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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 Trine Andreassen
trine.andreassen@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
Feldballe-Tåstrup Antenneforening
hjemmeside: www.ftaf.dk
formand Jan Degn
2984 8452

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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Feldballe Friskole & Børnehus håber alle har ha% en god sommer. Vi glæder os 4l et nyt
skoleår med skønne vuggestue- og børnehavebørn i Feldballe Frie Børnehus og 150 glade
skoleelever på Feldballe Friskole.
Året starter ud med at Feldballe Friskole a!older Syddjurs Challenge, hvor 150 elever fra 8.
klasser i Syddjurs Kommune (Syddjurs Friskole, Molsskolen, Rønde Skole samt vores egne)
dyster på blandede drenge og pigehold i forskellige sportsgrene i området omkring skolen,
spontananlægget ved hallen, Friland samt i skoven ved Øje- og Langesø. Der skal spilles
streetbasket, køres mountainbike, sejles i kajak m.m. Det foregår i løbet af dagen torsdag d.
30. august.
Først på skoleåret skal vores 6/7 klasser 4l København og 8/9 klasse 4l London på lejrskole. I
november måned laver vores 0.-5. klasse teater som afslu5es med opvisning torsdag d. 22.
november. Endelig a!older vi som noget nyt forårsmarked og fest for hele skolen sidst i
maj måned.
Ind imellem er der alt det andet. Hvis man har lyst kan man følge med i hverdagen på vores
hjemmeside www.feldballe-friskole.dk eller på facebook.
De bedste sommerhilsner - Feldballe Friskole & Børnehus

Fællesspisning
tirsdag den 25. september kl. 18.

Voksne 50 kr.
Børn (2-12 år) 35 kr.

Tilmelding senest torsdag 20. sept.

SMS til Lissy, tlf. 3080 7172.

OBS: Næste fællesspisning er tirsdag 30/10, tilmelding torsdag 25/10.
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Søndag d. 26. august kl. 14
Udflugt *l Tåstrup Plantage og Ørnbjerg Mølle
Turen går 4l den store 5.400 år gamle Runddysse i Tåstrup Plantage, som er
rejst af de første bønder fra bondestenalderen. Man kan også se de nu frilagte
stenanlæg fra 1835 i skoven omkring runddyssen.
Dere%er tager vi 4l Ørnbjerg Mølle. Der er plancher og billeder, som fortæller
om livet på Ørnbjerg. Vi slu5er af med vores medbragte kaffe og kage, som vi
kan indtage i ”Svinehuset” eller i den skønne natur.
Turen er gra*s. Afgang kl. 13.30 fra Købmanden i Feldballe.
Tilmelding ikke nødvendig.
Torsdag d. 27. september kl. 19
Hyggeaen på Mols Kafferisteri
Vi hører om hvordan, de køber kaffebønner direkte af bønderne fra plantager i
Indien og Guatemala, som de selv besøger. Vi ser, hvordan kaffen bliver ristet og
får den bage%er serveret med kage 4l. Medbring gerne håndarbejde.
Pris kr. 65,- Afgang kl. 18.30 fra Købmanden i Feldballe.
Tilmelding senest den 24. september.
Søndag d. 7. oktober kl. 10
Brunch og Rundvisning på Energimuseet
Vi får lækker brunch og dere%er rundvisning på og ved Tangeværket af en dyg4g
guide.
Har man lyst 4l mere e%er kl. 12.30, kan man gå rundt på egen hånd på museet.
Pris 150,- alt inkl. Afgang kl. 8.30 fra Købmanden i Feldballe
Tilmelding senest den 26. september men gerne før. Begrænsede pladser!
Arrangementerne er for alle. Info og 4lmelding 4l Irene på 6128 5240
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FELDBALLE KIRKE

August – Oktober 2018

GUDSTJENESTER I FELDBALLE KIRKER AUGUST-OKTOBER 2018
DATO

TIDSPUNKT

PRÆST

Søndag d. 12/8

19.00-20.00

Aftengudstjeneste

Anne Marie Poulsen Tolbod

Søndag d. 19/8

10.30-11.30

Gudstjeneste

Benedikte Bock Pedersen

Søndag d.2/9

09.00-10.00

Gudstjeneste

Jørgen Gleerup

Søndag d. 9/9

10.30-11.30

Gudstjeneste

Ann Maj Lorenzen

Søndag d. 16/9

09.00-10.00

Gudstjeneste

Morten Bay-Mortensen

Onsdag d. 19/9

17.00-17.30

Aftensang

Jørgen Glerup

Søndag d. 30/9

10.30-11.30

HØST- gudstjeneste

Benedikte Bock Pedersen

Søndag d. 7/10

14.00-17.00

Gudstjeneste +

Benedikte Bock Pedersen

Efterårsmøde

Anna Mette Exner

Søndag d. 14/10

09.00-10.00

Gudstjeneste

Jørgen Gleerup

Søndag d. 28/10

10.30-11.30

Gudstjeneste

Benedikte Bock Pedersen

Søndag d. 4/11

14.00-15.00

Alle Helgen

Anne Marie Poulsen Tolbod
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Sommerkoncert i Feldballe Kirke
Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 19:00
Sprøde toner i sommeraftenen med Hanne Askou på violin og Frode Andersen på accordeon.
Gratis entré.
Duo Askou//Andersen har sammen skabt et nyt, bredt, afvekslende og alsidigt repertoire.
Musikken spænder over mange genrer og over 500 års musikhistorie – fra den tidlige barok og
gamle salmer, over folketoner og nordisk folkemusik til nyskrevet moderne klassisk musik og
tango. Læs mere om arrangementet på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge med Elisabeth Lidell
Søndag d. 19. august 2018 kl. 09:00 - 16:00
Pilgrimsvandringen starter i Bregnet Kirke med morgengudstjenesten ved sognepræst Ann Maj
Lorenzen og vi glæder os over Arne Haugen Sørensens vandringsmænd på prædikestolen.
Herefter tager vi på sensommervandring sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell i den
smukke Hestehave Skov ved Kalø Vig. .
Læs mere om arrangementet på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Stafet for Livet - morgengudstjeneste i Byparken
Søndag d. 2. september 2018 kl. 09:00 - 10:00
Vi mødes ved Amfi-scenen i Byparken i Rønde til fælles morgengudstjeneste med alle deltagerne i
weekendens store Stafet for Livet.
Med organist Helle Zederkof, kirkekor og sognepræst Morten Bay-Mortensen.

Kirkens Dagligstue i Egegård er åben
Torsdag d. 6. september 2018 kl. 10:00 - 11:30
Vel mødt til hyggeligt samvær omkring kaffe og rundstykker.
Det er for alle, der har tid og lyst, og koster kun 20 kr.
Info: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Arrangeret af frivillige som en del af menighedsrådets diakoniindsats

Sogneaften om danske udvandrere i
Nordamerika
Tirsdag d. 11 september 2018 kl. 19:30
Foredrag ved Birgitte Saltorp, dansk præst i Vancouver, Canada 2012-17, forfatter og
folkeoplyser.
Sogneaftenen foregår i Thorsager Præstegårdslade
Det er for alle og der serveres kaffe med brød til 20 kr.

LOKALbladet Grønærten - Side 6

Nyt fra Købmandsgruppen
Som vi 4dligere har skrevet om i Grønærten, er vi en lille arbejdsgruppe der ser
på forskellige muligheder for hvordan vi kan blive ved med at have dagligvarebu4k, posthus og pakkeudlevering i Feldballe. Siden borgermødet i forsamlingshuset d. 1. marts har Jens Karl nu officielt sat bu4kken 4l salg. Hvis ejendommen
bliver solgt 4l en ny købmand, kan vi bare glæde os, nedlægge arbejdsgruppen
og byde den nye købmand velkommen 4l byen. Hvis det derimod ikke går så
nemt, vil vi gerne være på forkant af situa4onen og undersøge alterna4ver.
For at blive klogere på stemningen i lokalområdet, og for at kunne bidrage 4l en
god start for en evt. ny købmand, vil vi gerne bede om din hjælp 4l at svare på 8
hur4ge spørgsmål. Svarene afleveres ved købmanden. Spørgeskemaet findes
også digitalt hvis du hellere vil svare og aflevere digitalt. Der trækkes lod om et
gavekort på 300 kr i købmanden blandt alle besvarelser. Tak 4l Jens Karl for at
sponsorere gavekortet.
De første spørgsmål handler om hvordan du bruger bu4kken idag. De sidste
spørgsmål handler om en alterna4v model, for hvordan ejendommen evt. kunne
overtages. For at kunne besvare de spørgsmål er der nødvendigt med lidt baggrundsinforma4on som kommer her.
Ved købmandsmødet i forsamlingshuset d. 1. Marts, fortalte købmand Birger
Hansen fra Vonge, om hvordan de fik liv i dagligvarebu4kken, da den 4dligere
købmand lukkede. Her dannede lokale virksomheder (hovedsageligt håndværkere) et ejendomsselskab som købte ejendommen og sa5e den i stand. Here%er
forpagtede de dri%en af dagligvarebu4kken 4l en ny købmand. En fordel ved
denne model er at en ny købmand ikke står med de udfordringer der er forbundet med at overtage en ejendom (så som fx optagelse af lån, vedligeholdelse
mm.) men kan fokusere på at drive sin forretning. En anden fordel er at der
kommer lokalt ejerskab over en lokal ejendom. Modellen forudsæ5er at der kan
rejses nok kapital 4l at overtage ejendommen og dere%er foretage de nødvendige udbedringer, enten i form af betalt arbejdskra% eller ved frivillige arbejdsdage - eller en kombina4on.

Spørgeskema

Link 4l digital version:
h5ps://4nyurl.com/feldballe
1.) Ca hvor meget handler du for i bu4kken hver uge?
0-100 kr
100-500 kr
500-1000 kr
1000 kr eller mere
Kommentar

2.) Hvad skal der 4l for at du bruger bu4kken i højere grad?
+Bredere sor4ment (nævn gerne varer og mærker du mangler)
+Bedre priser
+Bedre åbnings4der (nævn de 4der der ville passe bedre for dig)
+Andet (uddyb gerne)

3.) Bruger du posthus, pakkeudlevering eller apotek i bu4kken?
JA
NEJ
Kommentar

4.) Er det vig4gt for dig at Feldballe stadig har posthus, pakkeudlevering og apotek?
JA
NEJ
Kommentar

5.) Kunne du, som privatperson, tænke dig at bidrage økonomisk (fx i form af
‘folkeak4er’) 4l bevarelse af købmanden?
JA - 1000 kr
JA - 5000 kr
JA - mere end 5000 kr
NEJ
Kommentar
6.) Kunne du, som erhvervsdrivende, tænke dig at være med 4l at danne et
ejendomsselskab i s4l med det i Vonge (se introduk4onen)?
JA
NEJ
Kommentar
7.) Må købmandsgruppen kontakte dig for uddybende spørgsmål?
JA
NEJ
Kommentar

8.) Hvor bor du?

Navn og kontaktoplysninger hvis du vil deltage i lodtrækningen om et gavekort
på 300 kr 4l Min Købmand i Feldballe.

Tåstrup og Omegns Husmorforening
Kalender 2018-2019
OBS ! Vi holder løbende hygge/hobby/tema aftener
Start tirsdag den 28. august kl. 19 på Kejlstrupvej 16 i Feldballe
August
Søndag d. 26. Udflugt til fortidsmindet i Tåstrup Skov og Ørnbjerg Mølle
Afg kl. 13.30 fra Købmanden i Feldballe. Vi slutter af med kaffe
September
Torsdag d. 27. Hyggeaften på Mols Kafferisteri
Foredrag, ristning af kaffe, som nydes med kage. Pris kr. 65,Afgang kl. 18.30 fra Købmanden i Feldballe
Oktober
Søndag d. 7. Brunch og Rundvisning på Energimuseet kl. 10
Pris 150,- alt inkl. Afgang kl. 8.30 fra Købmanden i Feldballe
November
17. og 18.
Julemarked i Tåstrup Forsamlingshus kl. 10-16
Hyggestemning og mange spændende boder med stort udvalg
Salg af gløgg, æbleskiver, kaffe og kage
Marts
Tirsdag den 12. Banko i Tåstrup Forsamlingshus med amerikansk lotteri
Flotte Præmier
Maj
Torsdag d. 9. Byvandring med Vilfred Friborg Hansen kl. 19 til 21
Vi ser på de gamle bygninger i byen,
som gemmer på mange spændende historier.
Maj
Tirsdag d. 28. Snus til Golf i Djurs Golfklub ved Nimtofte
Afgang kl. 17.30 fra Købmanden i Feldballe
Juni
Lørdag d. 1. Forårmarked i Bindeballe Købmandsgård i Randbøl
Afgang kl. 9 fra Købmanden i Feldballe
Juni
Onsdag d. 19. Generalforsamling kl. 19, Lerbakken 54 i Følle
Følg os på Facebook - Tåstrup og Omegns Husmorforening
Se opslag hos Friland og Min Købmand i Feldballe, opslagskassen i Kejlstrup
Salon Sylvia i Bjødstrup samt Forsamlingshuset i Tåstrup
Info og tilmelding til Irene på 61 28 52 40
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Søndagsfrokost i Egegård
Søndag d.16. september 2018 kl. 12:00 - 14:00
Kirkens Dagligstue slår dørene op til en hyggelig søndagsfrokost efter kirketid. Den er for alle i alle
aldre, der har lyst til et par timers hygge over lidt lækker mad.
Søndagsfrokosten er en oplagt mulighed, hvis din søndag er lidt lang og / eller du har lyst til at
hygge dig med andre.
Info: Frokosten koster 35 kr. pr. næse og der kan købes øl og vand.
Den er arrangeret af folkene bag Kirkens Dagligstue, som også byder på formiddagskaffe og
uformelt samvær i Egegård den første torsdag i hver måned.

Biskoppen fortæller om Jakob Knudsen i Kirkehøjskolen
Fredag d. 21. september 2018 kl. 09:30 - 12:00
Vær mig nær. Foredrag med biskop Henrik Wigh-Poulsen
Om forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen og hans unge år.
Sted: Thorsager Præstegårdslade
Pris: 20 kr. inklusiv formiddagskaffe med rundstykker og højskolesange
Læs mere om arrangementet på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Aftensang i Feldballe Kirke
Onsdag d. 19. september 2018 kl. 17:00 - 17:30
Aftensang er et lille pusterum med fred og ro og plads til eftertanke.
En halv time med:
• Klokkeringning
• Hilsen/ velkomst
• Salme
• Bibellæsning
• Musik
• Refleksion
• Bøn - stilhed - Fadervor
• Salme
• Velsignelse
Aftenens tema er "modenhed" og Jørgen Gleerup er præst

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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Efterårsmøde i Feldballe med gudstjeneste
og foredrag om landsbykirkens fremtid
Søndag d. 7. oktober 2018 kl. 14:00

Nyt liv i den gamle landsbykirke?
Foredrag med Anna Mette Exner.
-Drop vanetænkningen og vær kreativ, siger arkitekten Anna Mette Exner, når det gælder
kirkebygningernes anvendelse i fremtiden. Hun stiller i sit inspirerende foredrag udfordrende
spørgsmål:
-Hvordan kan vi i fremtiden bruge vores kirker på landet på nye måder?
-Kan de fx være med til at styrke sammenholdet og udvikle nye fællesskaber, som kan komme
hele landsbyen til glæde?
Anna Mette er arkitekt maa, og indehaver af tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur, som
arbejder med renovering og ny brug af fredede og bevaringsværdige bygninger og kirkeligt
byggeri.

Dagens program:
14.00 Gudstjeneste i Feldballe Kirke
15.00 Kaffe, the og kage ved caféborde i kirkerummet, hvor Anna Mette Exner holder sit foredrag.

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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I den kommende indendørssæson 2018/2019 udbyder TGF følgende ak4viteter:

Mandag

16.00-17.00
Gymnas*k for børn i børnehavealderen
Første gang d. 3. september
Kontakt: Me5e Keller, tlf. 6133 2530
17.00-18.30
Basket, U13
Første gang d. 3. september
Kontakt: Flemming Mogensen, tlf. 2623 3199
19.00-21.00
Turneringsbadminton
Første gang d. 3. september
Kontakt: Dennis Bombolt, tlf. 2535 2252

Tirsdag

16.30-18.00
Dans (16.30-17.15)/Mave, lår, baller m.m.(17.15-18.00)
Deltag i begge hold, eller kun det ene.
Møde4d 4l sidste hold kl. 17, medbring små håndvægte.
Alle kan være med, kom og prøv.
Første gang d. 14. august
Kontakt: Tina Christensen, tlf. 6078 9472
18.00-20.00
Basket mix
Kom og spil for sjov og for mo4onens skyld.
Vi er i alderen 14-40 år, drenge, piger, kvinder og mænd.
Nogle har ikke spillet før, andre har spillet i flere år.
Vi er ikke med i turnering.
Første gang 28. august
Kontakt: Thomas Terry Gunderson, tlf. 3137 0071
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16.00-17.00
Klatring for børn
Første gang onsdag d. 26. september
Kontakt: Sam Jensen 2893 6284
17.00-18.30
Basket U13
Kontakt: Flemming Mogensen, tlf. 2623 3199
18.30-20.30
Basket U15 og U17
Første gang d. 5. september
Kontakt: Flemming Mogensen, tlf. 2623 3199

Torsdag

18.00-19.00
Badminton for børn og unge, fra 10 år
Første gang 25. oktober
Kontakt: Sara Pedersen, tlf. 6127 4111
19.00-21.00
Badminton for alle, uøvede/øvede/unge/ældre/med- og uden makker. Fra 18 år
Første gang d. 6. september
Kontakt: Sara Pedersen, tlf. 6127 4111

Basket opstart
U13, U15, U17

Opstart lørdag d. 1. september kl 10
Den første 4me vil blive brugt på fælles morgenmad, hygge og en lille snak med forældrene
om den nye sæson, trænings4der og klubbens udvikling. Vi håber at alle forældre vil
komme og stø5e op om de5e. Dere%er vil de sidste 2 4mer blive brugt på træning. Tilmelding på mail 4l basket-formand Flemming Mogensen: flemsejul@hotmail.com
Kontakt for basket: Flemming Mogensen (Tlf: 2623 3199)
Se mere om holdene og priser på www.taastrup-gf.dk
Kontakt: Formand Me5e Keller. me5e_keller@hotmail.com. Tlf: 6133 2530
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Kalender
Dato

Kl.

LØR 18.
august
SØN 26.
august
TIR 25.
september
TOR 27.
september
TIR 2.
oktober
SØN 7.
oktober
TIR 16.
oktober
SØN 20.
oktober
TIR 30.
oktober
ONS 31.
oktober

15.00
14.00
18.00
19.00
14.00
10.00
14.00
14.00
18.00
14.30
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Arrangement

Arrangør

Sted

Pris

Sommerfest /
Pladsen ved
Initiativgruppen
gratis
Familiegrillfest
skatebanen
Udflugt til Tåstrup
Afgang fra
Husmoderforeningen
gratis
Plantage m.m.
Købmanden 13.30
Tåstrup
Tåstrup
v. 50,- b.35,Fællesspisning
Forsamlingshus
Forsamlingshus
(tilmelding)
Hyggeaften på
Afgang fra
65,Husmoderforeningen
Mols Kafferisteri
Købmanden 18.30 (tilmelding)
Tåstrup
gratis
Kaffeslabberas
Humørklubben
Forsamlingshus
(kaffe 20,-)
Brunch m.m. på
Afgang fra
150,Husmoderforeningen
Energimuseet
Købmanden 8.30 (tilmelding)
Sigøjnerdanser på
Tåstrup
gratis
Humørklubben
besøg
Forsamlingshus
(kaffe 20,-)
Nyt liv i den gamle
Menighedsrådet
Feldballe kirke
gratis
landsbykirke?
Tåstrup
Tåstrup
v. 50,- b.35,Fællesspisning
Forsamlingshus
Forsamlingshus
(tilmelding)
Kulturhuset
gratis
Koncert
Humørklubben
Rønde
(tilmelding)

Sommerfest i Feldballe

Lørdag d. 18/8 2018 er der familiegrillfest i byen.
Vi starter kl 15 4l hygge og forskellige spil og lege på Pladsen ved skatebanen.
(Det er selvfølgelig frivilligt om man vil være med. Hvis man gerne bare vil
sidde og hygge sig er det også helt fint.)
Du/I medbringer selv mad og drikkelse 4l dagen, hvor der vil blive tændt for en
Grill ved ca 17.30 4den.
Vi håber at folk i Feldballe og omegn har lyst 4l en hyggelig e%ermiddag og
a%en sammen på vores fælles anlæg.
Vi forventer at kunne præsentere en nyhed i byen der skal indvies på dagen.
Så tag din nabo og højt humør med.
Mange hilsner fra Iniavgruppen Jan, Rikke og Mads
OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
november-januar: torsdag den 18. oktober.
Omdeles senest søndag 28. oktober.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com
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