Februar Nr. 1 - 2020 - 43. årgang
Faster Marie havde
inviteret Jesper Grønkjær

Stemningsbillede fra
Vestjyske Mesterskaber i
badminton.
Se resultaterne i bladet

Billede fra
far/mor/barn
gymnastik

FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG
FORMAND:
Anna-Mette Jacobsen

Tlf. 40 76 47 79

ragedal16@gmail.com

Tlf. 28 57 38 87

puls@besked.com

Tlf. 40 11 60 58

ak.jansen73@gmail.com

Martin Andersen (f)

Tlf. 61 86 12 42

mta.skjern@gmail.com

Niels Boel Olesen

Tlf. 23 96 78 52

niel4142@gmail.com

Anita Christensen

Tlf. 60 16 30 65

nitaandersen@hotmail.com

Lasse Jansen (f)

Tlf. 22 52 88 63

lassehj86@hotmail.com

Ann Sinkjær

Tlf. 22 47 09 07

annjan@os.dk

Berit Kjærsgaard

Tlf. 22 77 51 75

blaesbjerg@hotmail.com

Søren Olesen (f)

Tlf. 24 24 29 76

Soren.24242976@gmail.com

Leif Kristensen

Tlf. 40 82 49 55

lkristensen@live.dk

Susanne Engberg Broch

Tlf. 40 98 45 38

Susannebroch@mail.dk

Hanne V. Kristensen (f)

Tlf. 23 30 46 56

HV@ucrs.dk

Hanne Birgitte Madsen

Tlf. 22 13 04 45

madsenejstrup@mail.tele.dk

Vivi K. Dammark

Tlf. 61 36 64 13

B.Dammark@gmail.com

SEKRETÆR:
Trine Hansen
KASSERER:
Anne-Kristine Jansen
FODBOLDUDVALG:

GYMNASTIKUDVALG:

SPONSORUDVALG:

BLADUDVALG:

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 4046 1736
Kontakt til kridtbanden er Per Hindhede 41189856
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ÅRSMØDE I AKTIV FASTER
Der afholdes årsmøde i Aktiv Faster

torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00
i Aktivitetshuset i Astrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg:
Borgervalgte: Tina Krøy Pedersen, Kristian Ahle
Foreningsvalgte: Svend Erik Olesen,
Jens Peder Bendtsen, Erling Nygaard
Efterfølgende forslag og diskussion af
relevante emner.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen Aktiv Faster
- se også www.faas.dk

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB
I denne sæson afholdes klubmesterskabet for ungdomspillere

Lørdag den 14. marts 2020 fra kl. 8.30
Alle aktive ungdomsspillere er inviteret til klubmesterskaber, og vi håber alle kommer. Vi vil fordele kampene, så store og små spiller skiftevis. Dermed kan de mindste spillere se, hvor langt man kan nå med
koncentreret træning.
Kampene starter kl. 8.30. Tilmeldingsseddel er udleveret til træning.
Kampplan bliver også udleveret til træning og kan ses på Badmintons
del af hjemmesiden og i Facebookgruppen ugen inden.
Vi håber, alle interesserede vil komme og se nogle gode kampe.
Der er præmieoverrækkelse på dagen.
Fælles afslutning foregår onsdag den 25. marts, læs mere herom på
side 21.
Faster Badmintonklub
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Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

16.00
9.00
9.00
9.00

-

20.00
16.00
16.00
16.00

Kristian D. Nielsen
Fasterlundvej 11
Tlf. 97 36 45 45
Bil. 40 96 45 47

Privat Børnepasser
på Landet
v/ Kirsten Dammark
Fasterlundvej 11,
Ejstrup
6900 Skjern
Mobil: 25396132
Fastnet: 97364545
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BADMINTON SENIOR KLUBMESTERSKAB
Klubmesterskabet for U19 + seniorer
bliver i år afviklet over 2 dage
Fredag den 6. marts 2020 kl. 17.30 mixdouble
Mixturneringen vil i år være et anderledes arrangement. Vi spiller alle
mod alle 1 sæt af gangen, der gives 1 point pr. vundet sæt. Alle spiller
lige mange sæt, afhængig af antal deltagere bliver det mellem 10-12
sæt. Det par med flest point bliver årets klubmestre.
Man skal være aktiv eller passiv badmintonspiller i FBK for at deltage.
Prisen er 50 kr. pr. person for mixkampene.
(+ evt. 50 kr. for at blive passiv medlem).
Tilmelding til Faster Badmintonklubs klubmesterskab skal ske til Hanne Vestergaard på 2330 4656 - se nederst på siden om betaling.
Efter mixturneringen vil det være muligt at spise noget Tapas sammen.
Prisen er 100 kr. pr. person, som betales ved tilmelding via mobilepay.
Tilbuddet om fællesspisning gælder også for resten af familien, spisning starter ca. 20.15.
Senest tilmelding til mixturnering er mandag den 2. marts 2020

Søndag den 15. marts 2020 kl. 10.30
Herresingle, herredouble og damedouble
Vi starter med et rundstykke kl. 10.00 - til dem der har lyst.
Prisen er 50 kr. pr. person for en række og
75 kr. pr. person for to rækker for søndagens kampe.
Det vil i år være muligt at tilmelde sig i følgende rækker:
∗ Herresingle
-Herredouble -Herredouble 55+ -Damedouble
Senest tilmelding er fredag den 6. marts 2020
Programmet kan ses på Facebook senest den 12. marts.
Tilmelding til Faster Badmintonklubs klubmesterskab skal ske til Hanne Vestergaard på 2330 4656. Betaling kan ske kontant eller via Mobilepay til box: 7762PU ”Klubmesterskab Faster BK”. Husk at skrive
navn på den/de deltagende + betaling for mad fredag aften.
Faster Badminton klub

5

benno@bennogosvig.dk
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FASTER KROCKETKLUB
Til alle mellem 10 og 100 år der synes, det er dejligt med frisk luft, udfordringer til motorik og hjernevirksomhed er vi klar med et spil krocket.
Vi starter onsdag den 1. april kl. 13.30. Vi spiller også fredag kl.
13.30 og søndag kl. 15.30. Den 18. juni holder vi et stort stævne
med omkring 80 deltagere, hvor alle er velkommen til at kigge på og
måske blive inspireret til at være med til krocket.
På udvalgets vegne Helga Hansen 60863524

GENERALFORSAMLING I FASTER MEJERI
Faster Mejeri holder generalforsamling

onsdag den 18. marts kl 19.00 i Aktivitetshuset.
Dagsorden er ifølge vedtægter.
På valg er:
Birgitte Lund og Hans Martin Jensen
Ønsker du at blive medlem af Foreningen Faster Mejeri, kan det ske
ved at indbetale kontingent til konto: 5958 2005092
Kontingent per husstand 200 kr.
Kontingent enlige 100 kr.

Forårsrengøring
Der gøres forårsrent på Mejeriet

lørdag den 4. april kl. 14.00
Hilsen Mejeri bestyrelsen

OPRÅB FRA FBG
SE HER!!!

SE HER!!!!

SE HER!!!

SE HER!!!

Fra bestyrelsen i Faster Boldklub og Gymnastikforening vil vi på det
kraftigste bede forældre, trænere, spillere samt gymnaster om at overholde ALLE færdselsregler omkring Birkevænget og Aktivitetshuset.
Vi skal passe på hinanden og især alle vores børn.
Så derfor skal ALLE biler parkeres i parkeringsbåsene ved aktivitetshuset og den store parkeringsplads.
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Lørdag den 7. marts i Aktivitetshuset kl. 18.00 - 02.00

Efter sidste års succes har vi besluttet at holde endnu en damefrokost,
så tag naboen eller veninden under armen og kom til en hyggelig og
social aften med lækker tapas, dessert og kaffe.
Kom gerne med en hat på, da der vil
være en præmie til den, vi finder flottest eller sjovest.
Pris for arrangementet er 150 kr.,
som betales ved tilmelding (senest
den 26. februar) på konto nr. 9607
4377507024 ( Husk navn/navne )
Drikkevarer medbringer du selv.
Plads til max 100 og efter først til
mølle.
Håber vi ses med venlig hilsen
Kelly Lassen: 24207358, Trine Hansen: 28573887
Lene Cedergreen: 23497776
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ASTRUP KØBMANDSHANDEL A.M.B.A.
Højevej 25 Astrup Tlf. 97 36 40 10
KOLONIAL, FRUGT, GRØNT, FERSK KØD, TIPS/LOTTO
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GYMNASTIKOPVISNINGER 2020
Nu er alle gymnaster og trænere ved at være klar til en ny gymnastikopvisning.
Opvisningsdatoerne bliver:

I Rækker Mølle opviser Multiholdet og Teenpower.

Lørdag den 7. marts kl. 10.00
til fælles indmarch.

I Skjern: Lørdag den 21. marts
kl. 11.38 for Multiholdet
kl. 12.58 for Teenpower

I Astrup opviser vores 4 lokale hold
Lørdag den 28. marts Kl. 13.30
Ved opvisningen i Astrup kan vi udover vores lokale gymnaster byde
velkommen til Vestjyske Seniorgymnaster og Rækker Mølles Danserytmepiger.
Så kom og se de flotte opvisninger, og på den måde bakke op om gymnasternes indsats.

Efter opvisningerne vil der blive dækket op til fælles kaffebord.
Vi har derfor brug for hjælp til at bage en pladekage til kaffebordet, så
vil du være behjælpelig med dette, så send en SMS til 22470907. På
forhånd tak.
Gymnastik udvalget
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FASTER BG´S BØRNEFODBOLDHOLD 2020
Hold

Tidspunkt

U7 drenge/piger
Årg. 13

Tirsdag
kl. 17:00 - 18:00
Opstart den 14/4
Tirsdag
kl. 17:00 - 18:00
Opstart den 14/4
Tirsdag
kl. 17:00 - 18:00
Opstart den 14/4
Tirsdag
kl. 17:00 - 18:00
Opstart den 14/4

U8 - drenge
Årg. 12
U9 - drenge
Årg. 11
U10 - drenge
Årg. 10

Trænere
Anita Christensen
Ebbe Bang Mikkelsen
Hans Henrik Mikkelsen
Kelly Lassen
Ole Olesen

Salg af spillesæt
Til gymnastik opvisningen er der mulighed for at se, prøve og bestille
spillersæt. Hvis man er forhindret denne dag, kan man kontakte Søren
Olesen på tlf. 24 24 29 56
Sættet består af trøje med valgfrit nummer og navn samt shorts. Sættet koster 175,- kr.

BFH - samarbejdet

Når man skal til at spille U11 (8 mands), rykker man over i BFH. BFH
er et samarbejde mellem fodboldklubberne i Borris, Faster og Hanning. BFH-holdene spiller i gult og her skal man ikke selv have spillertrøjen.
Fodboldudvalget

FASTER SENIOR KLUB
Generalforsamling
Faster Senior Klub afholder generalforsamling

Tirsdag den 10. marts kl. 10.30
i Aktivitetshuset.
Dagsorden i følge vedtægter.
Venlig hilsen

Faster Senior Klub.
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ASTRUP VANDVÆRK

Generalforsamling i Astrup Vandværk
afholdes onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i
Astrup med følgende dagsorden:
1.
valg af dirigent
2.
bestyrelsens beretning
3.
det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4.
budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5.
valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
Svend Erik Olesen, Astrup og Johannes Kaasgaard, Ejstrup
6.
valg af reg. revisor/statsaut. revisor - på valg er: Beierholm
Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
Sletten 45, 7500 Holstebro
7.
behandling af indkomne forslag
8.
eventuelt
Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød og kaffe
m/tilbehør.
Astrup Vandværk A.m.b.A. – Bestyrelsen

PASSIV MEDLEMSSKAB
Kontingentet for passivt medlemskab af FBG i år 2020 er:
Kr. 100 pr. person
Kr. 200 pr. husstand/par
Kontingentet for FBG support i år 2020 er:
Kr. 500 pr. person
Kontingentet kan betales på 3 forskellige måder
1) på girokortet, der er sendt med bladet.
2) ved bankoverførsel til konto nr. 5958 250012-6
3) ved mobilepay på 23966
Se også indstikket, om FBG SUPPORT, hvor du kan støtte FBG.
PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN STØTTE!
FBG bestyrelsen
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FASTER/HANNING FODBOLD
Lørdag den 1. februar mødte 29 friske spillere frem til opstarten på forårets fodboldsæson. Derudover har vi et par skader og der var også
enkelte afbud, så
det ser virkelig lovende ud for vore
tre hold til denne
sæson.
Efter en let gang
opvarmning, småspil og kamp gik vi
indenfor, hvor vi fik
varm suppe, øl og
vand samt en præsentation af vores
trænerteams. Planen for træning og
træningskampene
blev også fremvist.
Vi har i foråret igen 3 hold tilmeldt, 1. holdet skal spille i serie 3 og det
er igen Erik Kjærsgaard, der sammen med et nyt ansigt skal stå for
det. Det nye ansigt er Richard Lauritsen fra Nr. Vium, som mange nok
kender, da han tidligere har trænet Videbæk, Troldhede og Nr. Vium,
og så arbejder han ved Vestjyllands Andel i Borris.
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FASTER/HANNING FODBOLD
Der skal lyde et stort velkommen ombord herfra og vi tror på et godt
samarbejde og gode resultater.
2. holdet spiller i serie 5,
og det er 2
velkendte
ansigter, der
står for det
hold, nemlig
Richard
Madsen og
Martin
Andersen.
3. holdet spiller i serie 6
og igen er
det
Mads
Dissing Kragh, der står for dem sammen med Morten Thalund Thomsen.
Vi skal nok få alle spillere klar til sæsonstart sidst i marts. Desværre er
turneringerne ikke planlagt på nuværende tidspunkt, men de er klar
først i marts og kan til den tid ses på hjemmesiden.
Sidst men ikke mindst vil vi ønske en god sæson til spillere, trænere og
ikke mindst til vores trofaste publikum som heldigvis følger os til alle
kampe både på ude- og hjemmebane. Velmødt på stadion
Fodboldudvalget
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Herning Graderservice
Alt indenfor regulering af

• Grusveje
• Pladser
• Plansiloer
• Klargøring til asfalt mm.
v/Benny Juelsgaard ∙ Lundgårdvej 4 ∙ 6900 Skjern
Mobil 4042 7341 ∙ www.herninggraderservice.dk ∙ juelsgaard@os.dk
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FRA FASTER SOGNEARKIV
Faster Sognearkiv har fundet nogle etiketter fra Astrup Mosteri.
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Lailaprivatepasningsordning.dk
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BADMINTON FÆLLESAFSLUTNING
Fælles afslutning på badmintonsæsonen

Onsdag den 25. marts 2020
Igen i år har vi præmieoverrækkelsen sammen med klubmesterskaberne, men vi fastholder den gode fælles afslutning.
Kl. 17.00 – 18.00

Afslutning for alle spillere fra 0. kl. til og
med 5. klasse.
Kl. 18.00 – 19.00
Fælles spil med forældre for 6. klasse og
op efter.
Vi håber, du vil tage mor og far med til denne afslutning, så du
kan spille med og mod dem i forskellige badmintonlege. Du må
også gerne tage bedsteforældre med.

Seniorspil
Der vil være seniorbadminton som fælles afslutning fra kl. 19.00
til ca. kl. 22.00.Tilmeldingsseddel bliver lagt op på Facebook og
hængt op på Blyanten på Byens Torv.
Faster Badmintonklub

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter, se invitationen på hjemmesiden og
i Facebookgruppen.
Efter generalforsamlingen, vil der være banefordeling til kommende sæson, så mød op, for også at booke en banetid.
Faster Badmintonklub
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KK Gardens
Anlægsgartner Kristian Kjærgaard
Videbækvej 16
6900 Skjern
40374187
Se mere på www.kk-gardens.dk
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KLUBTØJ I FBG
Der sælges lækre blå Hummelsæt, både træningssæt og shortssæt,
til alle der ønsker at købe. Man behøver ikke være medlem af Faster
Boldklub og Gymnastikklub for at købe.

Shortssæt:
Børnesæt fra 116 cm. Til 176 cm.
Prisen er 200 kr. pr. sæt
Incl. 1 navnetryk
Voksensæt fra small til 4XL
Prisen er 300 kr. pr. sæt
Incl. 1 navnetryk
Voksensætter findes i både dame og herre model.

Træningssæt:
Børnesæt fra 116 cm. Til 176 cm.
Prisen er 250 kr. pr. sæt
Incl. 1 navnetryk
Voksensæt fra small til 3XL
Prisen er 350 kr. pr. sæt
Incl. 1 navnetryk
Voksensætter findes i både dame og herre model.
At prisen kan være så lav skyldes vores hovedsponsor . Faster - dit selvstændige pengeinstitut.
Tøjet kan prøves og bestilles til gymnastikopvisningen lørdag den 28. marts i Aktivitetshuset i Astrup.
Tøjet vil også blive fremvist ved andre begivenheder,
se datoer på hjemmesiden og på Facebook, når tiden
nærmere sig.
Bestil nu, så har du dragten til Landsstævnet i 2021 i
Svendborg.
Sponsorudvalget i FBG
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JK Service & Udlejning
v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern
Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12

Tylvadvej 6, Rækker Mølle

ASTRUP – TIM JERNHANDEL
• Jern, metal og skrotbil mv. afhentes
• Alt i brugsjern sælges og leveres
• Gamle traktorer og maskiner købes
• Nedskæring af stald inventar
v/Henrik Lauridsen tlf. 97 33 30 92 mobiltlf. 40 13 30 92.

Denne annonceplads er fri.
Det koster kun 500 kr. pr. år
24
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NYT FRA FASTERMARIE
Vi er nu begyndt på 2020 og dermed er det også tid til et nyt
kontingent år for Faster Marie (se vedlagte flyer). Her håber vi
selvfølgelig på en masse, der vil
støtte os, så vi kan blive ved
med at sponsorere ønsker fra
skole, børnehave og vuggestue.
Lige nu ønskes der penge til annoncering af Fasters Børn på
sociale medier for at tiltrække
nye elever. Der er også snak om
nye ting til legepladsen på skolen, hvor vi sidst har været med
til at sponsorere multibanen og
supernovaen, som giver mange
lege timer til børnene. Vi vil trække lod om en spisebillet for 2
voksne og 2 børn til fællesspisning i byfesten onsdag den 10.
juni blandt alle, der har betalt
kontingent 2020 inden den 1.
april, så skynd dig at betale
kontingent og vær med i puljen.
Vi vil gerne takke alle, der
kom forbi til vores trylleshow
og foredrag med Jesper
Grønkjær i januar. Der var
grin og latter under hele trylleshowet, hvor alle aldre så ud
til at more sig og dejligt at se,
hvordan han kunne fange
børnene i alle aldre og se deres glade og grinende ansigter.
Forsætter på side 27
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NYT FRA FASTERMARIE
Forsat fra side 25.

Så stod den på kaffe og kage inden
børnene gik med
en lille flok unge
mennesker,
der
havde meldt sig frivilligt til at underholde
de
små,
mens det voksne
publikum blev inddraget i et utroligt
spændende foredrag
om
hans
shows og livserfaringer fra hans rejser rundt i verden som smilets ambassadør.
Mandag den 20.
april har vi generalforsamling i
Faster
Marie
sammen
med
Fasters Børns
årsmøde,
så
sæt kryds i kalenderen
og
mød op og få et
indblik i, hvad
der sker på dagtilbudsområdet
og byd ind med
nye ideer til os
eller meld dig til
vores bestyrelse, hvor vi får lov at forsøde børnenes hverdag.
Vel mødt.
Godt forår hilsen støtteforeningen.
Faster Marie.
27

Vi tilbyder al slags kranarbejde fra 18 til 66 tm og speciel transport.
Bagmonterede kraner med drejemotor, kornskovl, grab og pallegafler.
Udlægning af flis, grus og spalter.
Speciale bl.a. flytning af både og tømning af gylletanke for flydelag

JH Transport, Skjern
Tlf: 4042 0341
www. Jhtransport.dk
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SPORTSUGEN 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra

den 6. – 18. juni 2020
Søndag den 19. januar afholdt Faster Boldklub og Gymnastikforening
et bestyrelses– og udvalgsmøde, på dette møde blev sportsugen 2020
diskuteret. Følgende blev planlagt:
Forventede aktiviteter:
Sognefesten:
Fællesspisning og kaffe:
Bildyst:
Børnefest:
Fodboldkamp senior:
Optakt til landskamp:

lørdag
onsdag
onsdag
fredag
lørdag
lørdag

Landskamp på storkamp i Hallen
Rundstykker
søndag
Friluftsgudstjeneste
søndag
Cykelsponsorløb
søndag
Frokostbuffet for alle:
søndag
Overrækkelser:
søndag
Gymnastikopvisning
søndag
Fodboldkamp senior:
søndag
Kroket:
torsdag
Ændringer kan forekomme.

Dato
Arrangør
den 6. juni
Festudvalg
den 10. juni Faster Marie
den 10. juni FBG
den 12. juni Forældreudvalg
den 13. juni FBG
grill selv eller køb
en stadionplatte til grillen
FBG
den 14. juni Menighedsrådet
den 14. juni Menighedsrådet
den 14. juni FBG
den 14. juni Flere kræfter
den 14. juni FBG
den 14. juni FBG
den 14. juni FBG
den 18. juni Faster Seniorklub

Frokostbuffeten søndag den 14. juni er i planlægningsfasen, så hvis du
har lyst til at hjælpe med stort eller små hertil, så bedes du kontakte
Maren Margrethe Larsen.
FBG ønsker, at vi får en sportsuge, hvor samværet i sognet vil være i
højsædet.
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VESTJYSKE MESTERSKABER I BADMINTON
Lørdag den 1. februar 2020 afholdte DGI og Badminton Danmark deres årlige Vestjyske Mesterskaber i Tim og
Ørnhøj. Der var 146 deltagere fra 20 klubber i
det midt og vestjyske.
Faster Badmintonklub havde 10 ungdomsspillere med. Det blev til et flot medajlehøst.
Simone Frimor og Ida Vestergaard vandt sølv i
U13D.
Aske Mikkelsen vandt guld i U13C single
Jens Bilbjerg vandt sølv i U15D single
Aske og Jens vandt guld i U15D double
Til Vestjyske mesterskaber for seniorspillere deltog Niels Lund og Keld
Frimor, og de vandt sølv
i C-rækken.
Tak for deltagelsen og
stort tillykke til vinderne.
Faster Badmintonklub
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NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB
Mange TAK for rundstykke penge i 2019. Vi sætter stor pris på, at Min
Købmand i Astrup har tænkt på Badmintonklubben.
Indtil nu har vi brugt af pengene til:
•
Ekstern træner til træningsdøgnet i november.
•
Ekstra træning for de spillere der ønsker det hver fredag i denne
sæson.
Kommende aktiviteter hvor vi vil bruge resten af pengene vil være:
•
En udflugt for alle trænere til en badmintonbegivenhed i enten
Aarhus eller Odense
•
En hættetrøje til alle trænere og bestyrelsen, så vi kan holde varmen når vi træner børnene, når vi er ude til holdkampe og stævner og når hele bestyrelsen er til alle de arrangementer vi laver for
ungdomsspillerne i Aktivitetshuset.
•
En anden ekstern træner til næste sæsons træningsdøgn
•
Tilskud til U17/U19 turneringsholdet, for de har kvalificeret sig til
Danske Mesterskaber for Ungdomshold, som afvikles sidste
weekend i april 2020. i Hammel.
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AKTIVITETSKALENDER
Marts
Onsdag

4/3

19.00

Generalforsamling i Astrup Vandværk

Fredag

6/3

17.30

Mixdouble klubmesterskab for senior

Lørdag

7/3

10.00

Gymnastikopvisning i Rækker Mølle

Lørdag

7/3

18.00

Damefrokost

Tirsdag

10/3

10.30

Generalforsamling i Faster Senior Klub

Torsdag

12/3

19.00

Årsmøde i Aktiv Faster

Lørdag

14//3

8.30

Klubmesterskab for badminton ungdom

Søndag

15/3

10.30

Klubmesterskab for senior badmintonspillere

Onsdag

18/3

19.00

Generalforsamling i Faster Mejeri

Lørdag

21/3

11.38

Gymnastikopvisning i Skjern

Onsdag

25/3

17.00

Fællesafslutning badminton ungdom

Lørdag

28/3

13.30

Gymnastikopvisning i Astrup

April
Onsdag

1/4

13.30

Opstart i Krocketklubben

Lørdag

4/4

14.00

Forårsrengøring i Mejeriet

Tirsdag

14/4

18.00

Opstart på ungdoms fodboldhold

Mandag

20/4

Generalforsamling i Faster Marie

Juni
Lør-søn

6-14/6

Torsdag

18/6

Sportsugen
19.00

Generalforsamling i Faster Badmintonklub

Deadline til næste nummer er den 1. maj 2020
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