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Hvad går de rundt og laver i Distriktsrådet for Feldballe og Omegn (DFFO)?
Som omtalt andetsteds i bladet er der årsmøde i DFFO den 11. marts. Nogle af
de områder der har været berørt i bestyrelsen det seneste år er Kulturby 2017,
Landdistriktspoli-kken og frem-dens købmand.
Kulturby 2017

Der er ved at komme gang i en masse projekter i forbindelse med udpegningen
af Aarhus -l Kulturby 2017.
Der er blandt andet sat 25 gange 10.000 kr. af -l projekter for unge.
Syddjurs Kommune er også en del af Kulturbyen og det vil på forskellig måde
blive markeret også herude.
Der er mange muligheder for at få stø.e -l diverse projekter.
Følg med på hjemmesiden www.aarhus2017.dk
Landdistrikterne

Syddjurs Kommune har beslu.et at ville fokusere lidt mere på landdistrikterne,
hvor halvdelen af indbyggerne i kommunen fak-sk bor. Kommunen aoldt
endda en konference med de.e som emne.
Det gælder dog, at de allerfleste ini-a-ver skal bæres af frivillige, med mulighed
for stor poli-sk velvilje, men begrænset konkret og økonomisk kommunal hjælp.
Den nye kommuneplan fokuserer på det der kaldes det grønne og det blå bånd,
samt på Ebelto, og vi ser det derfor som vores opgave at sørge for at de ikke
glemmer resten.
Det gør vi blandt andet ved at deltage i så mange arrangementer med kommunen som vi kan og hele -den være i dialog med poli-kerne.
Har du brug for at vide mere eller har du kommentarer -l os, om ovenstående
eller i det hele taget, er du meget velkommen -l at komme med -l vores årsmøde den 11. marts, ligesom vi al-d er interesserede i at høre din mening.
Send en mail -l dffo@dffo.dk eller tal med en fra bestyrelsen.
Adresser m.v. findes på www.dffo.dk
Side 2

LOKALbladet februar-marts 2014

Deltag i deba.en om ”Trafik i dit lokalområde”

Distriktsrådet har modtaget henvendelser vedr. trafikale forhold i vores lokalområde. Hvis du har forslag -l forbedringer vil vi gerne høre fra dig samt have
kommentarer -l to nedenstående konkrete forslag fra Feldballe.
1. Den lukkede Søvej i Feldballe foreslås åbnet igen mod Ebeltovej. Hvorfor:
En del tung trafik som kunne køre ad Søvej ud af byen presses nu -l at køre ud
af byen via krydset ved skolen og købmanden. Det betyder unødig tung trafik
ved skolen.
2. Der er flere biler som skal -l luhavnen som kører forgæves fra Grenåvej
-l Feldballe. Det skyldes at man tror Luhavnsvej fører -l luhavnen. Forslag:
Der opsæ.es skilt ved Grenåvej som angiver korrekt rute mod luhavnen.
Hvorfor: Det vil mindske antallet af biler som kører forkert og dermed færre
pressede personer som får travlt med at nå flyafgang.
Hvad synes du?- Send din kommentar -l dffo@dffo.dk
Med venlig hilsen Distriktsrådet (DFFO)

Navne- og logokonkurrence

Feldballe Hallen og Pometets Venner udskriver i fællesskab en navne- og
logokonkurrence.
Vi skal have fundet et navn til det samlede anlæg mellem Feldballe Hallen og
Friland der kommer til at bestå af:
1)
2)

Spontanidræts-anlæg med:
Skatebane, parkourbane, multibane og et sti-system med bløde kurver.
Pometet der består af spiselige planter, træer og buske samt en klatreboulder.

Forslag til navn og/eller logo lægges i idé-boksen i hallens café eller mailes til
feldballehallen@gmail.com senest d. 1. marts.
Vinderen/vinderne vinder et gavekort til 2 timers børnefødselsdag eller idræt i
Feldballe Hallen.
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Kræmmermarked for hele familien

lørdag den 15. februar kl 13-17 i Tåstrup Forsamlingshus.
Der er lagt op til en blandet landhandel - med tøj, legetøj, værktøj,
kunst, nyt og gammelt.
Kaffe, kage og andet spiseligt, snacks, øl og vand kan købes.

Lej et kræmmerbord!

Alle har noget spændende liggende, som andre
gerne vil købe.
Du kan leje et bord ved at ringe eller SMS’e til
Anja, tlf. 2081 2516.
Pris 40 kr for et stort bord (2,44 m), 25 kr for et
mindre (1,20 m).

”Mit kæreste eje”

Mange af os har nogle små ting derhjemme, som betyder noget ganske
særligt for os. Ting, som rummer minder – selv om de måske ikke har
nogen værdi for andre (tænk på Onkel Joakims lykkemønt!):
”Det askebæger gav jeg til min far, og han brugte det hver dag.” - ”Den
figur har jeg selv skåret ud, og det tog flere måneder!” - ”Den halskæde
fik jeg af min farmor, da jeg blev forlovet.” - ”Det var den første platte jeg
købte, efter vi blev gift, og siden har jeg samlet på dem.”
Til påske mødes vi i Tåstrup Forsamlingshus over en kop kaffe. Alle, som
har lyst, medbringer en eller flere ting, som vi aldrig vil skille os af med.
Og så får vi en snak om dem. Det bliver rigtig hyggeligt.
Transportmulighed for Humørklubbens medlemmer: Rønde Taxi, 8637
1410. Dato for arrangementet: Se aprilnummeret af LOKALbladet.
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Feldstrup Revy- og Teaterforening
har Generalforsamling
søndag den 16. februar kl 19
i Tåstrup Forsamlingshus

TGF Fodbold

Nytårsappel søndag d. 16. februar kl. 14
Efter en kort træning er der suppe og en snak om den kommende
sæson.

TGF Generalforsamling

Kom til generalforsamling i TGF
torsdag d. 20. februar kl. 19 i hallens café

Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage inden generalforsamlingen.

På valg er Hanne Clausen og Mette Keller.
Begge modtager genvalg.
Der skal derudover vælges et supplerende medlem.

Tåstrup Forsamlingshus

holder Åben Generalforsamling
fredag 21. februar kl 19 - og derpå
Ekstraordinær Generalforsamling.
(... en mindre vedtægtsændring ...)

sommerfestmøde

Kom til
tirsdag d. 25. februar kl. 20 i hallens café.

Er der stadig opbakning til en sommerfest i byen?
Det kræver mange frivillige hænder at stable en sommerfest på
benene.
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Invitation til

Fællesmøde i Distriktsrådet for Feldballe og Omegn
(DFFO)
Tirsdag den 11. marts kl. 18.30-21.00 i Rostved Forsamlingshus

Du inviteres hermed -l det årlige fællesmøde i DFFO. Her har du mulighed for at
blive opdateret på de vig-gste ak-viteter i dit lokalområde.
Det formelle med valg af bestyrelse forventes overstået på maksimalt ½ -me.
Der serveres pizza og læskedrik samt kaffe.
Forslag som ønskes behandlet sendes -l e-mailen: dffo@dffo.dk, eller aflever
det i postkassen hos en fra bestyrelsen.
Temaet fra Kulturby 2017 er ”Rethink”.
De.e bliver aenens tema, og som del af de.e holder
Steen Møller fra Friland et inspirerende oplæg, som
sæ.er lokalområdet i perspek-v og som sam-dig
kommer med inspira-on og ideer -l frem-dens
bæredyg-ge lokalområde.

Feldballe Pomet inviterer til

PODEKURSUS

Tid & sted: onsdag d. 12. marts kl. 19-21.30, Ravnen 4 -Feldballe
Pris: 200kr (medlemmer), 300kr (ikke-medlemmer).
Tilmelding: pometet@gmail.com

Lær hvordan man kan lave frugt- og nøddetræer ved podning af udvalgte sorter på
grundstammer. Alle deltagere får 2-3 træer med hjem.
Kurset undervises af Jens Peter Mølgaard og arrangeres af Feldballe Pomets
Venner. Overskuddet går til Pometet.
Husk at Pometet fortsat søger sponsorer for realiseringen af parken. Har du, din
familie eller dit firma lyst til at hjælpe projektet, kan du kontakte bestyrelsen via
pometet@gmail.com eller 27 13 62 24.
OBS! Bliv medlem af foreningen gratis – og følg aktivt med i projektet!
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torsdag den 13. marts kl. 18
i Tåstrup Forsamlingshus.
Voksne 45 kr.
Børn (2-9 år) 30 kr.

Tilmelding fra 1. marts til (senest) mandag 10. marts.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.
Fortæl antal voksne og børn.

Tilmeld dig gerne i god tid.
Bliver du forhindret, så meld afbud, så vi
ikke får en masse mad til overs.

Old-Boys fodbold i Bjødstrup

Siden den spæde start i 2008 har Bjødstrup nu et velfungerende old-boys
fodboldhold med et stabilt medlemstal. I 2012 fik holdet nye spillersæt sponsoreret af de mange virksomheder i Bjødstrup.
I sommerhalvåret spilles der fuldt kampprogram mod andre hold i Østjylland (vores hjemmebane er Feldballe), mens vi i vinterhalvåret spiller indendørs fodbold hver tirsdag 20.00 - 22.00 i Feldballe Hallen.

Klubben har ikke kun medlemmer bosiddende i Bjødstrup, men også spillere, der på anden måde har tilknytning til Bjødstrup - så har du interesse
i at høre mere eller deltage i vore aktiviteter - så kontakt Bjødstrup Boldklubs formand Jeppe Andrup Pedersen - tlf.: 2221 0072 eller kassereren
Flemming Gerhardt-Pedersen - 8637 3311
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Fastelavn ...

Kom og slå katten af tønden!
søndag den 2. marts kl. 14 i Tåstrup Forsamlingshus.
Entre 30 kr for børn.
Tilmelding senest torsdag den 27. februar.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.

Feldballe Friskole… vores lokale skole, opre.et eer nedlæggelse af den lokale folkeskole, nu godt i gang med sit erde år, og vokset -l ca. 100 elever! En skole der er vig-g for vores lokalområde. En skole der sørger for at det bliver ved med at være
a.rak-vt for børnefamilier at bo her. Et sted, der ud over at være en skole, er et samlingspunkt for alle områdets beboere.
Stø.eforeningen har siden skolens opstart været med -l at sørge for at Friskolen er
en skole for alle. Vi har været ak-v i at søge ekstra midler -l at hjælpe skolen der,
hvor økonomien ikke al-d rækker -l. Vi er glade for at vi, takket være vores medlemmer og besøgende/deltagere -l vores arrangementer, kan yde et bidrag -l fripladser,
skolematerialer, en årlig skolekoncert mm. og… vi vil gerne blive ved! Har du lyst -l at
hjælpe os, og dermed Friskolen, kan du gøre følgende:
•

•
•

Bliv medlem i dag! For kun 250,- kr. om året yder du et vig-gt bidrag -l
vores lokale skole. Du kan blive medlem på vores hjemmeside
www.støt-feldballe-friskole.dk under fanen medlemskab...
nemmere kan det ikke være!
Støt med et engangsbeløb… Du kan også stø.e os med et engangsbeløb.
Se på vores hjemmeside www.støt-feldballe-friskole.dk under fanen
medlemskab.
Støt med et firmasponsorat, og få dit firmanavn/logo på vores
hjemmeside. Se på www.støt-feldballe-friskole.dk, eller skriv -l
stoet@feldballe-friskole.dk for mere informa-on.

Holdt dig opdateret om Stø.eforeningen på www.støt-feldballe-friskole.dk, eller på
Facebook: www.facebook.com/forfeldballefriskole

Støeforeningen ønsker alle et rigg godt 2014!
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KOM OG HJÆLP

MED AT BYGGE DET NYE ANLÆG VED HALLEN
- Skate, BMX, Parkour, Klatring, Multibane til boldspil, lokalt mødested

Pengene er samlet ind, byggetilladelsen er hjemme og nu mangler vi mange
frivillige hænder for at projektet bliver en realitet.
INDEN PINSEN ER DER BRUG FOR HJÆLP TIL UDGRAVNING OG
EL-ARBEJDE.
VI SØGER FOLK MED GRAVKO ELLER RENDEGRAVER.
ARBEJDSWEEKEND I PINSEN (7/6-9/6):
BL.A. JORD- OG BETONARBEJDE.

ARBEJDSUGER I SOMMERFERIEN:
Uge 27, mandag d. 30/6 - søndag d. 6/7 samt
Uge 32, mandag d. 4/8 - søndag d. 10/8.
DER SKAL BL.A. ARBEJDES MED:
BELÆGNINGSARBEJDE, MULTIBANE OG PARKOURBANE.

Skriv dig på sedlerne om hjælp der er i hallen, på skolen eller ved købmanden.

Kom til

Generalforsamling i Feldballe Hallen
onsdag 26. marts kl. 19 i hallens café.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til punkter skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.

På valg er Jan Degn, Holger Degn, René Jakobsen og Gert Jakobsen.
Holger Degn, René Jakobsen og Gert Jakobsen modtager genvalg.

Privat leje af Feldballe Hallen

Man kan leje Feldballe Hallen til børnefødselsdag eller idrætsaktivitet for 300 kr i timen.
Man kan også i ledige timer i hallen leje en enkelt badmintonbane
for 60 kr i timen.
Læs mere på hallens hjemmeside: www.feldballehallen.dk
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inviterer på

“Papkasserevy” og Voksendiskotek
fredag-lørdag 28.-29. marts i Tåstrup Forsamlingshus.

For andet år i træk har Feldstrup Revyen valgt at stille op med
en forårsrevy, og også denne gang er en del af truppen hentet
fra Rønde Amatørteater.
Årets revy har fået titlen “Papkasserevyen”. Det skyldes, at vi
har en papkasse som stand-in, hver gang en af skuespillerne
bruger for lang tid på at klæde sig om ...
Fredag er forpremiere for voksne og børn. I pausen serveres
kaffe, sodavand og kage, inkluderet i billetten.

Lørdag er der revysnitter i pausen – og når forestillingen slutter
har revyorkestret fri, så de for en gangs skyld kan være med til
festen.
Musikken er Voksendiskotek, leveret af Fisker’s Pladebar, som fik
alle ud at danse ved Forsamlingshusets jubilæum i september.
Billetter til begge dage købes hos Min Købmand i Feldballe
fra tirsdag 11. marts til torsdag 27. marts kl 12.
Billetpris fredag 28. marts: 60 kr for voksne, 30 kr for børn.
Billetpris lørdag 29. marts: 160 kr incl. revysnitter og bal.
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Kontakt de lokale foreninger
Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
tlf. 2040 3664
e-mail: feldballehallen@gmail.com

KulturKlubben
kontaktperson Jo Morandin
tlf. 2390 0924
e-mail: kulturklub8442@gmail.com

TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

Feldballe Pomets Venner
kontakt: pometet@gmail.com
tlf. 2713 6224

Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
tlf. 2311 7247
e-mail:
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Elka Nilsson
tlf. 3031 3162
e-mail: elkanilsson@hotmail.com

Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk
Bjødstrup grundejerog beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk

Andelsforeningen Friland
formand Morten Overgaard
e-mail: overgaard@id.aau.dk

Rostved beboerforening
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk

Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013

DFFO (distriktsrådet)
formand Kristian Søborg
tlf. 4072 7856
e-mail: kristian.s@privat.dk

Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com

LOKALbladet
redaktør Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
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Kalender
Dato
TIR 4. og 18.
februar
TIR 11.
februar
LØR 15.
februar
SØN 16.
februar
TOR 20.
februar
FRE 21.
februar
TIR 25.
februar
SØN 2.
marts
TIR 4. og 18.
marts
TIR 11.
marts
ONS 12.
marts
TOR 13.
marts
ONS 26.
marts
FRE 28.
marts
LØR 29.
marts
Påsken
april

Kl.

Arrangement

Arrangør

14.00

Tirsdagshygge

Humørklubben

19.00

Generalforsamling

Sted

Pris
gratis
(kaffe 20,-)

19.00

Generalforsamling

19.00

Generalforsamling

20.00

Sommerfestmøde

14.00

Fastelavn

14.00

Tirsdagshygge

Humørklubben

18:30

Fællesmøde

Distriktsrådet
(DFFO)

Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Hallens
café
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Hallens
café
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Rostved
Forsamlingshus

19.00

Podekursus

Pometets Venner

Ravnen, Friland

18.00

Fællesspisning

Tåstrup
Forsamlingshus

19.00

Generalforsamling

Feldballe Hallen

18.30

Papkasserevyen

Feldstrup Revyen

18.30

Papkasserevy og
Voksendiskotek

Feldstrup Revyen

Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Hallens
café
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus

13.00
15.00

Feldballe
Jagtforening
FamilieTåstrup
kræmmermarked Forsamlingshus
Feldstrup RevyGeneralforsamling
og Teaterforening

“Mit kæreste eje”

TGF
Tåstrup
Forsamlingshus
Sommerfestudvalget
Tåstrup
Forsamlingshus

Humørklubben og
Tåstrup Fors.

OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet april-maj:
søndag den 16. marts.
Omdeles senest 30. marts.
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børn 30,gratis
(kaffe 20,-)
medl. 200,andre 300,voksne 45,børn (2-9 år) 30,voksne 60,børn 30,160,gratis
(kaffe 20,-)

