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TGF: Zumba-undervisning
Feldballe Friskole: Julemarked 1. december
Friland: Julemarked, bålhygge og rundvisning 8. december
Tåstrup Forsamlingshus: Juletræsfest 14. december
Feldballe Pomets Venner: Giv et træ
Tåstrup Forsamlingshus: Krybbespil og onsdagshygge 18. dec.
Tåstrup Forsamlingshus: Søndagsbrunch 5. januar
Feldballe Hallen: Pengene er hjemme til spontanidrætsanlæg
Feldballe Hallen: “Åben hal” 12. januar

Faste rubrikker

Side 7 Kontakt de lokale foreninger
Side 8 LOKALkalender

Se kalender på bagsiden!

ZUMBA I TGF
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Nu er der endnu en mulighed for at gå til Zumba i TGF.
Louisa Moeslund har startet et hold op for ‘let øvede’.
Det er mandage kl. 16.30-17.45. Første gang mandag d. 18/11.
Pris for holdet er 300 kr + evt grundkontingent.
Holdet fortsætter ca. indtil påske.
Tina Christensen fortsætter sit begynderhold torsdage
kl. 17-18.
Pris for holdet er 300 kr+ evt grundkontingent.
Holdet fortsætter ca. indtil påske.
Hvis man går på Tinas hold har man mulighed for, inden for samme
kontingent, også at gå om mandagen kl. 18-19.
Mandagsholdet fortsætter indtil jul, hvor vi vurderer om der kommer
nok til at fortsætte efter jul også.

... har været på en "all-inclusive" tur til Hawaii med elever, forældre og søskende i forbindelse med skolefesten d. 21. november.

... har en meget aktiv støtteforening, som afholder julemarked
søndag d. 1. december på Feldballe Friskole. Kom og gør et
kup, vind en præmie, nyd noget lækkert, hør skolekor, hyg dig og
meget meget andet. Alle er velkomne.

... er meget glade og stolte over netop støtteforeningen, som her
i efteråret har afsat over 70.000 kr til indkøb af materialer til skolens undervisning. Det er meget flot og vi siger tusind tak.
... giver eleverne i 7. klasse et undervisningsforløb i medborgerskab og iværksætteri. Det betyder bl.a. at eleverne skal stå for
arrangementer på skolen og i lokalområdet.
... er kommet på facebook, find siden og tryk på "like", hvis du
gerne vil følge med i stort og småt.

Se mere på www.feldballe-friskole.dk
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Julemarked på Friland
Søndag den 8. december – kl. 10-17

Velkommen til et stemningsfyldt julemarked. Ravnen huser i år Frilands første julemarked, hvor godtfolk vil kunne mødes til fælles hygge i vintermørket.

Lokalt kunsthåndværk
Julemarkedet byder på fine boder med alt fra hjemmelavede honninghjerter til lokalt
produceret og smukt kunsthåndværk som fx træskåle, tasker, filt, strik, skind, og tørklæder.
Kenya-caféen
Servering af varme drikke, kage, sandwich og suppe til støtte for unge kunstnere i
Kenya. I Kenya-caféen vil der desuden være salg af Kenyavarer, designertøj og
genbrug. Alt overskud fra caféen går til det gode projekt.

Bålhygge i Frilandshaven
For børn og barnlige sjæle vil der være bål i haven bag Ravnen med god plads til at
lege og løbe omkring, så tag endelig ungerne med!

Rundvisning på Friland
Klokken 14.00 er der mulighed for at høre om Frilandslivet og byggerierne. Rundvisningen tager ca. 2 timer og koster 40 kr. pr. person over 15 år.
Vi håber, vi ses!...og tag vennerne med :)

Tror du, Julemanden har sin kone med i år?
Kom selv og kig efter

lørdag den 14. december kl 14
i Tåstrup Forsamlingshus.

Entre:

Børn 30 kr incl. slikpose,
Voksne 10 kr incl. lodseddel.
Kaffe og æbleskiver kan købes.

Tilmelding senest

Sidste år var Julemanden og hans kone
med til at danse om juletræet !

onsdag den 11. december.
Ring eller SMS til Anja,
tlf. 2081 2516.

Julemanden kommer med en slikpose og en juice til dig.
De voksne må nøjes med et julelotteri.
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Feldballe Pomet

– et spiseligt park-anlæg
I Feldballe får vi vores eget Pomet – et parkanlæg med
træer og buske, der har spiselige bær, frugter og nødder.
Pometet etableres på jordstykket mellem det kommende Spontanidræts-anlæg
og Andelsforeningen Friland.
Pometet er et parkanlæg fyldt med træer og buske, som har spiselige frugter. Der
vil både være æble-, blomme- og valnøddetræer, men også træer og buske som
er mindre kendte i den danske madkultur.
Får vil afgræsse området og indbyde til klapning.
Parkanlægget er offentligt tilgængeligt hele året. Alle er velkommen til at gå tur i
Pometet og smage på det spiselige, når der er modne frugter og nødder på planterne. Håbet er at Pometet, sammen med Spontanidrætsanlægget, bliver et naturligt samlingssted i vores lokalsamfund.

Syddjurs Kommune har pr. 1. oktober 2013 givet foreningen bag Feldballe Pomet
brugsret over området i 30 år.
Det er foreningen Feldballe Pomets Venner der står for realiseringen af projektet.
I bestyrelsen 2013-2014 er Karoline Aaen, Anette Studstrup og Thea Hestbjerg.

Støt Pometet

Vi har brug for din hjælp – den lokale opbakning er vigtig!
Bliv medlem
Vær med i Feldballe Pomets Venner og modtag information om projektet og invitationer til hyggelige arbejdsdage. Det er ganske gratis at være medlem.
Giv et træ
For 500 kr. kan du sponsorere et træ til Pometet.
Hvis du ønsker det, kan du vælge træet fra Pometets planteliste. Der sættes skilt
op ved træet, så du kan finde det du har givet.
Pengegaver
Store og små beløb modtages med glæde – alt er velkommen.
Der er mulighed for sponsor-aftaler ved større beløb.
Kontakt: pometet@gmail.com eller 2713 6224
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Krybbespil og onsdagshygge
onsdag 18. december kl. 19
i Tåstrup Forsamlingshus.

Kom og oplev et splinternyt krybbespil,
skrevet og fremført af elever i Friskolens 7. klasse.
Der er gratis adgang.
Kaffe, sodavand og andet kan købes, også efter forestillingen.

Søndagsbrunch

... bacon, æg, amerikanske pandekager,
brød, ost, kaffe, juice ...
søndag den 5. januar kl. 11
i Tåstrup Forsamlingshus.
Voksne 45 kr.
Børn (2-9 år) 35 kr.

Tilmelding mellem 2. juledag og (senest) 2. nytårsdag.
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 for meget mad til overs.
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TAK TIL FIJOLOCA FONDEN

... der har doneret et kraftvarmeværk til Feldballe Hallen. Det vil være med
til at nedsætte driftsudgifterne og dermed give en mere bæredygtig hal.

Spontanidræts-anlægget er hjemme!

Der er nu samlet penge nok til anlægget og arbejdet går i gang til foråret.
Vi håber på at mange vil lægge frivillige kræfter i projektet.

EN STOR TAK

... til alle fonde og sponsorer der har givet tilsagn om penge til spontanidrætsanlægget:
LAG Djursland
400.000 kr.
Syddjurs Kommune
100.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden
150.000 kr.
D.G.I.
120.000 kr.
TGF og TGF's støtteafdeling
20.000 kr.
DFFO
10.000 kr.
AF Friland
10.000 kr.
Vinkærgård
5.000 kr.
Nymann autoparts
5.000 kr.
Stutteri Birkegården
5.000 kr.
Anonym sponsor
5.000 kr.
SuperBest
5.000 kr.
Small Planet
5.000 kr.
Habitat Vision
5.000 kr.
Pivotech
2.500 kr.
Steen Møller
2.500 kr.
Min Købmand
2.000 kr samt
50 øre pr rundstykke der sælges
indtil anlægget står færdigt.

KOM OG VÆR MED

Søndag d. 12. januar holder Feldballe Hallen 'Åben hal'. Her vil vi vise
vores dejlige hal frem, og du kan se en del af de aktiviteter der til dagligt
foregår i hallen. Hold øje med hjemmesiden www.feldballehallen.dk og
opslag i hallen for nærmere info om dagen.
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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

SØN 1.
december
SØN 8.
december
TIR 10.
december
LØR 14.
december
ONS 18.
december
SØN 5.
januar
SØN 12.
januar

Kl.

Arrangement

Arrangør

Sted

Pris

11-14

Julemarked

Feldballe Friskole

gratis

10-17

Julemarked

Friskolens
Støtteforening

Ravnen, Friland

gratis

14.00

Juleafslutning

14.00

Juletræsfest

19.00
11.00

Krybbespil og
onsdagshygge

Søndagsbrunch
Åben hal

Friland

Humørklubben

Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup Fors. og
Feldballe Friskole
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Hallen

Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe Hallen

gratis
(kaffe 20,-)
børn 30,voksne 10,voksne 40,børn (2-9 år) 30,-

Lad ikke “det lille hvide blad” ligge
frit fremme ... Det sku’ jo nødig bli’ hugget!

OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet februar-marts:
søndag den 19. januar.
Omdeles senest 2. februar.
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