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Hvad er nu det?
KulturKlubben og Fredagscafe, hvad er
meningen med det, og hvem står bag?
Meningen er en uforpligtende mulighed for alle borgere i lokalområdet til
at mødes og lære hinanden bedre at kende. KulturKlubben går ikke efter
de store forkromede arrangementer, som kræver stor økonomi og mange
arbejdstimer, men de overskuelige arrangementer, hvor målet er hyggeligt
samvær.
Vi valgte at starte med en Fredagscafe for at se, om andre var med på
ideen. Det var de, ved septembers Fredagscafe mødtes ca. 30 personer.
De spillede spil, quizzede, sang og havde en rigtig hyggelig aften.
Om Fredagscafeen siger nogle af deltagerne:
- Det er stedet hvor alle generationer kan mødes i hyggelige omgivelser
med sang og spil til små penge. Lis Haagensen.
- Vi legede godt og så film. Jamilla Keller.
- Skøn aften med brætspil, hjemmebag og dejlige mennesker. Erik Aude.
- Det er jo lige det et forsamlingshus skal bruges til. Solveig Mikkelsen.
Fredagscafeen forsætter resten af året hver den første fredag i måneden,
det vil sige 5/10, 2/11 og 7/12.
Udover Fredagscafeen har initiativgruppen et lager af ideer, som går fra
skovture og grillaftener til foredrag, dans og meget mere. Har du lyst til at
være med, eller har du en god ide, så sig til, alle er velkomne.
Hvis du vil holdes opdateret på KulturKlubbens arrangementer og ideer,
så send en mail til kulturklub8442@gmail.com, så kommer du på vores
mailliste.
Initiativtagerne bag KulturKlubben er:
Jo Morandin, Lars Keller, Erik Ralund, Helle Boe Sørensen, Per Kejser-Andersen,
Jens Kurt Damsgaard, Lene Sloth Jørgensen, Ulla Fredsgaard
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KulturKlubben
Få en hyggelig start på weekenden
KulturKlubben gentager succesen og
holder Fredagscafe
fredag den 5. oktober kl. 19
i Tåstrup Forsamlingshus
Denne gang kan du forny dit private bibliotek,
der er bog- og DVD-byt for både voksne og børn.
Kom og få en snak, byt bøger, syng med på fællessangene eller
tag et spil bob, skak, ludo eller kort med din nabo
Der er børne-bio i den lille sal
Baren er åben med kaffe, te, øl, vand og kage
(Husk at tage dine læste bøger og dit yndlingsspil med.)
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Fodboldsucces i TGF
Der har været stor tilgang af spillere efter sommerpausen og for første gang i mange år er der nu to
11-mands seniorhold i TGF. Et hold i serie 4 og et
hold i serie 6 (guldholdet). Masser af spillere kommer
til træning og der er en god stemning. Derudover har
der været god opbakning til hjemmekampene med op
mod 100 tilskuere. Ud over den gode og spændende
fodbold på grønsværen er der på sidelinjen mulighed
for at forsyne sig med læskedrikke, en pølse eller
hjemmebag med kaffe.
Kom og få en god oplevelse og vær med til succesen.
De sidste hjemmekampe i år er på følgende datoer.
Serie 4:
7. oktober
28. oktober
Guldholdet i Serie 6:
1. oktober
14. oktober
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indendørs

fodbold - badminton - basket - gymnastik

Træningstider

Badminton:
Turnering, mandag kl. 20-22
Børn, torsdag kl. 18-19. Træner Sara Pedersen,
hjælpetræner Verner Møller
Motion, torsdag kl. 19-21
Gymnastik:
0.-4. klasse. Drenge og piger.
Trænere Louise Marie Nielsen og Trine Wad,
hjælpetræner Mia Isaksen
Tirsdag kl. 16.30-17.30
Børnehavebørn. Træner Mette Keller,
hjælpetrænere Katja, Anna og Caroline
Onsdag kl. 16-17
Basket i Feldballe Hallen:
Nanobasket (U6): mandag kl. 17-18
U8+U10: mandag kl. 17-18 og onsdag kl. 17-18
U12+U14: mandag kl. 18-19
U16: onsdag kl. 18-19
U18: mandag kl. 19-20 og onsdag kl. 18-19
Senior: mandag kl. 19-20 og onsdag kl. 19-20
Fodbold:
Drenge
Torsdag kl. 17-18
Senior
Onsdag kl. 20-22
For kontakt - se hjemmesiden:
www.taastrup-gf.dk
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Støt op om Feldballe Hallen!
Torsdag den 30. august blev "Den selvejende institution
Feldballe-Hallen" stiftet.
Vi havde en rigtig god og konstruktiv generalforsamling,
hvor der oven i købet var kampvalg til bestyrelsen.
Bestyrelsen er:
Formand Bertel Clausen
Næstformand Jan Degn
Kasserer Holger Degn
Sekretær Mette Keller
John Willy Lampon, Gert Jakobsen, René Jakobsen
Vi er i god dialog med kommunen, og vi forventer at
byrådet den 26. oktober beslutter at vi køber hallen og
den omkringliggende jord til 0 kr fra årsskiftet.
Bliv medlem af hallen, 50 kr pr person, ved at udfylde
sedlen her i Lokalbladet, og aflevere den til et af bestyrelsesmedlemmerne. Eller gå ind på hjemmesiden:
www.feldballehallen.dk
Vi glæder os til at skabe en aktiv hal for lokalområdet.
Mvh bestyrelsen
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inviterer til

Fællesspisning
onsdag den 17. oktober kl. 18

Pris 35 kr.
Tilmelding senest fredag 12.10.2012.
Ring eller SMS til Anja, tlf 2081 2516
Fortæl antal voksne og børn –
samt om nogen af jer er vegetarer
Nye deltagere i fællesspisningen kan blive medlem af ”Madklubben” ved indgangen.
(Medlemskab i 2012 er gratis)
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Flextur - dør til dør tilbud til alle i Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune tilbyder fra 1. august 2012 Flextur til alle kommunens
borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle - om
kørsel med taxa og minibus fra dør til dør.
Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre
bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra
dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved,
at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en
mindre omvej. Du betaler dog altid kun for den mest direkte vej.
Hvem kan bruge Flextur-ordningen?
Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller
andre formål. Flextur køres alle dage kl. 6.00-24.00 (undtagen 24. og 31.
december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne.
Hvordan bestiller man en tur?
Flextur bestilles ved at ringe til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00, alle ugens
dage kl. 8.00-17.00.
Turen skal bestilles senest to timer før ønsket kørselstidspunkt.
Samarbejde med Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune har indgået en aftale med Norddjurs Kommune vedr.
Flextur. Dette gør det muligt at benytte Flextur på tværs af de to
kommuner, til den lave takst på 3 kr pr. km. Dvs. man kan køre fra Syddjurs Kommune til Norddjurs Kommune, og omvendt, til samme takst.
Læs mere om Flextur på www.midttrafik.dk/flextur
Vær opmærksom på at Telebusordningen stadig gælder.
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... aolder Generalforsamling
onsdag den 24. oktober kl. 19:30 på Feldballe Friskole.

Mødet er åbent for alle. Se dagsorden på vores hjemmeside.
Stø,eforeningen for Feldballe Friskole organiserer …

ØLSMAGNINGSAFTEN

fredag den 16. november kl. 18:30 på Feldballe Friskole

Eer sidste års store begejstring blandt deltagerne, har vi igen inviteret
Claus Pedersen +l at komme og holde foredrag. Aenen er åben for alle.
Pris 250,- per deltager, incl. pølsebord. Minimum 30 deltagere.
Tilmelding (senest 1. november): mail +l stoet@feldballe-friskole.dk,
skriv for- og eernavn på deltager(ne) + mailadresser + ØLSMAGNING

KURSUS I FILTNING
tema ’Julenisser’

søndag den 18. november kl. 10:00 – 14:00 på Friskolen

Pris 200,- kr. per deltager, betales på forhånd. På selve dagen skal der
betales et beløb for materialer (ca. 100,- kr.). Der er plads +l 10 deltagere.
Kursusleder Inge-Lise Saima Kousholt
Tilmelding: mail +l stoet@feldballe-friskole.dk,
skriv for- og eernavn på deltager(ne) + mailadresser + FILTNING
www.støt-feldballe-friskole.dk/stoet@feldballe-friskole.dk/
www.facebook.com/forfeldballefriskole
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Sidste nyt fra

DFFO
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn

Distriktsrådet er igen kommet op på ”den store klinge” efter
sommerpausen. Nedenfor gives et par smagsprøver på
opgaver vi har arbejdet med.
Distriktsrådet har arbejdet aktivt sammen med seks andre
Distriktsråd om at skabe en debat om en kommende
rådhusplacering. Derudover har vi været aktiv medspiller i
forbindelse med at Feldballe hallen nu med stor sandsynlighed kommer på lokale hænder og været proaktiv imod
kommunens forslag om at nedlægge børnehaven i Feldballe.
Endelig har vi været i dialog med kommunen vedr. forslag til
trafikforbedringer i lokalområdet.
Som led i markedsføring af vores dejlige
lokalområde kommer der snart en folder
om lokalområdet på gaden.
Husk der er vigtig og nyttig lokal information på dffo.dk som vi
hele tiden forsøger at forbedre. Her finder du fx referater fra
vores møder og meget andet guf.
Med venlig hilsen
Distriktsrådet
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Kontakt de lokale foreninger
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
formand Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

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

TGF’s Støtteforening
formand Louise Marie Nielsen
e-mail:
louise-marie-nielsen@hotmail.com

Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com

Sommerfestudvalget
kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com

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 og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Andelsforeningen Friland
formand John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013

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 Erik Aude
e-mail: eau@habitatvision.dk
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
LØR 29.
september
TIR 2.
oktober
FRE 5.
oktober
TIR 16.
oktober
ONS 17.
oktober
TIR 23.
oktober
ONS 24.
oktober
FRE 26.
oktober
TIR 30.
oktober
FRE 2.
november
TIR 13.
november
FRE 16.
november
SØN 18.
november
TIR 27.
november
TOR 29.
november
SØN 2.
december
SØN 2.
december
FRE 7.
december

Tid Arrangement
18.30

Høstfest

14.00

Senior Shop

19.00

Fredagscafe

14.00

Fællesarrangement

18.00
19.00
19.30
18.00
14.00
19.00
14.00
18.30
10-14
14.00

13.00
19.00

Arrangør

Sted

Rostved
Beboerforening

Rostved
Forsamlingshus
Tåstrup
Humørklub & Husmoderforening
Forsamlingshus
Tåstrup
KulturKlubben
Forsamlingshus
Humørklubben

Hotel Rønde

Tåstrup
Tåstrup
Forsamlingshus Forsamlingshus
HåndarbejdsHusmoderUlla Espersen,
aften
foreningen
Bakkevænget 36
Friskolens
Feldballe
Generalforsamling
Støtteforening
Friskole
Rostved
Rostved
Irsk aften
Beboerforening Forsamlingshus
Film: “HvidstenFeldballe
Humørklubben
gruppen”
Friskole
Tåstrup
Fredagscafe
KulturKlubben
Forsamlingshus
Pastor Gleerup:
Tåstrup
Humørklubben
Foredrag
Forsamlingshus
Friskolens
Feldballe
Ølsmagning
(tilmelding 1. nov)
Støtteforening
Friskole
Friskolens
Feldballe
Kursus i filtning
Støtteforening
Friskole
Tåstrup
Bankospil
Humørklubben
Forsamlingshus
HusmoderJulehygge
foreningen
JuletræsRostved
Rostved
tænding
Beboerforening
Centrum
Bjødstrup
Bjødstrup
Julearrangement
Grundejer- og B.
Centrum
Tåstrup
Fredagscafe
KulturKlubben
Forsamlingshus
Fællesspisning
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Pris
175,gratis
gratis
30,35,gratis
150,gratis
gratis
gratis
250,200,-

+ materialer

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

