyde godt af i de næste mange år. Skovfogedæblet er blot ét blandt
mange gamle danske sorter. Træerne blev plantet ved en fælles arbejdsindsats i forsommeren og allerede de-e eerår bærer de første træer frugt. Plænen ligger på den velbevandrede Molsruten og det kan nemt tænkes, at den bliver et yndet stoppested for vandrere
fremover. På den lille infotavle foran frugtlunden kan det ses, hvilke træer, der er plantet.
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Det er ikke første gang at Frede Normann Olesen går i front på at realisere et projekt ,l
glæde for fællesskabet i Kejlstrup. Allerede i 1978 stod han for indsamlingen af midler ,l at
få opført byens første gadelys, som stadigvæk står. Håbet for projektet omkring den lille
frugtlund er, at det kan blive ved med at vokse. For eksempel drømmer Frede Normann
Olesen om, at der skal opføres et shelter og en bålplads på området. ”Hvis det er hyggeligt
og a-rak,vt at være her, så kan man jo håbe på, at de mennesker som bruger området, lige
snupper vandkanden og giver træerne en omgang vand fra palletankene, når de trænger.”
Desuden er der mulighed for, at byens borgere kan gå sammen om at have høns eller gæs
på arealet.

Distriktsrådet for Feldballe og omegn har valgt at stø-e anlæggelsen af den fælles frugtlund
i Kejlstrup med 1.280 kr. Distriktsrådets opgave er at sørge for fortsat udvikling og liv i
distriktet omkring Feldballe og omegn. Frugtlunden i Kejlstrup er et godt eksempel på, hvordan vi i de små landsbyer kan styrke fællesskabet med små nye projekter. Har jeres landsby
lyst ,l at lave et lignende projekt, så er I velkomne ,l at søge et ,lskud. Vi behandler ansøgninger på vores møder, som aoldes fire gange årligt.
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Kalender
Dato
LØR 11.
november
SØN 12.
november
ONS 15.
november
TIR 14.
november
TIR 28.
november
SØN 3.
december
TOR 7.
december
TIR 12.
december
ONS 20.
december

Kl.

Arrangement

Arrangør

10-16

Julemarked

Husmoderforeningen

10-16

Julemarked

Husmoderforeningen

19.30

Vælgermøde

Distriktsrådet

14.00
14.00

En butler kommer
forbi + Kortdamen
Banko - medbring
gevinst 25 kr

Humørklubben
Humørklubben

11-14

Julemarked

Friskolens
Støtteforening

19.00

Julehyggeaften

Husmoderforeningen

12.00
10.00

Julefrokost
med Lucia optog
Juleafslutning
med Friskolen

Humørklubben
Humørklubben

Sted

Pris

Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Friskole
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)
gratis
(kaffe 20,-)

Feldballe Friskole
Bakkevænget 11,
Feldballe
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Kirke
og Kostalden

gratis
(kaffe 20,-)
gratis
(kaffe 20,-)

Julemarked på Feldballe Friskole
1. søndag i advent, søndag d. 3. december kl. 11-14
Kom og hør skolens kor, lav en juledekoraon,
spis en æbleskive m.m.
HUSK - Der hænger hjertestartere
på væggen uden for skolens hovedindgang samt
ved Rostved Forsamlingshus’ hovedindgang
OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet oktober-november:
tirsdag den 19. december.
Omdeles senest 1. januar.
Indlæg bedes sendt til BÅDE

mette_keller@hotmail.com OG
info@taastrup-forsamlingshus.dk
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