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Kontakt de lokale foreninger
Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
2040 3664 / feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com

Støtteforeningen for
Feldballe Børnehave
kontaktperson Janne Koch
2251 4527 / fbstotteforening@gmail.com

Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
2311 7247 /
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk

Tåstrup Forsamlingshus
og Beboerforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
taastrup.forsamlingshus@gmail.com

Friskolens Støtteforening
formand Elka Nilsson
3031 3162 / elkanilsson@hotmail.com

Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk

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

Bjødstrup grundejerog beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk

Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013

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

Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
2465 7741 / per.iqjob@gmail.com
KulturKlubben
kontaktperson Jo Morandin
2390 0924 / kulturklub8442@gmail.com
Feldballe Pomets Venner
kontakt:
2713 6224 / pometet@gmail.com

Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com

DFFO (distriktsrådet)
formand Kristian Søborg
4072 7856 / kristian.s@privat.dk
LOKALbladet
redaktør Mette Keller
6133 2530 / mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
2465 7741 /
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
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Stø2eforeningen for Feldballe Børnehave

Stø2eforeningen for Feldballe Børnehave søger
økonomisk hjælp fra borgerne i lokalområdet. De2e
er desværre blevet nødvendigt e"ersom Syddjurs
Kommune i flere år har skåret i økonomien.
Stø2eforeningens primære formål er at hjælpe
børnehaven med økonomisk bistand 1l f.eks.
vedligeholdelse inde som ude, legeredskaber samt
ak1viteter ude af huset.
Med dit bidrag stø2er du bl.a. følgende projekter:
1. Genopførsel af ny Tarzan bane
2. Rutsjebane
3. Nye borde/bænke sæt
Vi håber at du/I vil stø2e op om projekterne. Vi vil
sæ2e pris på alle beløb uanset størrelse. Pengene
kan indsæ2es på konto nr.: 9354-0000139149
Ønsker du at blive medlem af Stø2eforeningen kan
du melde dig 1l på stoeforening@gmail.com.
Kon1ngentet er 100 kr. årligt.
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DFFO – Distriktsrådet - holdt generalforsamling
og fællesmøde d. 11. marts.
Mange gik glip af begge dele og af de gra1s pizzaer, og ikke mindst af et
hyggeligt og inspirerende møde med andre fra distriktet og Steen Møllers
spændende indlæg om hvordan vi holder liv i landsbyerne.
Og så blev Årets Ildsjæl kåret af DFFO, i år Inge-Lise Kousholt. Læs formandens
inds1lling andetsteds (side 7) i bladet.
Men der er heldigvis andre måder at holde sig orienteret på. På www.dffo.dk,
Distriktsrådets hjemmeside, kan man læse referat af generalforsamlingen, og
her følger et sammendrag af Steens indlæg.
Gentænk landsbyen
Steen Møller, den økologiske ildsjæl fra Friland, var oplægsholder og inspirator
på årets generalforsamling hos Distriktsrådet for Feldballe og Omegn.
Ditsriktsrådet havde sidste år besøg af en anden Møller, Jørgen, samfundsforsker med speciale i landsbyer og landdistrikter, og temaet var igen: hvordan
holder vi liv i landsbyerne, altså det gode og bæredyg1ge liv?
Steen Møller tog udgangspunkt i at 1den er karakteriseret ved at staten og markedet har overtaget det meste af det daglige liv, og det civile råderum presses.
Det indebærer at det er mest ra1onalt og økonomisk at befolkningen bor tæt,
altså i byerne. Derfor er de poli1ske signaler at landsbyerne gerne må trives og
vokse, men ini1a1v, arbejde og omkostninger skal komme fra lokalt hold. Landdistrikterne mangler offentlige penge 1l den nødvendige udbygning, hvilket
betyder at de bedst uddannede og de krea1ve fly2er væk, så det kun er ”de
rustne hænder” der er 1lbage. Et lokalsamfund har brug for både hoved, hånd
og hjerte for at leve og overleve, så hvad har landsbyerne af poten1ale? I Steens
op1k er det dem med de lave omkostninger, dem, der kan styre ressourcer og
minimere, der har frem1den for sig, og her har landdistrikterne en styrke. I
vores distrikt i kra" af de mange ganske små virksomheder, der gennem bedre
vidensdeling og netværk kan overleve. Da ikke kun staten, men også udlånsvirksomhederne satser på byerne, er det måske på 1de at gentænke andels- og
sparekasse-ideen, så det er muligt at udvikle virksomhederne lokalt. Der skal
sæ2es store mål og sigtes højt!
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Samfundets ”klister” og sammenhængskra" kommer fra et civilsamfund, der
består af myndige borgere. Måske kan en gentænkning af højskolen genskabe
den nødvendige dannelse og 1llid, der er nødvendig for at de alt for mange
mennesker, der i dag er sat udenfor samfundet, kan blive inkluderet som den
værdifulde ressource de udgør.
Det er i lokalsamfundet vi skal få 1llid 1l hinanden og samfundet, og i de fem
landsbyer i Feldballe og Omegns Distrikt er der masser af poten1ale og ini1a1v,
så ”Sigt højt”!
Den e"erfølgende diskussion blandt de fremmødte var livlig, og blandt forslagene var en lokal messe for alle de små virksomheder vi har i distriktet for at
skabe netværk og erfaringsudveksling.
Dvs. en CVR-messe, og det blev så udvidet med forslag 1l en CPR-messe, hvor vi
kan lære hinanden bedre at kende. I det hele taget skal vi have ideer frem, så
alle, også de unge, føler sig hjemme i lokalområdet i kra"
af at vi kender hinanden.
Diskussionen fortsæ2er 1l næste års generalforsamling og
fællesmøde, så husk at møde op!

Der bygges på Friland.
Brugte materialer afhentes, evt
købes.
Træ-sten-stål-vinduer-døre-mm
Claus Jørgensen 2618 5480
John Jørgensen 6176 9510
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Kræmmermarked for hele familien

skærtorsdag den 17. april kl 13-17 i Tåstrup Forsamlingshus.
Vi gentager succesen med en blandet landhandel - med tøj, legetøj,
kunst, nyt og gammelt. Der kan også laves pladser udendørs.
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 50 kr for et stort bord (2,44 m), 30 kr for et
mindre (1,20 m).

”Mit kæreste eje”
Søndag den 20. april kl 14

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.
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Nyt fra Feldballe Pomet

Giv et træ
Skriv til pometet@gmail.com hvis du vil sponsorere et
træ til Feldballe Pomet. Så sender vi dig listen over de
kommende træer, så du kan vælge hvilket det skal
være. Alle sponsorerede træer får et lille messingskilt
med navn og tekst på giveren. Der er også mulighed for at donere andre
ting til Pometet - skriv til os, hvis du eller dit firma er interesseret.
Vær med
Bliv gratis medlem af Feldballe Pomets Venner og deltag i de kommende
plantedage. Skriv til: pometet@gmail.com
Haveaffald
I april bliver der plantet træer og sat hegn op på Feldballe Pomet og Skt.
Hansbålet fjernes. Derfor håber vi, at folk fremover vil køre haveaffald og
grene til genbrugspladsen eller andre Skt. Hansbål i omegnen. Det er
altså ikke længere muligt, at aflevere grene på græsplænen mellem
Friland og Feldballe Hallen. Vi håber på forståelse for dette.

Ildsjæleprisen: DFFO-formandens indstilling
Lukker skolen, lukker lokalsamfundet måske også.

Det var en af bevæggrundene til, at Distriktsrådet for Feldballe og
Omegn (DFFO) på sin generalforsamling tirsdag den 8. marts valgte at
give prisen som årets ildsjæl til Inge-Lise Kousholt, som er formand for
bestyrelsen i Feldballe Friskole. Hun har, udover at være storleverandør
af børn til skolen, brugt rigtig megen tid på at få etableret skolen og
efterfølgende været med til at få skolen ind i god gænge, så der nu er ca.
100 børn i skolen, hvilket er samme elevtal som da det var en folkeskole.
Derudover har hun også i en periode været aktiv i DFFO.
Præmien, et gavekort til den lokale købmand, blev sendt med Inge-Lises
mand hjem, da hun ikke selv var til stede ved generalforsamlingen.
Tillykke med prisen, og fortsæt det gode arbejde, ønsker
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn (DFFO)
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Plads til 100 glade gæster ... i

Et hus med traditioner
Tåstrup Forsamlingshus er stedet, hvor man holder barnedåb, konfirmation, bryllup, rund fødselsdag osv. Det nuværende hus er bygget i 1938
og forbedret løbende lige siden. Mange gode kræfter har lagt arbejde og
penge i vedligeholdelse, drift og forbedringer igennem årene, og sådan er
det stadig i dag.
Brug for flere hænder
Der er brug for flere hænder i forbindelse med husets arrangementer.
Bestyrelsen har vedtaget en skærpelse af kravene ved udlejning til ungdomsfester. De økonomiske konsekvenser af skærpelsen kan vi kun
gisne om. Sandsynligvis vil færre holde UNG-festen hos os. I så fald må
vi skaffe penge til husets overlevelse på anden måde: Flere voksenudlejninger, flere overskudsgivende arrangementer som vi selv står for.
Et arrangement kræver typisk 37 timers frivilligt arbejde, fordelt på en
håndfuld mennesker der hjælper til med forberedelse, gennemførelse og
rengøring m.v.
Medlemskab
Indmeldelse og fornyelse af medlemskab kan ske ved at indbetale kontingent til forsamlingshusets konto, 9354-0000053241.
Husk at skrive navn eller adresse, så bliver dit medlemskort leveret.
Kontingent til april 2015: enkeltmedlem 100 kr - husstand 200 kr.
I denne kontingentperiode er der 10% medlemsrabat ved leje af huset.
Med venlig hilsen
Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening
P.S.: Hvor kan vi holde Sankt Hans?
Ved forrige års sammenlægning med Feldballe-Tåstrup Beboerforening
blev det årlige Sankt Hans bål en af forsamlingshusets opgaver, i
samarbejde med Friland. Men bålpladsen inddrages nu i forbindelse med
etablering af spontanidrætsanlæg og Feldballe Pomet. Har du en ide til,
hvor vi kan lave Sankt Hans bål i år? Så kontakt os!
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Yoga i Feldballe

Hver tirsdag kl.16.30-18, Ravnen 4, Friland.
1 gratis prøvegang, herefter kan du købe klippekort,
feks. 10 klip 700,- kr.
Kontakt Katrine Hald: 3020 9740.
For mer info se: facebook.com/KulilaYoga

☺

Musikcafe

fredag den 23. maj kl 19
i Tåstrup Forsamlingshus
En musikalsk hyggeaften, hvor lokale kunstnere
underholder med dansk musik.
I aften kan du møde
* Duoen LOUTOR - Louise Balle og Torben Møller,
begge kendt fra Rønde Amatør Teater og diverse
dansktop-lister.
* Sangeren Niels Karl Nielsen, Mørke - optræder
især med egne sange.
Gratis entre. Drikkevarer kan købes.
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Hjemmekampe i Feldballe
Lørdag d. 5. april kl. 15.00

TGF mod TRIF, Serie 5

Lørdag d. 12. april kl. 12.00

TGF mod KPI, U11

Lørdag d. 12. april kl. 15.30

TGF mod KPI, Serie 5

Lørdag d. 12. april kl. 13.10

TGF mod Grenå, U11

Mandag d. 14. april kl. 18.30 TGF mod Ådalen, Serie 6
Fredag d. 25. april kl. 19.00

TGF mod Østdjurs 91, Serie 5

Søndag d. 4. maj kl. 13.30

TGF mod AC Norddjurs, Serie 5

Mandag d. 28. april kl. 19.00 TGF mod Fjellerup, Serie 6
Mandag d. 5. maj kl. 19.00

TGF mod Allingaabro, Serie 6

Mandag d. 26. maj kl. 19.00

TGF mod IF Midtdjurs, Serie 6

Mandag d. 23. juni kl. 19.00

TGF mod Grenå, Serie 6

Lørdag d. 24. maj kl. 16.00
Lørdag d. 21. juni kl. 16.00

TGF mod Ebeltoft, Serie 5

TGF mod Åstrup/Hammelev, Serie 5
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Træfældning og udkørsel
i have og skov.

Minitraktor og rendegraver
haves.
Jeg kører forsigtigt og rydder helt
op. Gerne store stammer.
John Jørgensen 6176 9510

Kom 1l
lørdag d. 21. juni

Der vil bl.a. være oldboys-turnering, høvdingeboldturnering, sæsonens
sidste serie 5 hjemmekamp og musik i teltet.
I løbet af dagen kan der købes mad i kioskvognen og helstegt pa2egris
med 1lbehør om a"enen i teltet.
Der er hoppeborg og oppustelig fodboldbane på pladsen.
Hvis du har lyst 1l at optræde med noget musik på scenen i teltet, så
kontakt en fra sommerfestudvalget.
Mvh sommerfestudvalget:

Hanne Isaksen, Mathilde Holm Hjort,
John Willy Lampon, Hanne Clausen,
Sara Pedersen, Verner Møller,
Me2e Keller
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Kalender
Dato

TOR 17.
april
SØN 20.
april
TIR 29.
april
LØR 10.
maj
FRE 23.
maj
FRE 20.
juni
LØR 21.
juni

Kl.
13.00
14.00
19.00

Arrangement
Familiekræmmermarked

Arrangør

Tåstrup
Forsamlingshus
Humørklubben og
“Mit kæreste eje”
Tåstrup Fors.

Sted

Tåstrup
Forsamlingshus
Tåstrup
Forsamlingshus

Generalforsamling Feldballe Friskole Feldballe Friskole

11.00

Sponsorcykelløb

19.00

Musikcafe
Sommerfest
Sommerfest

Friskolens
Støtteforening
Feldstrup
Revyforening
Feldballe
Børnehave
Sommerfestudvalget

OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet juni-juli:
søndag den 18. maj.
Omdeles senest 1. juni.
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Feldballe Friskole
og Friland
Tåstrup
Forsamlingshus
Feldballe
Børnehave
Feldballe
Stadion

Pris
gratis
(kaffe 20,-)

gratis

