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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 / Feldballe amba
hjemmeside: www.kooperativet.info
formand Tine Valbjørn Andersen
e-mail: ta@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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Åben vinmark og landbohave i Bjødstrup 14. aug. 10-16
Knap 4000 m2 have med et hav af forskellige planter og frugtræer
anlagt løbende igennem de sidste 30 år ud fra økologiske principper.
Køkkenhaven består af 11 højbede og derudover er der ca. 3000 m2
vinmark med 6 druesorter. Der er hønsehold og bier. 

Prisen er 20,- inkl. kaffe og kage, som vi kan nyde i haven eller det store orangeri. Lidt plante-
salg og salg af honning.
Afgang/samkørsel kl. 10.00 fra Købmandsgården

Væveværkstedet i Ebeltot 3. sep. 10-14
Arbejdende værksted med smukke ing på vævene som f.eks. tørklæder,håndklæder og duge.
9 vævere arbejder med forskellige materialer lige fra silke il uld. De deler gerne ud af deres
erfaringer og sælger også lidt af deres produkter.
Grais. Afgang/samkørsel kl. 10.00 fra Købmandsgården

Miniseum i Mariager 1. okt. 12-16
Se en flot miniverden. Dukkehuse i 1:12 med utrolige detaljer. Gl Estrup med hele slotet, som
Birthe Knuth selv har lavet. Riddersalen er udsmykket med Birthes egne håndsyede gobeliner. 
På museet er der bygget en svensk, en fransk og en tysk gade.
Mulighed for at købe alt il et dukkehus og få ideer.
Vi starter med at indtage medbragt mad og drikke og får så en rundvisning. 
Til sidst kan vi købe kaffe/the og Lene bager en Drømmekage fra Feldballe.  
Pris 50,- inkl. rundvisning.
Fælles kørsel kl. 11 fra Feldballe Købmandsgård. Alle er velkomne

JULEMARKED lørdag d. 12. og søndag d. 13. november 2022
i Tåstrup Forsamlingshus, Ebeltotvej 19, Tåstrup, 8410 Rønde
Begge dage fra kl. 10.00 il 16.00
Mange spændende boder med alt, hvad man kan bruge il jul. Kirkegårdspynt, dekoraioner,
blomster, beton figurer, strik/hækling, sokker, huer, hagesmække, grydelapper, karklude, dyr,
trædesign, knapper, smykker og brugsgenstande, Molbo huer, designstager, et utal af nisser,
kalender- og julegaver, julepynt og meget mere…
Der er også amerikansk loteri.
Derudover sælger husmoderforeningen:
Gløgg / øl / vand 10,-  3 æbleskiver 10,-  Kaffe / te 5,-  kage eller franskbrød 10,-
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TGF sæson 2022-2023
BASKETBALL
U9-U11 træner hver mandag og onsdag kl. 17.00-18.00

koningent: 600 kr. pr. sæson
U13 træner hver mandag og onsdag kl. 17.00-18.30

koningent: 600 kr. pr. sæson
U15-U17 træner hver mandag og onsdag kl. 18.30-20.00

koningent: 800 kr. pr. sæson
senior træner hver mandag og onsdag kl. 20.00-21.30

koningent: 600 kr. pr. halvsæson
Alle ungdomshold starter lørdag den 13. august 
Program for opstart: 
kl. 10.00-11.00 U9, U11 og U13
kl. 11.00-12.30 U15-U17
senior opstart mandag den 8. august kl. 20.00
Hvis du har spørgsmål it basket kontakt Flemming Mogensen 2623 3199

BADMINTON træningsider
Tirsdag:
Kl. 18.30 il 20.30 turneringsbadminton. 
Torsdag:
Kl. 18.00-19.00 Badminton for børn og unge fra 10 år. 
Kl. 19.00-21.00 moionsbadminton. 
Hvis du har spørgsmål it badminton kontakt Sara Pedersen 6127 4111

GYMNASTIK
Mandag kl. 16.00-17.00 Gymnasik for børn i børnehavealderen.
Første gang mandag d. 19. september
Hvis du har spørgsmål it gymnasik kontakt Mete Keller 6133 2530

Øvrige priser og opstartsdatoer kan ses på hjemmesiden
www.taastrup-gf.dk
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Fællesspisning
Tirsdag den 30. august kl. 18

Pris: Voksne 65 kr. (incl kaffe)
Børn (2-12 år) 45 kr.

Tilmelding senest torsdag 25. august.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,
tlf. 2547 2488 - træffes bedst mellem

17 og 19

OBS: Næste fællesspisning irsdag den 27. september, ilmelding torsdag 22. september.
Og igen irsdag den 25. oktober, ilmelding torsdag 20. oktober.
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FELDBALLE  KIRKE     August 2022 – Oktober  2022

�����

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 7. august 2022 kl. 10:30 - 11:30

Lisbeth Brocelius Meléndez

Sommertoner med Højlund og Holmsgaard i 
Feldballe Kirke

torsdag 11. august 2022 kl. 19:00 - 20:00

Højlund & Holmsgaard spiller perlende nye arrangementer af sange og viser fra Norden.

Duoen består af Ingeborg Højlund på sang og guitar, og Uffe Holmsgaard på forskellige 

strengeinstrumenter: guitar, cittern og mandolin

Sammen søger de ned i traditionens muld for at grave skjulte skatte frem til overfladen, og deres 

perlende arrangementer får velkendte sange som f.eks. “En yndig og frydefuld sommertid” til at 

lyde dugfriske.

De to musikere har i mange år spillet sammen i forskellige sammenhænge, de har spillet i ind- og 

udland og udgav i 2016 et album med folkeorkestret Psalmodie.

Gratis entré.

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 21. august 2022 kl. 09:00 - 10:00

Dorit Wium-Andersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 28. august 2022 kl. 19:00 - 20:00

Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 4. september 2022 kl. 10:30 - 11:30

Anne Marie Poulsen Tolbod
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Høstgudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 18. september 2022 kl. 10:30 - 11:30

Dorit Wium-Andersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 25. september 2022 kl. 14:00 - 15:00

Anne Marie Poulsen Tolbod

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 2. oktober 2022 kl. 10:30 - 11:30

Dorit Wium-Andersen

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 16. oktober 2022 kl. 10:30 - 11:30

Lisbeth Meléndez

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 23. oktober 2022 kl. 09:00 - 10:00

Dorit Wium-Andersen

Efterårsmøde i Feldballe kirke
søndag 30. oktober 2022 kl. 14:00 - 15:00

Anne Marie Poulsen Tolbod

Alle Helgen i Feldballe kirke
søndag 6. november 2022 kl. 14:00 - 15:00

Anne Marie Poulsen Tolbod

Tjek kalenderen på pastoratets hjemmeside:

www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Børneloppemarked ved Feldballe Købmandsgård
Få en stand på børneloppemarked d. 27. august kl 10.30-15.30.

Medbring selv bord i campingbordstørrelse. Der er plads til 25 borde.
Forhåndstilmelding obligatorisk.Først til mølle. Skriv til Ulla Fredsgaard,

email:  ullafred@hotmail.com for at få en plads.
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TEATERUNDERVISNING I TÅSTRUP FORSAMLINGSHUS V. TEATER 10/10
Opstartsmøde/informaionsmøde d. 1/9 kl. 19.00
Kom og hør mere om Teater 10/10 og den kommende sæson.
Du kan denne aten ilmelde dig undervisningen:
- 10 undervisningsgange torsdag aten i Tåstrup/Feldballe Forsamlingshus
- Lær skuespilteknik: Du lærer at blive bedre il at tale foran andre, og du får trænet hukom-
melse, udtale og ilstedeværelse på en scene.
- Undervisningen er ilretelagt, så alle kan være med og få noget ud af det. Vi har både
noget for begyndere og garvede.
- Vi har en kærlig ilgang, du får ikke sønderlemmende kriik, og ingen af os gider "kampen
om hovedrollen".
- Vi har et varmt og rummeligt fællesskab, og der er plads il dig, præcis som du er. Eneste
beingelse er, at du skal være moiveret og engagere dig.
- Vi sluter eterårssæsonen af med en lille juleforesilling, hvor du kan invitere familie og
venner.
- De mest ambiiøse kan være med i vores foresillinger, som vi optræder med i forsam-
lingshuse, plejehjem, skoler mv.
Det er uforpligtende at deltage d. 1/9, og du får meget mere informaion på dagen, så kom
glad!
Teater 10/10 underviser voksne og teenagere.
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Informaions- og borgermøde
om byudvikling i Feldballe og Tåstrup

onsdag den 21. september 2022 kl. 19.30
i Tåstrup Forsamlingshus

Hvordan skal Feldballe og Tåstrup se ud i
fremiden - hvor og hvordan skal vi bo.

Hvad mangler vi - hvad er udfordringerne
og hvad kan vi gøre i fællesskab og hvad

skal kommunen hjælpe os med ? 

Kom hvis du vil være med i diskussionen
eller hvis du vil vide mere. Planafdelingen
inviteres med il mødet. Iniiaivet er på

baggrund af en gruppe borgere og
Distriktsrådet For Feldballe og Omegn.

Tilmelding ikke nødvendig. 
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FELDBALLE PADELBANE ER KLAR TIL BRUG.
Pas godt på banen. Den er dyr og der ligger mange frivillige kræter og arbejdsimer bag
etableringen og driten.
Banen er KUN il padeltennis og må kun benytes når man har booket den. Det vil sige, at
banen IKKE må bruges il leg, fodbold eller lignende.
Det koster indil videre 50 kr/ime at booke banen, man kan leje den via hallens
hjemmeside
www.feldballehallen.dk eller www.bookingportal.com/feldballepadel
Man skal selv medbringe bat og bolde. Det er dog muligt at leje bat og bolde hos Kooperai-
vet i deres åbningsid. Det koster 25 kr/ime at leje bat og bolde. (Sygesikringskort/kørekort
lægges som depositum i buikken). Der kan også købes nye bolde i Kooperaivet.
Ved spørgsmål kontakt Mete Keller 6133 2530 eller René Jakobsen 2714 6530.
Rigig god fornøjelse
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Siden midt firserne har Shamrock glædet spillesteder og fesivaler over hele lan-
det med skøn irsk folkemusik. De tryllebinder deres publikum med medlevende
optræden. Der er sange at synge med på, jigs og reels at danse il og vemodige
sange at lyte il.
Musikken leveres med stor spilleglæde, og den bindes sammen på bedste vis
med små historier, hvoraf nogle endda kan være sande. Udover de kendte irske
sange spiller bandet også enkelte danske sange samt instrumentale numre.
Bandet Shamrock deler navn med den hvidkløver, der er et kendt symbol for
Irland. En klassiker med Shamrock er Lanigan's Ball, hvor man oplever den irske
håndtromme, Bodhrán.

SHAMROCK – Irsk Folkemusik og Irsk pubstemning
fredag den 4. november kl 20.30

i Tåstrup Forsamlingshus

De to ankermænd i bandet er Denis McLaughlin fra Derry i Nordirland og Svend
Erik Larsen fra Muldbjerg i det vestjyske. De suppleres denne aten af den super
dygige bassist Jens Holgersen, der bl.a. er kendt for sit mangeårige sammenspil
med Rasmus Lyberth.
Orkestret spiller 3 sæt. Drikkevarer kan købes. Billeter kan købes indil onsdag
den 2. november kl 12. Send 170 kr pr billet il Per Kejser-Andersen, MobilePay
2465 7741, med beskeden ”4/11”. Dørene åbnes 19.30.

Svend Erik Larsen (tv.)
og Denis McLaughlin (th.)
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OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
Grønærten nov-dec-jan: torsdag den 20. 
oktober. Omdeles senest søndag 30. oktober.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
TOR 11.
august 19-20 Sommertoner

sange og viser Menighedsrådet Feldballe kirke gratis
SØN 14.
august 10-16 Åben vinmark

i Bjødstrup Husmoderforeningen Afgang kl 10 fra
Købmandsgården 20,-

LØR 20.
august 10-11.30 Hils på Julie

vores nye købmand Kooperativet Kooperativet
Ebeltoftvej 54b

LØR 27.
august 10-16 Høst-marked Købmandsgården Købmandsgården

Ebeltoftvej 54
TIR 30.
august 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 65,-
børn 45,-

TOR 1.
september 19.00 Opstartsmøde

Teaterundervisning Teater 10/10 Tåstrup
Forsamlingshus

LØR 3.
september 10-14 Væveværksted

i Ebeltoft Husmoderforeningen Afgang kl 10 fra
Købmandsgården gratis

ONS 21.
september 19.30 Borgermøde om

byudvikling DFFO m.fl. Tåstrup
Forsamlingshus

TIR 27.
september 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 65,-
børn 45,-

LØR 1.
oktober 12-16 Miniseum

i Mariager Husmoderforeningen Afgang kl 11 fra
Købmandsgården 50,-

TIR 25.
oktober 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 65,-
børn 45,-

FRE 4.
november 20.30 Shamrock

- Irsk folkemusik
Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus 170,-
LØR 12.
november 10-16 Julemarked Husmoderforeningen Tåstrup

Forsamlingshus
SØN 13.
november 10-16 Julemarked Husmoderforeningen Tåstrup

Forsamlingshus

Kalender






