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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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BORGERMØDE
KØBMANDSBUTIKKENS FREMTID
Tåstrup Forsamlingshus
d. 16. januar 2019, kl. 19:30
Skal vi gøre med købmanden, som vi gjorde med skolen, børnehaven og
hallen?
Det vil sige sikre en lokal ”ins2tu2on” når den bliver solgt eller nedlagt, ved
at købe den selv.
Kom og deltag i deba3en og lad os i fællesskab finde ud af, hvordan vi
bedst bevarer de vig2ge funk2oner bu2kken byder på. Spred budskabet og
tag naboen under armen.
Læs brevet fra købmandsgruppen i denne udgave af Grønærten, for mere
informa2on.
/Købmandsgruppen

Fællesspisning
tirsdag den 29. januar kl. 18.

Voksne 50 kr.
Børn (2-12 år) 35 kr.

Tilmelding senest torsdag 24. jan.

SMS til Lissy, tlf. 3080 7172.
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Nyt fra distriktsrådet.
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Distriktsrådet og PUF (foreningen som administrerer landsbyprisen på kr. 150.000,
som Feldballe vandt i 2016) havde i fællesskab arrangeret en studietur lørdag, d. 15.
september 2l sta2onsbyen Alken ved Skanderborg.
Der blev inviteret bredt rundt i området og det resulterede i, at godt 30 personer fra
bl.a. foreningsliv og byråd, samledes i Feldballe og i bus kørte mod Alken. Her mødtes
vi med de lokale ildsjæle i ”Mejeriet”. Det er det gamle mejeri, som er blevet omdannet 2l samlingspunkt for byen.
Der var spændende foredrag af Kim Bisgaard omkring frem2dens bosætning på landet og af Steen Møller, som fortalte lidt om det nye projekt ”Grobund” ude ved Ebelto#.
At Alken er en meget ak2v by, kan ses ved, at da købmanden må3e lukke pga. alder,
så valgte byen at tage over. Man lavede en 2lbygning 2l ”Mejeriet”, hvor 30 frivillige
deles om opgaverne med en købmandsforretning, som har åbent nogle 2mer hver
dag. Princippet er, at man bes2ller sine varer på ne3et og de sendes så 2l købmanden, hvor man aenter dem, men sam2dig er der også et lille udvalg af dagligvarer i
bu2kken. Der er indre3et et cafe-hjørne, så der er rig mulighed for at få en ”snak ved
købmanden”. Forretningen har netop fejret 5-års fødselsdag og fungerer fint 2l alles
2lfredss2llelse.
Med et så stort samlingssted som ”Mejeriet” har byen mange muligheder for ak2viteter, og da der 2lsyneladende er mange ildsjæle, ja så foregår der meget. På overetagen har de indre3et en hyggelig opholdsstue, hvor der spilles brætspil, dyrkes yoga,
og et bibliotek, hvor folk donerer brugte bøger. I underetagen er der en stor sal og
køkken (som kan lejes 2l fester, ligesom et forsamlingshus), tv-stue, forskellige mødelokaler, depotrum og fak2sk også rum, der endnu ikke er indre3et. Så masser af plads
har de i huset – og i dagens anledning havde de pyntet så flot op med georginer i
massevis.
E#er en dejlig frokost i ”Mejeriet” blev der i grupper udvekslet erfaringer indenfor
mange forskellige områder. Jeg tror, at vi alle havde en udby3erig og spændende
dag, som slu3ede ved hjemkomst 2l Feldballe kl. 17.
Lone Henriksen
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FELDBALLE KIRKE JAN 2019 - FEB. 2019
Nytårsdag i Feldballe kirke
Tirsdag d.1. januar 2019 kl. 16:00 - 17:00 v. Ann Maj Lorenzen

Helligtrekongers-aften i Feldballe Kirke
Søndag d. 6. jan 2019 kl. 19:00

v. Benedikte Bock Pedersen

Vi tænder juletræet for sidste gang. Efter gudstjenesten serveres et glas portvin og
kransekage i våbenhuset.

Aftensang i Feldballe Kirke
Onsdag d. 16. jan. 2019 kl. 17:00 - 17:30
Aftensang er et lille pusterum med fred og ro og plads til eftertanke.
Nyd musikken og rummet, salmer og et par gode ord.
En halv time med:
• Klokkeringning • Hilsen/ velkomst • Salme • Bibellæsning • Musik • Refleksion
• Bøn - stilhed – Fadervor • Salme • Velsignelse
Aftenens tema er "opmærksomhed" og Anne Marie Tolbod er præst.

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 20. januar 2019 kl. 09:00 - 10:00

v. Ann Maj Lorenzen

Gudstjeneste i Feldballe Kirke
Søndag d. 27. januar 2019 kl. 10:30 - 11:30 v. Benedikte Bock Pedersen
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Vintermøde i Feldballe kirke
Søndag d. 3. februar 2019 kl. 14:00 - 15:00 v. Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste med efterfølgende foredrag og kaffebord i Stalden ved
søskendeparret Benedikte Hammer Præstholm og Christian Præstholm.
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Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 17. februar 2019 kl. 09:00 - 10:00 v. Anne Marie Poulsen Tolbod

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag 24. februar 2019 kl. 10:30 - 11:30

v. Ann Maj Lorenzen

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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Nyt fra TGF - mo2onsbadminton.

Feldballe Hallen summer af liv hver torsdag a#en fra 19 - 21. Mo2onisterne svinger ketcherne og der udspilles nogle dueller på banerne.
To gange om året uddeles ”Den gyldne ketcher” 2l ”Årets fund”. Det
foregår hvert år 2l julefrokosten og igen ved sæsonafslutningen i maj
måned.
Ved årets julefrokost blev ”Den gyldne ketcher” overrakt 2l Sara Pedersen, Tåstrup
for anden gang, siden ketcheren blev inds2#et i 2011. Denne gang fik Sara ketcheren
for hendes energiske arbejde med at komme 2lbage e#er et uheld i 2016, hvor hun
blev sat ud af spillet i et helt år. Ud over at spille mo2onsbadminton er Sara også træner for børnene, der spiller badminton i Feldballe Hallen hver torsdag fra 18 - 19.
Har du lyst 2l at prøve kræ#er med net, !erbold og ketcher, så mød op i Feldballe
Hallen og få nogle hyggelige 2mer sammen med andre glade mo2onister. Vi er en
blandet skare i alderen 30 - 70 år.
Gert Tinggaard Jakobsen

PUF

Kender du PUF? Og ved du, at PUF ikke alene er en forening, der varetager Feldballes indbyggeres interesser, men også har en pose penge, som alle byens borgere kan søge 2lskud
fra 2l projekter og ideer, der kommer byen 2l gode?
PUF står for ”Progressiv Udvikling Feldballe” og PUF’s vision er, at Feldballe bliver ved med
at være en progressiv landsby, hvor beboerne i fællesskab sæ3er kursen mod frem2den og
sam2dig evner at dyrke landsbylivets kvaliteter i hverdagen.
Foreningens formål er at stø3e og igangsæ3e ak2viteter, der peger i visionens retning.
I 2016 vandt Feldballe 2tlen som årets landsby, og med den fulgte 150.000 kr., som PUF administrerer. Disse penge er byens borgeres penge, og alle kan komme med forslag og projekter, som de gerne vil søge stø3e 2l.
I 2018 blev der blandt andet etableret en beachvolleybane på området ved hallen, lavet en
fællestur 2l Alken og arrangeret en sommerfest for byens borgere for nogen af disse penge.
Derudover har PUF stø3et en nedsat købmandsgruppe med midler, for at den kan arbejde
på en løsning for at beholde en købmand i Feldballe.
Hvis du har et projekt, som du tænker, vil komme mange i Feldballe 2l gode, så send os en
ansøgning 2l mail: mads81stensgaard@gmail.com, hvor du beskriver projektet, og hvor
meget du ansøger om for at realisere din idé.
PUF ønsker alle et godt nytår og ser frem 2l spændende projekter i fællesskabets navn i
2019.
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Kalender
Dato
TIR 8.
januar
ONS 16.
januar
TIR 22.
januar
TIR 29.
januar

Kl.

Arrangement

Arrangør

14.00

Købmandslærling
fra Fjellerup

Humørklubben

19.30

Borgermøde om
Købmandsbutikken

14.00

Jakob Møller
fra Tirstrup

18.00

Fællesspisning

Købmandsgruppen
Humørklubben
Tåstrup
Forsamlingshus

Sted

Pris

Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

Udflugt l Alken - September 2018

OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
februar-april: torsdag den 17. januar.
Omdeles senest søndag 27. januar.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com
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gratis
(kaffe 20,-)
voksne 50,børn. 35,-

