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Kontakt de lokale foreninger
Feldballe Hallen
formand Mette Keller
6133 2530 / 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 Kristina Martensen
2742 7762
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
2547 2488 /
info@taastrup-forsamlingshus.dk
formand Kasper Gustafsen
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 Eva Therkildsen
2etofdk@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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Fællesspisning
tirsdag den 27. august kl. 18.

Voksne 50 kr.
Børn (2-12 år) 35 kr.

Tilmelding senest torsdag 22. august.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,
tlf. 2547 2488 - træffes bedst mellem 17 og 19
OBS: Der er også fællesspisning tirsdag den 24. september
(tilmelding torsdag 19. september)
og tirsdag den 29. oktober (tilmelding 24. oktober)

Fra Købmandsudvalget.
Efter sidste borgermøde omkring planerne med køb af købmandsbutikken har købmandsudvalget fået foretaget en vurdering af ejendommen.
Vurderingen er foretaget af HOME statsaut.ejd. mægler og må efter reglerne ikke
offentliggøres. Vore forhandlinger om køb vil tage udgangspunkt i denne vurdering.
Vi har efterfølgende haft møde med Hans fra Dagrofa og potentiel interesseret købmand. På mødet blev udvekslet synspunkter/betingelser for den potentielle købmands overtagelse af driften.
Konklusionen på mødet blev, at Dagrofa v/Hans og den potentielle købmand ville afholde møde med
Jens Carl for at sondere disse muligheder.
Jens Carl har efterfølgende meddelt, at han holder butikken i Feldballe i 1 år, idet
han oplyser at han vil give borgerne i Feldballe en mulighed for at komme med et
bud på bygningerne.
Det er således korrekt at vi ikke har afgivet konkret bud på ejendommen, idet det er
Købmandsudvalgets opfattelse at 1. prioriteten er, at der skal findes en interesseret
købmand før vi vil give et bud.
Da den nuværende interesserede købmand har betingelser som kræver nye forhandlinger med Jens Carl vil vi afvente disse.
Købmandsudvalget vil holde møde efter sommerferien for at aftale strategi og evt.
forsøge at speede processen lidt op.
Indtil da er vi glade for at købmandsbutikken ikke blev lukket 1. august som ellers
annonceret.
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YOGA EFTERÅR 2019
Styrkende, strækkende, fordybende og afslappende
YOGA.
1½ time hver onsdag fra 16.30 -18.00
Forløb af 12 gange fra den 21/8- 6/11 i Taastrup
Forsamlingshus
Medbring yogamåtte og tæppe.
(Der er mulighed for en prøvetime så du kan se om
det er noget for dig. )
Forløbet koster 960,- for 12 gange. (MobilePay)
Du er meget velkommen til at kontakte mig på
mail: Lonebrennert@hotmail.com
eller på tlf. : 6142 5888
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FELDBALLE KIRKE

August - Oktober 2019

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 4. august 2019 kl. 10:30 - 11:30
Ann Maj Lorenzen

Koncert med festlige BarbAros i Feldballe Kirke
Onsdag d. 14. august 2019 kl. 19:00
Koret BarbAros synger barbershop-musik med energi, smil på læben og masser af vellyd - og
bliver dirigeret af Jonas Rasmussen
Det er i Feldballe Kirke - og der er gratis entré.
Glæd jer, det bliver: Showmanship med seler og schwung
Det er svært ikke at blive i godt humør, når aarhusianske BarbAros indtager scenen bevæbnet
med svingende koreografier, gentleman-dress og klangfulde stemmer. I midten af august kan det
festlige barbershop-kor opleves i Feldballe Kirke.
Prishædrede showmænd
BarbAros består af 35 mandlige medlemmer i alderen 16 - 30 år, som alle er nøje udvalgt fra
Aarhus’ kormiljø. Under kyndig ledelse af den unge, men erfarne dirigent Jonas Rasmussen
skruer de op for underholdningsfaktoren, hvor end de kommer hen. Derfor undrer det heller ikke,
at BarbAros for nylig vandt bronze i De Nordiske Mesterskaber i Barbershop.

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 18. august 2019 kl. 10:30 - 11:30
Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 25. august 2019 kl. 09:00 - 10:00
Ann Maj Lorenzen
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Gudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 1. september 2019 kl. 10:30 - 11:30
Jørgen Gleerup

Koropstart på børnekorene ved Bregnet Kirke
Mandag d. 2. september 2019 kl. 14:00
Nu begynder børnekorene at synge igen efter ferien:
Alle børn fra Thorsager-Bregnet-Feldballe sogne, som ønsker at synge i kor, er velkomne i
Egegård
Børnekor 1 (2.-3. kl.) øver i Egegård mandag kl. 14.00-15.00.
Første gang er mandag 2. september
Børnekor 2 (4.-6. kl.) øver i Egegård mandag kl. 15.30-16.45.
Første gang er mandag 2. september
Ungdomskantoriet (7. kl.- ) øver i Egegård torsdag kl. 16.00-17-45.
Første gang er torsdag 29. august.
Vi synger til gudstjenester, koncerter, tager til korstævner og tager på korture. Du får gratis
sangundervisning og løn når vi optræder.
Alle der har lyst til at synge og til at være med i et godt fællesskab, er velkomne til at møde op.
Evt. spørgsmål til korleder Helle Zederkof på tlf. 24456236 eller email: hellez@mail.tele.dk

Koncert med Blueser og Ballader i Bregnet
Torsdag d. 5. september 2019 kl. 19:00
Det rytmiske kor ”Blueser og Ballader”, dirigeret af Tina Buchholtz, synger et varieret og
swingende program med både evergreens og ny musik.
Gratis entré.
Sted: Bregnet Kirke

Stor kunst med Anders Glob
Fredag d. 6. september 2019 kl. 17:00
Velkommen til fernisering i Egegård fredag den 6. september kl. 17.00, hvor Anders Glob vil være
til stede.
Egegård: Birkevej 39, 8410.
LÆS PRÆSENTATION AF KUNSTNEREN ANDERS GLOB PÅ PASTORATETS HJEMMESIDE

Gudstjeneste i Feldballe Kirke
Søndag d. 8. september 2019 kl. 09:00 - 10:00
Ann Maj Lorenzen
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I den kommende indendørssæson 2019/2020
udbyder TGF følgende aktiviteter:
Mandag

Torsdag

17.00-18.30
Basket, U13-U15/ 5.-8. klasse
Første gang d. 2. september
Kontakt: Flemming Mogensen, tlf.
2623 3199

19.00-21.00
Badminton for alle,
uøvede/øvede/unge/ældre/med- og
uden makker. Fra 18 år
Første gang d. 5. september
Kontakt: Sara Pedersen, tlf. 6127 4111

16.00-17.00
Gymnastik for børn i børnehavealderen
Første gang d. 2. september
Kontakt: Mette Keller, tlf. 6133 2530

19.00-21.00
Turneringsbadminton
Første gang d. 2. september
Kontakt: Dennis Bombolt, tlf. 2535 2252

Tirsdag

19.00-21.30
Basket U17, U19 og voksne
Holdet er for spillere fra 15 år og opefter.
Vi er en blanding af garvede basketspillere og unge, nye spillere fra det meste
af Djursland og også fra Århus. Holdet er
åbent og alle er velkomne - det er et
plus, hvis du har spillet før, men det er
ikke en nødvendighed.
Første gang d. 6. august
Kontakt: Jais Nørgaard Alstrøm, tlf.
2876 2763

Onsdag

17.00-17.45
Basket U9-U11/0.-4. klasse
Kontakt: Flemming Mogensen, tlf.
2623 3199
17.45-19.15
Basket U13-U15/5.-8- klasse
Første gang d. 3. september
Kontakt: Flemming Mogensen, tlf.
2623 3199

18.00-19.00
Badminton for børn og unge, fra 10 år
Første gang 24. oktober
Kontakt: Sara Pedersen, tlf. 6127 4111

Velkommen til TGF Basketball.

Vi er rigtig glade for at kunne tage hul på
endnu en basket-sæson i TGF. Vi er en
lille lokal klub som vægter samvær, sjov
og leg højt. Og vi har altid plads til nye
spillere, så kom endelig og prøv et par
gange.
Med venlig hilsen
Flemming Jul Mogensen

Alle ungdomshold i basket starter
lørdag den 31. august i Feldballe
Hallen.
Program for opstart:

Kl. 10.00 – 11.00 U9 og U11
Kl. 11.00 – 12.30 U13 og U15
Kl. 13.00 – 15.00 U17 og U19
Kontakt for basket: Flemming Mogensen
(Tlf: 2623 3199)
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Stafet for livet gudstjeneste i Byparken
Søndag d. 8. september 2019 kl. 09:00 - 10:00
Anne Marie Poulsen Tolbod

Foredrag: Livet – det dejligste eventyr.
Torsdag d. 12. september 2019 kl. 19:30
Sogneaften med tidligere sognepræst, dr. theol, Kaj Mogensen, Bedsted, Thy.
Om kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har
skabt menneskene i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C.
Andersens digtning.
For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde.

Høstgudstjeneste i Feldballe kirke
Søndag d. 22. september 2019 kl. 14:00 - 15:00
Benedikte Bock Pedersen

Kirkens Dagligstue er åben i Egegård
Info:
Tidspunkt: Hver den 1. torsdag i måneden kl. 10.00-11.30
Pris: 20 kr.
Sted: Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde.
Arrangør: Frivillige personer på vegne af menighedsrådets diakoniarbejde.
Velkommen til en god times uhøjtideligt samvær omkring formiddagskaffe og et
rundstykke.
Kirkens Dagligstue er et hyggeligt mødested for alle, som har tid og lyst. Man skal bare droppe
ind.

Præst for fangerne i et topsikret fængsel
Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 19:30 - 21:30
Foredrag: Enner Mark Fængsel ved Horsens er et topsikret fængsel. Her er fængselspræst
Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og
som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring.
I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander,
drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er
meningsfuld og teologisk udfordrende.
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Efterårsmøde med Line Marschner om
kirkerummets mulige kraft og betydning
Søndag d. 6. oktober 2019 kl. 14:00 Feldballe Kirke
Mødet begynder med gudstjeneste og der forsættes med kaffe, mundgodt og foredrag. Det
hele foregår i kirkerummet, en perfekt ramme om Line Marchners foredrag.
Om foredraget:
Kirkebygninger er ofte arkitektonisk særegne. Lyset besidder en særlig intensitet, hvælvene hæver
sig højt over den besøgende, og akustikken er anderledes end i andre rum.
Kirkebygninger har særlige atmosfærer, og førend nogen kirkelig handling er gået i gang i
rummene, er vi allerede påvirket af dem. Men hvad er atmosfære overhovedet? Hvad gør
kirkerummene ved os, og hvad betyder det for gudstjenesten?
Foredraget vil belyse disse spørgsmål ved at betragte nogle mekanismer i samspillet mellem
kirkearkitektur og besøgende.
Om foredragsholderen Line Marschner:
Kunsthistoriker mag.art. (2006); ph.d. i teologi (2018).
Hendes forskningsfelt er placeret i et skæringspunkt mellem arkitekturteori, teologi og filosofi og
har kirkearkitektur som et centralt emne.
Arkitektur er en kunstart, og er kunsten menneskers “nøgle til det ufattelige rum” (Per Kirkeby),
gælder det også arkitekturværker. De er potentielt instrumenter, der kan lede os ind i en stadigt
dybere forståelse af tilværelsen.
I netop kirkebygninger er arkitekturens muskulatur ofte taget i brug på en særligt potent måde. Det
gør dem til kraftfulde instrumenter: de kan stimulere nærvær og eftertanke og ad den vej give os
nye øjne at se med.
Kilde: www.linemarschner.dk

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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Læserbrev:

Hvad Skal Der Blive Af Tåstrup Gymnastik Forening?
Et spørgsmål jeg har stillet mig selv rigtigt mange gange. Jeg har haft min
daglige gang i TGF siden 1992 og spørgsmålet dukker op i mit hoved fra
tid til anden. Jeg ser en meget lille forening med et meget lille medlemstal, og vi har inden for de sidste 10-25 år mistet fodbold- og håndboldafdelingen. (Godt nok er der ét seniorhold i fodbold, men der kommer nok
aldrig mere børne- og ungdomshold.) Nu spiller jeg basket, en afdeling
som har eksisteret i mere end 40 år, vi har Djurslands vel nok bedste
basket klub, men selvom vi har gode trænere er afdelingen meget lille og
ganske få personer laver et stykke frivilligt arbejde.
Det er mig en gåde hvorfor lokalbefolkningen ikke bakker mere op om
idrætten og holdsporten i Feldballe? Det er billigt og tilbuddet er lige så
godt som alt andet. Ja jeg vil endda vove den påstand at vi er bedre end
mange af de andre idrætstilbud! Kontingentet i basket er kun 600 kr. for
en hel sæson (august-maj, 2 gange ugentlig træning. Det er ca. 75
træningspas på en hel sæson inkl. stævner. Det bliver ca. 8,50 kr. pr.
gang).
I fx Skovbakken(basket) i Aarhus betaler du 1.800 kr. for næsten det
samme træningstilbud. Og i TRIF fodbold betaler en U12 spiller ca. 1.200
kr. for en udendørssæson.
Vi har rigtig gode ildsjæle som rigtig gerne vil TGF, og de trækker et
kæmpe læs for alle i lokalsamfundet. Der skal jo tre ting til at skabe et
godt og solidt lokalsamfund: 1) en skole. 2) en dagligvarebutik. 3) en eller
flere foreninger. Hvis man tager en af de tre ting væk eller på anden vis
fravælger et af de tre punkter, så starter man en nedadgående spiral som
ender med fraflytninger og fravalg af nye tilflyttere. Det er vel også derfor
man arbejder på at bevare dagligvarebutikken i byen?
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Nuvel Feldballe blev udnævnt til Årets Landsby i Region Midtjylland i
2016, men hvad fører det med sig ud over en pengepræmie… Sådan en
fin titel forpligter, vi skal gøre landsbyen MERE attraktiv at flytte til! Bedre
forhold til kommende borgere i form af et fast skoletilbud, stabilt tilbud om
breddeidræt og at man handler bare lidt af sine dagligvarer ind i butikken.
Måske fører det endnu flere ting med sig… Måske kan man lokke flere
borgere/turister til området? - Det er jo markant billigere at købe hus i
Feldballe end i Aarhus og omegn!
Hvorfor ikke nedlægge den lokale idrætsforening?
-Ja, hvorfor ikke? Det er spild af ildsjæle, de knokler for dig og dine børn.
Men ildsjæle findes alle steder, de holder bare ikke evigt. De findes også i
Rønde så hvorfor ikke sammenlægge de to foreninger – TGF og TRIF?
TRIF (fodbold og håndbold) bruger i forvejen Feldballehallen som et alternativ til Røndehallen pga. manglende hal tid. Og som der ser ud lige nu
så bliver manglen ikke mindre lige foreløbig. Man vil kunne spare flere bestyrelsesposter og frivillige opgaver. Og måske skabe mere udvikling end
afvikling.?
Jeg går ind for udvikling og samarbejde. Og for mig handler det ikke om
at se tingene sort og hvidt, jeg ønsker rent faktisk at udvikle sporten på
hele Djursland. Der er et stort udvalg af sportsgrene, men kun de stærkeste overlever, og den sport som har gode trænere og engagerede forældre står bare stærkest. Det er muligt man skal gentænke de gamle
traditionelle idrætsforeninger og opfinde en ny struktur med en mere professionel opbygning? Eller med en mere central struktur?
Jeg kan kun opfordre folk til at tage ansvar og hjælpe vores lokale idrætsforening. Og ja, det er et spørgsmål om tid, men hvad er mere vigtigt end
at give sig tid til jer selv og jeres børn? Send dem ned i hallen, de skal ud
og røre sig, vi starter lørdag den 31. august!!
Med venlig hilsen
Flemming Jul Mogensen
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Kalender
Dato
ONS 14.
august
TIR 27.
august
LØR 31.
august
TIR 24.
september
SØN 6.
oktober
TIR 29.
oktober
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Kl.

Arrangement

Arrangør

Sted

Pris

19.00

Koncert med
BarbAros

Menighedsrådet

Feldballe kirke

gratis

18.00

Fællesspisning

Tåstrup
Forsamlingshus

voksne 50,børn. 35,-

10,11,13

TGF basket
opstart

Tåstrup
Forsamlingshus
TGF Basketball

Feldballe Hallen

18.00

Fællesspisning

Tåstrup
Forsamlingshus

14.00

Efterårsmøde med
Line Marschner

Tåstrup
Forsamlingshus
Menighedsrådet

Feldballe kirke

18.00

Fællesspisning

Tåstrup
Forsamlingshus

Tåstrup
Forsamlingshus

OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
november-januar: søndag den 20. oktober.
Omdeles senest søndag 3. november.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com

LOKALbladet Grønærten - Side 12

voksne 50,børn. 35,voksne 50,børn. 35,-

