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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 grundejer- 
og 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
mandag den 24. februar kl. 18.
Ny pris: Voksne 55 kr.
Børn (2-12 år) 40 kr.

Tilmelding senest torsdag 20. feb.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,

tlf. 2547 2488 - træffes bedst mellem 17 og 19

OBS: Der er også fællesspisning mandag 30/3 (tilmelding torsdag 26/3) 
og mandag 27/4 (tilmelding torsdag 23/4) 

Feldstrup Revy- og Teaterforening har
Åben Generalforsamling onsdag 19. februar kl 19 i
Tåstrup Forsamlingshus. Alle er velkomne.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening holder
Generalforsamling onsdag 26. februar kl 19.
På valg er Lissy Andersen, Svend Bemme Laursen
og Per Kejser-Andersen

Medlemskab af Tåstrup Forsamlingshus og Beboer-
forening i hele 2020 koster 100 kr pr medlem, 200 kr
for en husstand. Bliv medlem - eller forny dit med-
lemskab - ved at indbetale beløbet på konto nr  9354-
0000053241 eller MobilePay 95641. Angiv navn eller
adresse.



LOKALbladet Grønærten februar-april 2020

LOKALbladet Grønærten - Side 4

Ungdomsorganisation vil have Madskoler til Feldballe
25.000 børn har været på Madskole siden aktiviteten startede i 2004. Organisationen bag den po-
pulære aktivitet er netop nu på udkig efter nye frivillige i Feldballe, så endnu flere børn kan
komme med i madskolekøkkenet.    
Engagerede frivillige, en håndfuld lækre madretter og en sjat lærerige aktiviteter – det er opskrif-
ten på Madskoler, som siden 2004 er blevet arrangeret af ungdomsorganisationen 4H i et ikke
kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000.
Her sendes børn i alderen 8-12 år i madskolekøkkenet i ferien, hvor de får sjove og lærerige ople-
velser med mad. Nu håber organisationen bag, at børn i Feldballe også kan få glæde af Madskoler.
Men én ingrediens mangler – frivillige madskoleinstruktører.
”Vi har længe ønsket at udvide Madskoler i Feldballe, og nu håber vi, at flere melder sig som frivil-
lig madskoleinstruktør den kommende sæson, da det er afgørende for, at børnene kan få gavn af
vores fantastiske tilbud,” siger Henrik Dalum, formand for 4H.
Formanden pointerer, at organisationen og dens konsulenter står til rådighed med et gennemte-
stet instruktørmateriale, hjælp til at løse praktiske opgaver såsom at finde skolekøkken, deltagere
osv. – men at det ellers er de frivillige selv, som former forløbet, står for den praktiske aholdelse
og giver børnene en god oplevelse.
Det er dog ikke kun børnene, der får noget værdifuldt ud af en uge på Madskole - det gør de frivil-
lige instruktører også. Hele 96 pct. af sidste års frivillige instruktører fortæller i evalueringen, at de
har fået en fantastisk oplevelse. Ligeledes fortæller hver 3. forældre at deres barns Madskole har
haft betydning for hele familiens bevidsthed omkring emner som sundhed og madspild.
”Det giver blod på tanden til at arbejde for mange flere Madskoler i fremtiden, så endnu flere børn
kan komme med. Men vi kan kun lave de Madskoler, der er frivillige til, så jeg kan kun opfordre til,
at man tilmelder sig, hvis man går med en underviser i maven," siger Henrik Dalum.
Madskoler varer en uge og foregår i dagtimerne. Langt de fleste Madskoler aholdes i sommerfe-
rien, og der afvikles enkelte Madskoler i efterårsferien.  Hvert hold består af ca. 20 børn og kræver
fire-fem voksne instruktører. Hvis man ønsker at være instruktør, kan man læse mere og tilmelde
sig på madskoler.dk.
For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt konsulent Louise Voldum på
lovo@seges.dk
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Kejlstrup Beboerforening
Vi er en forening der har il formål at støte op om fællesskabet i Kejlstrup. Vi afvikler en del
arrangementer i løbet af året. Her i 2020 er der fastelavn, klippetræf på vores fællesareal,
fællesspisning, høsfest, fælles by jagt, banko, juletur m.m.
Der udover udgiver vi et nyhedsbrev der omhandler stort og småt, og hvor beboerne har
mulighed for at skrive indlæg eller sæte begivenheder ind. Det udkommer 11 gange om
året, kun rent elektronisk.
Som et stort projekt arbejder vi på at bygge en bålhyte il fælles gavn for alle indbyggerne i
Kejlstrup. Vi har indsamlet de nødvendige midler, og har fået illadelse fra Syddjurs Kom-
mune. Nu afventer vi bare en afgørelse fra Planklage udvalget. Vi forventer at den står fær-
dig i andet halvår 2020.
Alt dete kan kun lade sig gøre med den store opbakning og sammenhold vi møder her i
Kejlstrup.
Vores moto er: pas godt på hinanden, der er nok der passer på sig selv.
Er du indbygger i Kejlstrup eller omegn og ikke på nuværende medlem kan du melde dig ind
ved at sende en mail il f.n.olesen@hotmail.com. PT koster det 50 kr årligt pr. voksen i kon-
ingent.
Med venlig hilsen    Kejlstrup Beboerforening

Tåstrup og Omegns Husmoderforening afholder�

         BANKO SPIL mandag den 16. marts 2020 

i Tåstrup Forsamlingshus, Ebeltoftvej 19, Tåstrup, 8410 Rønde 

Der åbnes for salg af plader og amerikansk lotteri kl. 17.00  

Spillet starter kl. 19.00 

 

Der kan købes: Plader 10,- pr. stk. 

  Amerikansk lotteri 2,- pr. lod 

  Øl/vand 10,- pr. stk. 

  Kaffe/te og kage 20,- 

 

Ved spørgsmål kontakt Irene på 6128 5240 ALLE ER VELKOMNE 
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FELDBALLE  KIRKE      Februar 2020 – April 2020 
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Jazzgudstjeneste med Nordtone i Feldballe Kirke 

Søndag d. 2. februar 2020 kl. 14:00 
Kyndelmisse-vintermøde med skøn jazz og salmer: Jazzgudstjeneste med kvartetten Nordtone. 

Medvirkende: 

Mimi Barkman: saxofon og fløjte 

Lisbeth Eilrich Iversen: piano 

Lars Ole Gotfredsen: bas 

Henrik Nielsen: trommer 

Prædikant/liturg er Benedikte Bock Pedersen 

 

Efter gudstjenesten serveres kaffe og kage i våbenhuset, og Lisbeth Iversen og Nordtone fortæller 

om deres arbejde med at lave jazzgudstjeneste. Et par sange mere skal heller ikke mangle. 

 

Alle er velkomne og arrangementet er gratis. 

Kirkens Dagligstue er åben i Egegård 

Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 10:00 - 11:30 

Formiddagskaffe, rundstykker og hyggeligt samvær. Kig forbi, det er uformelt og for alle som har 

lyst. 10 kr. 

 

Gudstjeneste i Feldballe kirke 

Søndag d. 9. februar 2020 kl. 09:00 - 10:00 

Ann Maj Lorenzen 

Gudstjeneste i Feldballe kirke 

Søndag d.16. februar 2020 kl. 10:30 - 11:30 

Anne Marie Poulsen Tolbod 
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Filmaften med "Unge Astrid" 

Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 19:00 

Filmsuccessen om den unge Astrid Lindgren vises i biografen KomBi i Hornslet. Alle interesserede 

er velkomne og der er kaffe, the og kage efter filmen. 

 

Info: 

Billet 70 kr. Man køber selv sin billet i foyeren i KomBi. Mødetid senest 18.50, hvorefter vi går ind i 

salen. 

 

Sangtime i Feldballe kirke 

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 16:00 - 17:00 (læs mere på Facebook: Feldballe og omegn) 

Benedikte Bock Pedersen 

Gudstjeneste i Feldballe kirke 

Søndag d.1marts 2020 kl. 10:30 - 11:30 

Ann Maj Lorenzen 

Koncert med Kristian Lilholt Trio i Bregnet Kirke 

Søndag d. 1. marts 2020 kl. 16:00 

Sangeren, musikeren og komponisten Kristian Lilholt giver koncert sammen med Ida Friis 

Virenfeldt og Lasse Jørgensen. 

 

Oplev den rutinerede trio med Kristian Lilholts sange, der alle har et medmenneskeligt indhold, og 

en del af dem klart er relaterede til kirkerummet. I sine unge dage var han kirkesanger i Aalborg, 

og han er derfor bekendt med hele den danske salmesangskat. 

Foredrag: Søren Ryge præsenterer 

Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19:30 

 Sogneaften: Forfatter og programmedarbejder i Danmarks Radio Søren Ryge fortæller om 35 års 

TV fra Sølille og omegn. 

 

Sted: Thorager Præstegårdslade 

Pris: 20 kr. for kaffe, thé og kage 

For alle interesserede 

Sangtime i Feldballe kirke 

Søndag d. 15. marts 2020 kl. 16:00 - 17:00 (læs mere på Facebook: Feldballe og omegn) 

Benedikte Bock Pedersen 
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Foredrag: ”Mands minde eller mennesker på min 
livsvej” 

Fredag d. 20 marts 2020 kl. 09:30 - 12:00 
Kirkehøjskole med biskop emeritus Kjeld Holm, Aarhus. 
Med baggrund i sine erindringsbøger fra 2010 og 2013 og 2017, Åbne Døre, Man lever af det, 
man får skænket og Misklang og samklang vil Kjeld Holm fortælle om sit møde med en række 
mennesker, som gjorde hans og andres liv større. 
Sted: Egegård, Birkevej 39, Rønde 
Pris: 25 kr. inklusiv formiddagskaffe og rundstykker 
For alle. 

Forårsmøde i Feldballe kirke med Dagmar Bredstrup   

Søndag d. 22 marts 2020 kl. 14:00 - 15:00 
Det handler om kvinder, stærke kvinder, søndag eftermiddag, 22. marts Feldballe Sognegård, når 
Dagmar Brendstrup tager bladet fra munden og beretter om fire generationers kvindefortælling fra 
slutningen af 1800-tallet til i dag vævet sammen med kvindelige forfattere og kvinders indtog i det 
politiske liv. 
Jørgen Gleerup 

Gudstjeneste i Feldballe kirke 

Søndag d. 5. april 2020 kl. 10:30 - 11:30 
Ann Maj Lorenzen 

Påskekoncert: "På vinger af håb" 

Søndag d.5. april 2020 kl. 19:00 
Djurs Kammerkor opfører Erling Lindgrens fantastiske oratorium "På vinger af håb" i Bregnet 
Kirke.  

Langfredag i Feldballe kirke 

Fredag d. 10 april 2020 kl. 10:30 - 11:30 
Benedikte Bock Pedersen 

Påskedag i Feldballe kirke 

Søndag d. 12. april 2020 kl. 10:30 - 11:30 
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 Distriktsrådet DFFO
December blev en travl måned, for kommunen indkaldte både il en dag om bæredygig bo-
sætning og il et møde mellem distriktsrådene og Teknisk Forvaltning.
Målet for mødet om bæredygighed var at kvalificere de anbefalinger og idéer, som Bære-
dygighedsudvalget skal give videre il kommunen samt il kommunens borgere, skoler og
virksomheder. Gennem oplæg og workshops blev bæredygighed i bred forstand ende-
vendt, uden dog at tage hul på de helt konkrete iltag. Det bliver spændende at se hvad ud-
valget ender med at anbefale.
Noget mere konkret og prakisk var Teknisk Forvaltnings møde, hvor kun distriktsrådene og
forvaltningen deltog. Teknisk Forvaltning er meget interesseret i at få et tæt samarbejde
med distriktsrådene, så problemer indenfor trafik, lokalplaner og udstykninger kan blive
løst bedst og hurigst muligt.
Også den enkelte borger i Syddjurs kan give kommunen et ip, hvis de oplever fejl eller
mangler på kommunes arealer og veje. Det sker bedst på hjemmesiden:
htps://www.syddjurs.dk/ipsyddjurs
Der er også mulighed for at kontakte Teknisk Forvaltning med en sag på mail, og her bedes
man, i stedet for at kontakte enkelte medarbejdere, bruge den fælles indgang:
veje.trafik@syddjurs.dk
Når det gælder igangværende og kommende projekter, kan man se mere på hjemmesiden:
htps://www.syddjurs.dk/vibyggerfordig
Endelig er der plandata.dk, der er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det
sikrer, at plandata er entydige og digitalt ilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre
plantyper i kortmodulet, og kommuner kan indberete planer.
I 2020 bliver den nye kommuneplan vedtaget i juni, og forslaget er allerede i høring, se evt.
i plandata.dk. Heri vil der være udlagt byggegrunde, der svarer il 12 års behov, typisk i for-
bindelse med de større byer. 
I vores distrikt er der ikke mange udvidelsesmuligheder, og Feldballe og omegns landsbyer
er ikke ilgodeset med udvidelser af mulige byggegrunde, så man skal lokalt søge om udvi-
delse af lokalplanen, hvis der er behov, og det kan være en langsommelig proces. 
Med hensyn il offentlig transport, har Midtrafik i øjeblikket køreplanerne il høring.
På mødet stod Flintbakken/ Frellingvej som et fremidigt projekt. Da det ikke fremgik hvad
det gik ud på, spurgte vi eterfølgende om det og også om eventuelle planer om en forbed-
ring af Bjødstrupvej. Svaret fra Teknisk Forvaltning lyder:
“Vedr. Flintbakken så er dette et trafiksikkerhedsprojekt, der konkret er udpeget til



LOKALbladet Grønærten februar-april 2020

LOKALbladet Grønærten - Side 11

at skal gøre vejen mere tilgivelig. Det betyder konkret, at vi skal kigge på forholdene
omkring vejen, og sørge for at en evt. trafikulykke får så små konsekvenser som
muligt, bl.a. ved at fjerne de faste genstande der er mulige langs vejen.
(Om ordet ilgivelig forklarer forvaltningen: det er en korrekt term vedr. hvordan vejen og vejens
omgivelser er indretet. En ilgivende vej, illader at du ufrivilligt kører af vejen – uden at dete har
større konsekvenser. Det modsate; en uilgivende vej, er en vej der med vejens indretning ”straf-
fer” dig ved ufrivillig akørsel af vejen. Det kan for eksempel være hvis der er faste genstande du
kan køre ind i, og dermed forværre konsekvenserne af din frakørsel. Det kan også være fraværet af
autoværn, stejle skrænter, vand(dybt) som man kan køre ned i og drukne osv osv. Der er mange
forhold hvorpå en vej kan være uilgivende indretet.
Det er primært fraværet af autoværn og jernelse af faste genstande vores projekt har fokus på,
men vi kigger generelt på helheden.)
Vedr. forbindelserne mellem Grenåvej og Egens Havhuse, så har det tidligere været
drøftet hvad der skulle til for at forbedre denne forbindelse. Der er ikke nogle aktu-
elle planer for at forbedre denne forbindelse. Som jeg ligeledes redegjorde kort for
på mødet, så skal vi i løbet af i år, lave bl.a. ny Trafikplan. Jeg tænker dette ønske er
oplagt at fremkomme med til et muligt projekt der skal undersøges nærmere når vi
kommer til samtlige Distriktsråd og hører jer formelt ad, hvilke trafiksikkerheds-, sti-
og trafikanlæg I gerne vil have vurderet, analyseret eller belyst. Det samme gør sig i
øvrigt gældende for jeres ønske om cykelsti mellem Rostved og Kolind.
Det bliver forventeligt i 1. halvår denne høring løber af staben.”
Og husk at deltage i Distriktsrådet for Feldballe og Omegns generalforsamling irsdag d.
24. marts i Rostved Forsamlingshus. Vi starter med lidt mad og et spændende oplæg. Se
dagsorden på dffo.dk

Generalforsamling/årsmøde i DFFO -
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn

Tirsdag d. 24/3 - 2020 kl. 18:00
i Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5, 8410 Rønde

Dagsorden iflg. vedtægter kan ses på www.dffo.dk
Forslag som ønskes behandlet, skal være foreningen i hænde senest d. 13/3 - 2020

på dffo@dffo.dk
Vi byder på grais atensmad, kaffe og kringle samt et

spændende oplæg af ildsjælen Knud Schmidt.
(Nærmere info herom følger på www.dffo.dk)
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OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
maj-juli: torsdag den 23. april.
Omdeles senest søndag 3. maj.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
SØN 2.
februar 14.00 Jazzgudstjeneste Menighedsrådet Feldballe kirke gratis
TIR 4.
februar 14.00 Hyggemøde

med overraskelse Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

TIR 18.
februar 14.00 Banko (medbring

gevinst ca. 25,-) Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

ONS 19.
februar 19.00 Generalforsamling Feldstrup

Revyforening
Tåstrup

Forsamlingshus
MAN 24.
februar 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 55,-
børn 40,-

TIR 25.
februar 19.00 Generalforsamling TGF Feldballehallens

café
ONS 26.
februar 19.00 Generalforsamling Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
TIR 3.
marts 14.00 Gæt en sang Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
MAN 16.
marts 17.00 Banko Husmorforeningen Tåstrup

Forsamlingshus
TIR 17.
marts 12.00 Sæsonafslutning Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
MAN 23.
marts 19.00 Generalforsamling Feldballe Hallen Feldballehallens

café
TIR 24.
marts 18.00 Generalforsamling

/ årsmøde
Distriktsrådet

DFFO
Rostved

Forsamlingshus
MAN 30.
marts 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 55,-
børn 40,-

TIR 21.
april Generalforsamling Feldballe Friskole Feldballe Friskole

MAN 27.
april 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 55,-
børn 40,-

Kalender


