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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 Trine Andreassen
2091 4834 /
trine.andreassen@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 Karoline Nolsø Aaen
PUF (Progressiv Udvikling Feldballe)
formand Mie Dinesen
9153 2789 / miedin1@hotmail.com

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.bgob.dk
Rostved beboerforening 
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk
DFFO (distriktsrådet)
formand Jens Peter Mølgaard
50 176 176 / dffo@dffo.dk
Kooperativet (købmandsgruppen)
hjemmeside: www.kooperativet.info
formand Jonathan Hvidbjerg
e-mail: jh@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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Bålhyte i Kejlstrup
Kejlstrup Beboerforening har i fællesskab bygget en bålhyte, vi holder indvielse den
6. nov. kl. 14. Alle fra lokalområdet er velkomne il at se hvad et lille lokalsamfund
kan skabe ved sammenhold.
Beboerne har selv indsamlet mere end halvdelen af de økonomiske midler, Syddjurs
Kommune og Naionalpark Mols Bjerge, Alt Udlejning, Distriktsrådet samt Stark
Rønde har ligeledes støtet os. Hyten er tænkt som samlingssted for byens borgere
il eksempelvis børnefødselsdage, fastelavn grillakiviteter, fællesspisning o.s.v. 
Lidt fakta: Hyten er 54 kvm. Og har kostet ca. 80.000 kr at opføre. Der er offentlig
adgang il hyten, så alle er velkomne il at nyde deres madpakke i ly for vejr og vind.

Hyten ligger på byens fællesareal. J.P. Nielsens Vej 
Med venlig hilsen
Frede Normann Olesen
Formand for Beboerforeningen
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FELDBALLE  KIRKE      November – December 2021

�����

Fællessang i Feldballe - med temaet "fedt"

Søndag 31. oktober 2021 kl. 16:00 - 17:00

Mette Keller sidder ved klaveret, og Benedikte Bock Pedersen præsenterer sangene. Tema i 
efteråret er "Flid, fedt og snyd" - denne gang handler det om "fedt". 
Velkommen til hyggelig fællessang i den stemningsfulde kirke.

Foredrag: Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en 

vens tanker

Egegård onsdag 3. november 2021 kl. 19:30

Sogneaften i Egegård med Thomas Bjerg Mikkelsen, der fortæller om sin ven, der slog en mand 
ihjel.

Alle Helgen i Feldballe kirke

søndag 7. november 2021 kl. 14:00 - 15:00

Jørgen Gleerup

Kirkehøjskole med Anders Laugesen

Egegård fredag 12. november 2021 kl. 09:30 - 12:00
Anders Laugesen er bl.a. kendt for sine samtaler i skurvognen på Danmarks Radio P1

Alle er velkomne i Kirkehøjskolen: Fællessang, foredrag og formiddagskaffe - 25 kr.
Egegård: Birkevej 39, Rønde

Børnekulturnat: Hemmeligheder i mørket                            

fredag 12. november 2021 kl. 17:00 - 19:30

Velkommen i mørket ved Bregnet Kirke og i Ringelmose Skov.

I starter den spændende vandring med englesang, så I kan gå i mørket med lyset, og gå på 

opdagelse i skovens hemmeligheder.

Gratis billetter kan bestilles på GoSyddjurs.dk
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Vi strikker dåbsklude - velkommen i Strikkecaféen

Egegård lørdag 13. november 2021 kl. 13:00 - 16:00
Gamle og nye strikkere er velkomne i Egegård, når i vi holder strikkecafé
Oplysninger hos Edel Juhl: 2257 7867

Gudstjeneste i Feldballe kirke                                               

søndag 14. november 2021 kl. 10:30 - 11:30   Benedikte Bock Pedersen

Julemarked i Egegård

fredag 19. november 2021 kl. 14:30 - 17:30

Gudstjeneste i Feldballe kirke

søndag 21. november 2021 kl. 09:00 - 10:00   Anne Marie Poulsen Tolbod

Fællessang i Feldballe - med temaet "snyd"

søndag 28. november 2021 kl. 16:00 - 17:00

Mette Keller sidder ved klaveret, og Benedikte Bock Pedersen præsenterer sangene. Tema i 

efteråret er "Flid, fedt og snyd" - denne gang handler det om "snyd". 

Velkommen til hyggelig fællessang i den stemningsfulde kirke. 

Vi synger julen ind i Feldballe kirke

søndag 5. december 2021 kl. 15:00 - 16:00

Anne Marie Poulsen Tolbod

Gudstjeneste med Luciaoptog i Feldballe

søndag 12. december 2021 kl. 10:30 - 11:30 Benedikte Bock Pedersen

Vedrørende December/Januar   2021/2022:

Julegudstjenester, Nytårsgudstjenester, gudstjenester og øvrige
arrangementer.

Tjek kalenderen på pastoratets hjemmeside:

www.thorsager-bregnet-feldballe.dk



LOKALbladet Grønærten nov.-dec. 2021 - januar 2022

LOKALbladet Grønærten - Side 8

�����������	


����������������������������������������������������

Nu må vi jo heldigvis samles igen uden begrænsninger, og Rostved 
Beboerforening har et godt - og gratis - tilbud i november.
I løbet af efteråret tilbyder Århus Universitet naturvidenskabelige foredrag 
livestreamet til over 300 steder i landet. De tre har allerede været 
gennemført, men der er stadig to tilbage, d. 9. og d. 23.11. Alle er velkomne, 
og der er ingen tilmelding.

For begge foredragene gælder at der er mødetid kl 18.45, for foredragene 
starter præcist kl 19.00, og der er mulighed for at købe drikkevarer inden. Der
vil også kunne købes kaffe og kage i pausen.

Tirsdag d. 9.11:
������������������

Ved forfatter Lotte Kaa Andersen og professor David Lundbek Egholm.
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. 
Herunder hvordan hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev 
verdensberømt ved at opdage at Jorden har en indre kerne og at Jordens 
indre dermed er tredelt og ikke todelt.

Tirsdag d. 23.11:
�������������������������

Ved lektor Hanne Poulsen.
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en 
lillebitte nanomaskine – kaldet natrium-kalium-pumpen – som omhyggeligt 
sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist at fejl i pumpen
medfører sjældne sygdomme.

Rostved Beboerforening 
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Tåstrup og Omegns Husmoderforening
aholder JULEMARKED
Lørdag d. 13. og søndag d. 14. november 2021
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,-
_____________________________________________________________
Vi vil gerne afslute året med vores julearrangement
Torsdag den 2. december kl. 19 
Info om sted kommer senere
Vi laver håndarbejde og hygger med gløgg, æbleskiver og fællessang.
Der er amerikansk loteri og vi udlodder flote gevinster på medlemskortet.
Det koster 25,- for medlemmer, og 50,- for ikke medlemmer.
Du kan selvfølgelig tegne medlemskab denne aten.
Tilmelding senest den 25. november il Berit på 26 77 66 36
Vi glæder os il at se jer.
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PUF: Tak for nu
På PUF’s ekstraordinære årsmøde den 8. september 2021 beslutede bestyrelsen og de
fremmødte at støte Feldballes “Vild natur projekt” med 12.500 kr.
Der var enighed om at formålet i Feldballe A.M.B.A svarer meget overens med formålet i
PUFs vedtægter, nemlig at komme mange borgere i byen il gode.  Derfor blev der be-
slutet at overdrage de resterende midler il A.M.B.A’et, da de har brug for kapital il at
opbygge et varelager.
Arbejdet med at sikre en fortsat mulighed for dagligvarehandel i Feldballe har været
PUF’s vigigste opgave, siden 2018, hvor Jens Karl, den idligere købmand, fortalte at han
ville sælge buikken og bygningen. PUF arrangerede en inspiraionstur il den lokalt
ejede købmand i Alken, finansierede en byggeteknisk gennemgang af bygningen og ned-
sate en arbejdsgruppe der arrangerede borgermøder og ’solgte’ anparter i form af
gyldne mursten som blev stablet sten for sten, udenfor buikken.
Alt i alt har PUF støtet arbejdet med en ny købmand med 90.000 kr. Derudover har vi
også bevilget et lån på 25.000 kr.
Da de 150.000 kr. som vi fik i præmie af Region Midtjylland, for at Feldballe i 2016 blev
kåret som Årets Landsby, hermed er brugt op, takker vi af og nedlægger foreningen.
Lånet på 25.000 kr il Feldballe A.M.B.A. kan derfor ikke betales ilbage il PUF. I stedet
har vi atalt med bestyrelsen i Feldballe A.M.B.A. at de 25.000 kr så vidt muligt kan bru-
ges il lokale projekter. Så hvis du pludselig får en god idé il en lokal begivenhed, kan du
alid henvende dig il Feldballe AMBA, for at høre om de kan bidrage økonomisk.
Udover støte il at sikre dagligvarehandel i Feldballe, er PUF's midler brugt il følgende:
Byens Shelter 11.000 kr.
Beachvolleybane 14.000 kr.
Inspiraionstur il Alken 14.000 kr.
Derudover udgiter il diverse beboermøder, tryk, annoncer i Grønærten og lignende.
Alt i alt har vi brugt mere end de 150.000 kr vi fik i præmie. Det er fordi vi også har hat
indtægter i form af ilskud fra DFFO og Syddjurs Kommune og lavet et lille overskud fra
et loppemarked.
Tak for nu
Bestyrelsen
Mie, Jens Peter, Gert, Mia, Lukas 
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Spil basket i hele Djurslands basketball-klub
TGF har i over 40 år sørget for at verdens, i vores øjne,
fedeste sportsgren kan dyrkes på Djursland. 
I Feldballehallen er der basket for alle aldre og køn (lige nu
har vi dog ikke et damehold eller et rent pigehold, men vi
ønsker os begge dele), og i klubben samler vi spillere fra
nær og jern, og man kan være med uanset om man er
nybegynder eller har spillet i mange år. 
Vi har forskelligt fokus alt eter, hvilken alder vores medlemmer har. På vores
børnehold har vi fokus på et sjovt, spændende og akivt idrætsliv med masser af
bold i hænderne. 
Når man bliver lidt ældre, gælder det stadig om at have det sjovt, men det tager
også mere og mere udgangspunkt i at lære et godt sportshåndværk. Vi bliver
trænet af trænere med mange års erfaring med højt niveau. 
Både vores ungdoms- og seniorhold har it kampe i weekenden, hvor man er
velkommen il at komme og se på. Hvis du vil følge med i, hvad vi foretager os i
klubben, kan du følge os på vores facebookside ”Basketball på Djursland”, hvor
vi jævnligt opdaterer om træning, stævner, kampe og resultater. 
Kig forbi il en træning, hvis du elsker basketball, eller hvis du bare er nysgerrig. 
Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig il os på facebook eller kontakt klubfor-
mand Flemming Jul Mogensen på telefon: 2623 3199.
Vi glæder os il at se dig!

Fællesspisning
mandag den 29. november kl. 18

Menu: Medister
Pris: Voksne 55 kr.

Børn (2-12 år) 40 kr.
Tilmelding senest torsdag 25. nov.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,

tlf. 2547 2488 - træffes bedst mellem 17 og 19
Fællesspisning mandag 31. januar: Afri-suppe. Tilmeld torsdag 27. jan.
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OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
Grønærten feb.-marts-april: torsdag den 20.
januar. Omdeles senest søndag 30. januar.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
SØN 31.
oktober 16.00 Fællessang

i kirken Benedikte Feldballe kirke gratis
LØR 6.

november 14.00 Indvielse af
bålhytten

Kejlstrup
beboerforening

J.P. Nielsens Vej
Kejlstrup

TIR 9.
november 18.45 Live-streaming:

Den inderste kerne
Rostved

Beboerforening
Rostved

Forsamlingshus gratis
LØR 13.

november 10-16 Julemarked Husmoderforeningen Tåstrup
Forsamlingshus

SØN 14.
november 10-16 Julemarked Husmoderforeningen Tåstrup

Forsamlingshus
TIR 23.

november 18.45 Live-streaming:
Cellers saltbalance

Rostved
Beboerforening

Rostved
Forsamlingshus gratis

SØN 28.
november 16.00 Fællessang

i kirken Benedikte Feldballe kirke gratis
MAN 29.

november 18.00 Fællesspisning Tåstrup
Forsamlingshus

Tåstrup
Forsamlingshus

voksne 55,-
børn 40,-

TIR 30.
november 15.30-16 Juletræstænding Feldballe friskole Feldballe friskole

TOR 2.
december 19.00 Julearrangement Husmoderforeningen Info kommer

senere
50 / medl. 25
(tilmeld 25/11)

LØR 4.
december 10-17 Julemarked Friland Frilands fælleshus

Ravnen
LØR 4.

december Julemarked Alle butikkerne i den
gl. købmandsgård

Købmandsgården
Ebeltoftvej 54

SØN 12.
december 10.30 Gudstjeneste

med Lucia-optog Menighedsrådet Feldballe kirke gratis
MAN 31.
januar 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 55,-

børn 40,-

Kalender


