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Støtteforeningen for Feldballe Friskole og Børnehus inviterer til 
markedsdag lørdag den 13. maj kl. 10-15.

Kom og gør en god handel i loppeboderne, hyg dig med kaffe og kage og 
underholdning for både børn og voksne.

Markedet er for alle og alle er velkomne til at købe en stand uanset om 
man har en tilknytning til skolen/børnehaven eller ej.

Det sker på sportspladsen bag Feldballe Friskole.

Indtægter fra standleje går direkte til støtteforeningen til gavn for til 
friskolens og børnehusets børn og unge.

Pris for standleje: 200 kr.

Madboder (virksomhed): 500 kr.

Køb af stand: Sms til 2238 3263 (Kristine), eller mail: stoet@feldballe-
friskole.dk (Bettina). Herefter modtager du Mobilepay nr. Tilmelding er 
bindende.

Læs mere på Facebook eller på www.feldballe-friskole.dk/sttteforening

De bedste hilsner

Kristine Vestergaard Bjerre
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Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening og
Feldstrup Revy- og Teaterforening har

FÆLLES Ekstraordinær Generalforsamling
fredag 19. maj kl 19

i Tåstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:
Forslag om sammenslutning af de to foreninger
Alle medlemmer af (mindst én af) disse foreninger

er velkomne
- - - - -

Såfremt forslaget vedtages, afholdes der endnu en
Ekstraordinær Generalforsamling

fredag 16. juni kl 19
i Tåstrup Forsamlingshus.

Forsamlingshusets kontingent for 2023 er uændret 100 kr/medlem,    
200 kr/husstand. Kan indbetales på konto 9354-0000053241 eller via 
MobilePay 95641. Angiv navn eller adresse.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fællesspisning
Menu: Dansk bøf med bløde løg

tirsdag den 30. maj kl. 18

Pris: Voksne 65 kr. (incl kaffe)
Børn (2-12 år) 45 kr.

Tilmelding senest torsdag 25. maj.
Ring eller SMS til forsamlingshuset,

tlf. 2547 2488 - træffes bedst mellem 17 og 19
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FELDBALLE  KIRKE          Maj 2023 – Juli 2023

Konfirmation i Feldballe kirke
søndag 30. april 2023 kl. 10:30 - 11:30  Dorit Wium-Andersen

Kirkens Dagligstue er åben i Egegård
torsdag 4. maj 2023 kl. 10:00 - 11:30

Velkommen til hyggeligt og uformelt samvær med kaffe, rundstykker og en sang fra 

højskolesangbogen.

Kirkens Dagligstue er åben kl. 10 den første torsdag i hver måned - og den er for alle, som har tid 

og lyst, så kig bare forbi.

Pris: Kaffe og brød koster 20 kr.

Adresse: Egegård, Birkevej 39, Rønde.

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 7. maj 2023 kl. 10:30 - 11:30  Benedikte Bock Pedersen

Morgensang med Malou i Egegård
tirsdag 9. maj 2023 kl. 08:30 - 09:00 For de morgenfriske. Vi synger fra 
Højskolesangbogen i ca. 35 minutter - kendte og nye sange.
Næste gange:
Tirsdage kl. 8.30: 13. juni, 11. juli, 8. august, 12. september, 10. oktober, 14. 
november
Ved klaveret: Malou Reitberger.
Sted: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
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Teaterkoncert: "Josef og den magiske kappe"
Mandag 15. maj 2023 kl. 18:30

- sunget af Juniorkor, Boblerne og projektkor fra Thorsager og Bregnet Kirke.Oplev en fantastisk 

forestilling med musik af Andrew Lloyd Webber og tekst af Tim Rice.

Teaterkoncerten opføres i Bregnet Kirke - og der er gratis entré.

Simon Aaen: Kunsten, troen og livet
Tirsdag 16. maj 2023 kl. 19:30 i Egegård

Rønde-kunstneren Simon Aaen har udsmykket flere kirker, og fortæller om sit arbejde som 

billedkunstner og tankerne bag hans mange store kirke-projekter.

Simon Aaen giver et unikt kig ind i processen fra inspiration til det færdige værk.

Præsentation:

Billedkunstner Simon Aaen bor lokalt i Rønde. Han er kendt for sine ekspansive landskabsmalerier

og sit arbejde med de store opgaver omkring udsmykning af kirkerum. Hans arbejdsområde er 

troen og naturen.

Simon Aaen har udsmykket flere kirker og en lang række sognegårde, og er dermed en af landets 

kendte kirkekunstnere.

Hans værker er solidt gennemarbejdet og udstråler en stor indleven i naturens stærke udtryk.

Kristi Himmelfart med morgenkaffe i Feldballe Kirke
Torsdag 18. maj 2023 kl. 09:00 - 10:00
Forårsmorgen med skønne salmer og efterfølgende morgenmad i kirken - kaffe og 
lækkert brød.
Dorit Wium-Andersen har opløftende ord, bøn og velsignelse med.

Pinsedag i Feldballe
søndag 28. maj 2023 kl. 09:00 - 10:00  Lisbeth Melèndez

Løb med i motionsløbet Egegårdsløbet
onsdag 31. maj 2023 kl. 17:30

Se information om Egegårdsløbet på pastoratets hjemmeside

Kirkens Dagligstue er åben i Egegård
torsdag 1. juni 2023 kl. 10:00 - 11:30

Velkommen til hyggeligt og uformelt samvær med kaffe, rundstykker og en sang fra 

højskolesangbogen. Kirkens Dagligstue er åben kl. 10 den første torsdag i hver måned - og den er

for alle, som har tid og lyst, så kig bare forbi.

Pris: Kaffe og brød koster 20 kr.

Adresse: Egegård, Birkevej 39, Rønde
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Grundlovsmøde i Feldballe Præstegårdshave
mandag 5. juni 2023 kl. 14:00

Det er blevet en god og fast tradition med grundlovsmøde i den hyggelige præstegårdshave i 

Feldballe.

Velkommen til en hyggelig og folkelig festdag i Danmark, med grundlovstale, musik med "En Trio",

fællessange fra Højskolesangbogen og en skøn servering af forfriskninger og stort kagebord.

Grundlovstalen holdes af Dorit Simonsen, leder af Hospice Djursland fra 2007 og indtil dette forår.

Livemusikken i haven leveres af det talentfulde band "En Trio":

Trioen spiller engelske og danske sange, som fortolkes og sættes i ny kontekst.

Med kontrabas, keys og vokal inviterer gruppen lytteren med ind i et interessant og finurligt 

univers, der genremæssigt bevæger sig inden for både pop, indie, soul og de gamle sangskatte. 

Lytteren møder både nyt og gammelt, kendt og ukendt. 

"En Trio" består af musikerne, Anton Søndberg Grøn, Anna Oline Frieboe Laumark og Amanda 

Krogh.

Velkommen til alle, deltagelse er gratis.

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 11. juni 2023 kl. 10:30 - 11:30  Benedikte Bock Pedersen

Gudstjeneste med dåbstræf i Feldballe kirke
søndag 18. juni 2023 kl. 10:30 - 11:30  Dorit Wium-Andersen 

Gudstjeneste i Feldballe kirke
søndag 25. juni 2023 kl. 09:00 - 10:00   Lisbeth Meléndez

Tjek kalenderen på pastoratets hjemmeside:

www.thorsager-bregnet-feldballe.dk
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Sommermarkeder ved
Købmandsgården

Vær med, når pladsen foran Købmandsgården i Feldballe
fyldes af liv og markedsstemning:

24. juni
29. juli

26. august
30. september

kl 10-14

Der vil være lokalt producerede fødevarer, blomster,
kunsthåndværk samt børneloppemarked, og bygningens

butikker har åbent.

Er du interesseret i at have en stand på én eller flere af
markedsdagene, så skriv til os på

feldballemarked@gmail.com. Både private og
virksomheder kan være med.

Vi glæder os til festlige markedsdage sammen med jer!

Kalø Whisky & Vin, Kooperativet
og Simons Brød
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Kalender
Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris

SØN 30.
april

 10.30 Konfirmation Menighedsrådet Feldballe kirke

LØR 13.
maj

 10-15 Forårsmarked
Friskolens

støtteforening
Sportspladsen
bag Friskolen

TOR 18.
maj

 9-10 
Kristi Himmelfart
med morgenkaffe

Menighedsrådet Feldballe kirke

FRE 19.
maj

19.00
Ekstraordinær

Generalforsamling
Tåstrup Fors.hus og
Feldstrup Revyfor.

Tåstrup
Forsamlingshus

TIR 30.
maj

18.00 Fællesspisning
Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 65
børn     45

LØR 3.
juni

Tur til Agri på Mols Husmoderforeningen

MAN 5.
juni

14.00 Grundlovsmøde Menighedsrådet
Feldballe

Præstegårdshave

TOR 15.
juni

19.00 Generalforsamling Husmoderforeningen
Tåstrup

Forsamlingshus

FRE 16.
juni

19.00
Ekstraordinær

Generalforsamling
Tåstrup Fors.hus og
Feldstrup Revyfor.

Tåstrup
Forsamlingshus

LØR 24.
juni

 10-14 Sommermarked
Købmandsgårdens

butikker
Købmandsgården

LØR 29.
juli

 10-14 Sommermarked
Købmandsgårdens

butikker
Købmandsgården

OBS - Deadline for indlæg til LOKALbladet
Grønærten aug.-sept.-okt.: torsdag den 3.

august. Omdeles senest søndag 13. august.
Indlæg sendes til feldballebladet@gmail.com
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