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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
Feldballe Pomets Venner
formand Karoline Nolsø Aaen
pometet@gmail.com
PUF (Progressiv Udvikling Feldballe)
formand Mads Stensgård
mads81stensgaard@gmail.com

Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berithm64@gmail.com
Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
formand Kasper Gustafsen
4083 0153 /
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
feldballebladet@gmail.com
redaktør Mette Keller
6133 2530
layout Per Kejser-Andersen
2465 7741
HUSK - Der hænger
hjertestartere på væggen uden for
skolens hovedindgang
samt ved Rostved Forsamlingshus’
hovedindgang
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VARMEPUMPER
Søren Bruun har over 15 års
erfaring med varmepumper.
Vi dækker Djursland med salg
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for kun 1250 DKK inkl. moms

EFFEKTRENS

Ring 2087 2635 - se mere på www.sbservice.dk
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Referat fra borgermøde om købmandsbukkens fremd

Den 1. marts inviterede PUF 5l borgermøde om købmandsbu5kkens frem5d i Tåstrup forsamlingshus. Omkring 40 borgere fra Feldballe og omegn deltog i mødet. Jens Karl og Oda
Andersen, (som i dag driver Min Købmand i Feldballe og Min Købmand i Knebel) var også inviteret 5l mødet og deltog meget ak5vt i dialogen.
Tidligere købmand Birger Hansen fra Vonge holdt et oplæg om, hvordan det i hans hjemby
er lykkedes at genstarte den lokale dagligvarebu5k, da den 5dligere ejer lukkede uden varsel. I den forbindelse understregede Birger, at vi har gode forudsætninger for at det også
kan lykkes i Feldballe, da Jens Karl forholder sig åben og deltager i dialogen.

Til mødet snakkede deltagerne i bordgrupper og vendte spørgsmål såsom varesor5ment,
lokalt engagement, virksomhedsmodeller og hvad vi kan gøre fra nu af. Der var god stemning og mange konstruk5ve forslag. Da Jens Karl var 5lstede, var der mulighed for at få svar
på konkrete spørgsmål om 5dshorisonten, økonomien i dri&en såvel som i ejendommen.
Ikke så overraskende var der i salen bred enighed om, at det er vig5gt at vi bevarer dagligvarebu5kken i en eller anden form.

Modellen, som er den man er lykkedes med i Vonge, går ud på at man adskiller ejerskabet
af bygningen fra dri&en af bu5kken. I Vonge har en gruppe lokale håndværkere dannet et
ejendomsselskab, som har opkøbt den ejendom, som huser købmandsbu5kken. De har sat
ejendommen i stand og udlejer bygningen 5l et dri&sselskab, som har ansat en købmand.
På den måde er det mere a6rak5vt for en købmand at drive forretning og sam5dig er ejendommen sikret på lokale hænder. Det er en model, som vi også kunne fores5lle os i Feldballe. Hermed åbnes også op for at ejendommen kan huse andre ak5viteter, som ikke
nødvendigvis behøver indgå i købmandsdri&en, eksempelvis et sofahjørne hvor man kan få
sig en kop kaffe eller en evt. istandsæ6else af overetagen som bruges 5l andre formål. I
runde tal er prisen på ejendommen omkring 1 mio. kr.

Mødet slu6ede med at en arbejdsgruppe bestående af Jonathan Hvidbjerg, Jens Peter Mølgaard, Jan Degn, Alan Bjerre og Lukas Wassberg meldte sig 5l at arbejde videre i tæt dialog
med Jens Karl. Første opgave er at gennemføre en spørgeundersøgelse i området. Allerede i
dag d. 2. marts, dagen e&er mødet, har Jens Karl ops5llet en postkasse i bu5kken, hvor man
kan aflevere et spørgsmål, som man synes bør s5lles 5l områdets borgere. D. 15. Marts
tømmes postkassen og arbejdsgruppen udarbejder et spørgeskema som bliver lagt frem i
bu5kken e&erfølgende.
Dermed siger PUF tak for opbakningen og interessen ind5l nu, og lader stafe6en gå videre
5l arbejdsgruppen.
Afslutningsvis vil vi viderebringe en kommentar fra Jens Karl - hvis der er noget I synes
mangler i bu5kken, så sig endelig 5l, så bes5ller han det gerne hjem!
Venlig hilsen PUF
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FELDBALLE KIRKE

MAJ – JULI 2018

Konfirmation i Feldballe kirke søndag d. 29. april 2018 kl. 10.30-11.30
Benedikte Bock Pedersen

Løvspringstur 2. maj 2018 til Gylling og Alrø
Onsdag d.2. maj 2018 kl. 12:00 - 18:00
Ta’ med på løvspringstur i det østjyske.
Vi skal besøge Gylling Kirke, mindestenen for ”Armeniens Moder” Karen Jeppe i Gylling,
og derefter kører vi over på Alrø, som ligger i Horsens Fjord. Bussen tager os rundt på
øen, hvor vi bl.a. skal opleve kirken.
Et veldækket kaffebord med boller og lagkage venter os på Alrø Traktørsted, og vi runder
ø-besøget af hos Inge Kjær Nielsen i hendes velassorterede shop med kunsthåndværk.
Kyndig guide på hele turen er pastor Helge Kjær Nielsen.
Pris: 50 kr. for bus og kaffe.
Afgang kl. 12.00 fra Thorsager Præstegård og kl. 12.15 fra Egegård.
Tilmelding til Kirkekontoret: 8637 0580 eller mail: lihe@km.dk

Kirkens Dagligstue er åben
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 10:00 - 11:30
Velkommen til uformelt og hyggeligt samvær omkring formiddagskaffe og rundstykker.
Alle, som har tid og lyst er velkomne.
Sted: Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde

Koncert med Herning Kirkes Drengekor i Bregnet Kirke
Søndag d. 6. maj 2018 kl. 16.00

Morgensang og brunch i Feldballe kirke
Torsdag d. 10. maj 2018 kl. 08:30
Kristi Himmelfartsdag: Velkommen til morgensang med efterfølgende
brunch i Kostalden.
Alle kirkernes organister og kirkesangere medvirker sammen med
sognepræst Ann Maj Lorenzen
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Koncert i Thorsager Kirke med Billund Pigekantori
Lørdag d. 12.maj 2018 kl. 16:00

Koncert med velsyngende piger og deres korleder Christine Toft Kristensen.
Gratis entré.

Pinsedag i Feldballe kirke
Søndag d. 20. maj 2018 kl. 10:30 - 11:30
Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 3. juni 2018 kl. 10:30 - 11:30
Benedikte Bock Pedersen

Grundlovsfest i Feldballe
Tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 14:00
Velkommen i Feldballe Præstegård til en folkelig festdag for demokratiet og
folkestyret.

Årets grundlovstaler er naturformidler, museumsinspektør,
forfatter m.v. : Morten DD Hansen ---- tidligere bosat i Feldballe
og kendt fra radio og TV
Feldballekoret , under ledelse af Mette Keller, synger nogle sange fra deres
repertoire og vil herefter synge for til fællessang.
Der bydes på et godt og veldækket kaffebord - og forhåbentlig solskin under de høje
træer i præstegårdshaven ……og det koster ikke noget at deltage i arrangementet !

Gudstjenester i Feldballe kirke juni/juli 2018
Søndag d.17. juni 2018 kl. 09:00 - 10:00 Anne Marie Poulsen Tolbod

Søndag d. 1. juli 2018 kl. 10:30 - 11:30 Ann Maj Lorenzen
Søndag d. 15. juli 2018 kl. 09:00 - 10:00 Jørgen Gleerup

22jul

Søndag d. 22. juli 2018 kl.10:30 - 11:30 Morten Bay-Mortensen
Søndag d. 5. august 2018 kl. 09.00-10.00 Anne Marie Poulsen Tolbod

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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Fællesmøde/generalforsamling i DFFO

Tirsdag d. 20. marts a#oldt Distriktsrådet for Feldballe og omegn (DFFO) deres årlige
fællesmøde/generalforsamling.

En a&en med lækker mad, spændende præsenta5oner af lokale foreninger, en årsberetning
og også networking på kryds og tværs mellem de fremmødte foreninger, DFFO og menige
borgere.
Først bød DFFO på lækker a&ensmad lavet og leveret af Lone Mølleskov fra Friland, senere
fulgte hjemmebagt citronmåne og kaffe/the.

Under maden fortalte repræsentanter fra en række lokale foreninger på ski& om sig selv,
deres forskellige projekter og arrangementer. Meget spændende og rig5g god inspira5on 5l
alle, da vi selvom vi 5lhører det samme distrikt arbejder forskelligt.
Med denne præsenta5onsrunde forsøgte DFFO at synliggøre sig selv men også alle foreningerne overfor hinanden. Vi er et distrikt med mange foreninger og mange funk5oner, vi vil
hinanden og i løbet af de næste par uger opdateres DFFOs nye hjemmeside www.dffo.dk
med foreningsoplysninger, så er vi alle samlet et sted.
Årsberetningen var a&enens højdepunkt, heri fortalte Lone Henriksen om året der gik, bl.a.
om det DFFO-arrangerede vælgermøde i november, som var en stor succes. Tak 5l Mads
Stensgård Nielsen og Feldballe Friskole for et godt samarbejde. Lone fortalte også om en
gavekurv overrakt 5l personalet i bogbussen og om et økonomisk bidrag givet 5l æblelunden i Kejlstrup.
A&enen slu6ede med en god dialog omkring frem5dige 5ltag og projekter i distriktet,
projekter hvor DFFO vil kunne bidrage i forhold 5l kontakten 5l kommunen samt at føre de
rig5ge mennesker sammen. Der blev bl.a. snakket om genetablering af kirkes5er, om
forfaldne stensætninger i Tåstrup Sande og også om cykels5er mellem byerne i distriktet.
Af: Laura Brøsted
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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.
Foreningen har i år 70 år på bagen og det markerer vi med lidt underholdning.
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Hvad er DFFO?
Og hvad kan de gøre for dig og dit lokalområde?
DFFO står for ”Distriktsrådet for Feldballe og omegn” og dækker det
gamle skoledistrikt, dvs. de 6 byer Feldballe, Kejlstrup, Bjødstrup,
Korup, Tåstrup og Rostved, derudover er Skårup, Essig og Møllerup
også en del af området.
DFFO er lokalområdets talerør og stemme i byrådet samt overfor
administra5onen i Syddjurs kommune. Foreningen har en rig5g god
kontakt 5l kommunen og kan være den instans der formidler/viderebringer vig5g informa5on omkring lokale problema5kker eller ønsker
fra borgerne 5l kommunen. En henvendelse fra DFFO vil o&est nå
meget længere end en henvendelse fra private personer.
DFFO kan på et helt konkret projekt hjælpe engagerede borgere med
kontakten 5l kommunen, de kan hjælpe 5l at føre de rig5ge mennesker
sammen og kan også give et mindre økonomisk bidrag, hvis det er det,
der kan gøre, at et lokalt projekt lykkedes, dog er det borgerne i distriktet der skal tage teten og gøre benarbejdet.
Har du et godt projekt eller ønske 5l forbedringer i dit lokalområde, så
tag fat i distriktsrådet, de kan hjælpe dig i gang. De kan skabe kontakten 5l relevante samarbejdspartnere og tager også gerne kampen med
kommunen som kan være svær at råbe op.
Kontakt os på www.dffo.dk eller send en mail 5l dffo@dffo.dk
Vi glæder os 5l at høre fra Jer.

DFFO
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Tåstrup og Omegns Husmoderforening takker vores sponsorer
for gevinster 5l vores bankospil den 13. marts 2018
Rønde Sparekasse, O6o Sørensen, Stark Rønde, Rønde Blomster,
Profil Op5k (Rønde), Salon Smil (Rønde), Jons El (Rønde),
Bu5k Zærlig (Rønde), John Frandsen (Rønde), Din Tøjmand (Rønde),
Gade Sko (Rønde), Spor5gan (Rønde), Matas (Rønde), Meny
(Rønde), Bu5k Glad (Rønde), Kozo (Rønde), Rønde Amatørteater,
Djurs Golf Club, Tupperware forhandler Charlo6e Kristensen, Flexi
Døre, Svend Vahle Hansen (Woodhat), Kirsten Hansen, Berit og Nils
Møller, Irene Godiksen og Lene Jønsson

Fællesspisning
tirsdag den 26. juni
kl. 18.
Voksne 50 kr.
Børn (2-12 år) 35 kr.
Tilmelding senest fredag 22. april.
SMS til Lissy, tlf. 3080 7172.
Fortæl antal voksne og børn
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Kalender
Dato
TIR 1.
maj
LØR 26.
maj
LØR 2.
juni
TIR 5.
juni
ONS 20.
juni
TIR 26.
juni

Kl.

Arrangement

18.00

Fællesspisning

11.00

Sponsorcykelløb

9.00

Udflugt til
Randbøl

Husmoderforeningen

14.00

Grundlovsfest

Menighedsrådet

19.00
18.00

Arrangør

Sted

Pris

Tåstrup
Forsamlingshus
Friskolens
Støtteforening

Tåstrup
Forsamlingshus

v. 50,- b.35,(tilmelding)

Generalforsamling Husmoderforeningen
Fællesspisning

Tåstrup
Forsamlingshus

Feldballe Friskole
Min Købmand,
Feldballe
Feldballe
Præstegård
Lerbakken 54,
Følle
Tåstrup
Forsamlingshus

OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
august-oktober: tirsdag den 18. september.
Omdeles senest 30. september.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com
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gratis
gratis

v. 50,- b.35,(tilmelding)

