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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 og Børnehus
formand Dennis Dybdal
5010 4736 /
dennis.dybdal@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Kristina Martensen
2742 7762
Andelsforeningen Friland
kontaktperson Helle Hestbjerg
e-mail: sekretaer@friland.org
Feldballe Pomets Venner
pometet@gmail.com
formand Evert Janssen
Feldballe-Tåstrup Antenneforening
hjemmeside: www.ftaf.dk
formand Søren Peter Holck Klærke
2240 4143
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berithm64@gmail.com

Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
2547 2488 / 
info@taastrup-forsamlingshus.dk
formand Per Kejser-Andersen
Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk
Bjødstrup grundejer- 
og beboerforening
hjemmeside: www.bjødstrup.dk
Rostved beboerforening 
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk
DFFO (distriktsrådet)
formand Jens Peter Mølgaard
50 176 176 / dffo@dffo.dk
Kooperativet (købmandsgruppen)
hjemmeside: www.kooperativet.info
formand Jonathan Hvidbjerg
e-mail: jh@kooperativet.info
LOKALbladet
feldballebladet@gmail.com
redaktør Mette Keller
6133 2530
layout Per Kejser-Andersen
2465 7741

HUSK - Der hænger
hjertestartere på væggen ved 

hovedindgangen til hhv. Feldballe
Friskole, Tåstrup Forsamlingshus og

Rostved Forsamlingshus
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FELDBALLE  KIRKE     Maj 2022 – Juli  2022
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Gudstjeneste i Feldballe kirke

søndag 1. maj 2022 kl. 09:00 - 10:00 Dorit Wium-Andersen

Sidste gudstjeneste i Feldballe Kirke med 
Jørgen Gleerup

søndag 15. maj 2022 kl. 10:30 - 11:30

Vær med når sognepræst Jørgen Gleerup holder sin sidste gudstjeneste Feldballe Kirke.

Efter 31 år som sognepræst i Thorsager, Bregnet og siden 2012 også i Feldballe sogn går han på 

pension. Her er der lejlighed til at sige ham en hjertelig tak og ønske god vind i hans otium.

Søndag d.  22. maj, er der afskedsgudstjenester i Thorsager og Bregnet kirke

Morgengudstjeneste i Feldballe kirke med 
efterfølgende brunch i Kostalden

torsdag 26. maj 2022 kl. 08:30 - 09:30 Anne Marie Poulsen Tolbod

Det koster ikke noget at deltage i brunchen og I skal ikke melde Jer til --- I skal bare 
møde op.
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Gudstjeneste og søndagshygge i 
præstegårdshaven i Feldballe

søndag 5. juni 2022 kl. 14:00 med Benedikte Bock Pedersen

Først gudstjeneste i Feldballe Kirke og derpå eftermiddagshygge med kaffe og kage i 

præstegårdshaven, hvor der vil være musikalske indslag.

(Obs i år er der ikke grundlovsmøde)

Gudstjeneste i Feldballe kirke

søndag 12. juni 2022 kl. 09:00 - 10:00 Anne Marie Poulsen Tolbod

Gudstjeneste med præsteindsættelse i 
Thorsager kirke

søndag 19. juni 2022 kl. 10:30 - 11:30 Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke

søndag 3. juli 2022 kl. 10:30 - 11:30 Dorit Wium-Andersen

Aftengudstjeneste i Feldballe kirke

søndag 24. juli 2022 kl. 19:00 - 20:00 Anne Marie Poulsen Tolbod

Tjek kalenderen på pastoratets hjemmeside:

www.thorsager-bregnet-feldballe.dk
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Landsbyens Bæredygtige Bofællesskab
Stort fællesmøde den 30. maj 2022

Feldballe Distriktsråd og Syddjurs Kommune præsenterer projektet 
Landsbyens Bæredygtige Bofællesskab60+ for alle interesserede. 

Tåstrup Forsamlingshus                 

mandag den 30. maj 2022 kl. 17 – 20.30               

Kan vi blive boende i landsbyen, når vi bliver gamle eller alene - og kan vi 
som landsby selv etablere et bofællesskab som drivkraft for nye aktiviteter ?  
Skal det være et bofællesskab for folk i alle aldre og hvordan kan det 
organiseres ? Hvor skal det ligge og hvem kan bygge det ? Skal det være i en
eksisterende bygning, eller i et nyt byggeri. Skal det være ejerboliger, 
andelsboliger eller lejeboliger ? Hvem vil finansiere det og hvordan kommer vi
i gang ? 

Disse og andre spørgsmål har en arbejdsgruppe forsøgt at finde svarene på 
med hjælp fra konsulentfirmaet SeTilSiden, og resultater vil vi gerne dele med
jer på mødet. Kom og hør hvad vi er nået frem til - og meld dig på studieturen
den 16. juni 2022, hvis du er interesseret i at være i den videre proces med at
skabe et nyt bofællesskab i Feldballe. Alle input og bemærkninger vil blive 
taget imod med glæde og interesse.  

Der er fællesspisning og mulighed for at købe drikkevarer. Tilmelding er 
derfor nødvendig på Go-Syddjurs.dk. Håber at vi ses.  

På vegne af arbejdsgruppen: Jens Peter Mølgaard.
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Fællesspisning
TIRSdag den 31. maj kl. 18

- denne gang med hyggepianist: Carsten Andersen
Menu: Koteletter i fad

Pris: Voksne 55 kr.
Børn (2-12 år) 40 kr.

Tilmelding senest torsdag 26. maj.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,

tlf. 2547 2488 - træffes bedst mellem 17 og 19

“Lopper i Rostved”  lørdag den 11. juni 2022
I Rostved afholdes et stort loppemarked fordelt rundt i hele byen. Det sker lørdag den
11. juni. Ideen er at de lokale holder små loppemarkeder hjemme hos dem selv. Man
kan så gå rundt i byen og se på alle de mange “lopper” og senere kan man både deltage
i auktion og få lidt godt at spise ved byens forsamlingshus.

Program:
10.00             Loppemarkedet åbner på de forskellige tilmeldte adresser.

Servering ved Forsamlingshuset - kaffe, brød, pølser m.m.
12.00             Auktion over indleverede ting ved Forsamlingshuset.
14.00             Loppemarked slutter.
14.15             Beboersamling ved Forsamlingshuset efter oprydning af

loppemarkederne.
Grill, pølser måske musik til en hyggelig afslutning på dagen.

Auktionen sælger specielt udvalgte - indleverede effekter. Vi håber at hvert loppemar-
ked måske har 3 ting de vil sælge på auktionen.

Der etableres parkering ved Forsamlingshuset og her kan man få et kort over “loppe-
markederne”.
Hvert loppemarked markeres med et stort synligt skilt/tegn. 

Så sæt kryds i kalenderen den 11. juni - vi tror at det bliver en stor dag i Rostved. 

Venlig hilsen - Rostved Beboerforening.
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OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
Grønærten aug-sept-okt: torsdag den 28.
juli. Omdeles senest søndag 7. august.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
SØN 8.
maj 11.00 Besøg i Japansk

Have i Ålsø Husmoderforeningen Afgang Feldballe
Bytorv kl 10.30

gratis
(Tilmeld 5/5)

LØR 28.
maj 19.00 Teater og Tapas Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus 175,-
MAN 30.
maj 17.00 Seniorbofælles-

skab i landsbyen
Syddjurs kommune

og DFFO
Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(Tilmeld)
TIR 31.
maj 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 55,-
børn 40,-

LØR 11.
juni 10.00 Lopper i Rostved

Loppemarked
Rostved

Beboerforening
Rostved incl.

Forsamlingshuset
ONS 15.
juni 19.00 Generalforsamling Husmoderforeningen Tåstrup

Forsamlingshus

Kalender


