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Første skoledag.
På billedet er det
0. - 1. og 2. klasse
til morgensang

Høsten
anno
ca. 1940

Jette Torp
synger i
Faster Kirke

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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SENIOR BADMINTON
Seniorsæsonen starter den 1. september
Alle, der har lejet en bane i Aktivitetshuset eller gymnastiksalen for
sæsonen 2020/2021, kan starte badminton først kommende ugedag i
september.
Der er stadig enkelte ledige banetider, de kan ses på www.faas.dk under foreninger - badminton - seniortider. Der er lige nu følgende ledige
tider:
Mandag: 1 bane i gymnastiksalen fra kl. 18.00-19.00 og 20.00-21.00,
samt 1 bane i hallen fra 21.00-22.00.
Torsdag: er der 3 baner kl. 20.30-21.30.
Bestilling kan ske ved Hanne Vestergaard på 23304656.
Faster Badmintonklub

VOLLEYBALL
Så er det tid til at finde sko og shorts frem. Volleysæsonen begynder
nemlig snart.
Første spilledag er

torsdag den 3. september
kl. 18.00-19.30
Mød op i Aktivitetshuset alle og enhver, som skulle have lyst!
FBG

BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD
Den nye sæson er lige skudt i gang. Hver uge møder 15 trænere op
for at træne alle de glade spillere. Har du lyst til at spille fodbold, kan
du stadig nå det. Du har mulighed for at finde træningstiderne på
faas.dk eller kontakte Niels Boel Olesen.
I Faster har man mulighed for at begynde til fodbold, når man er ca. 5
år. I de første år spiller man i Faster boldklubs grønne trøje. Det år
man skal til at spille U11 (ca 4. klasse) bliver man en del af BFH samarbejdet. BFH er en forkortelse for Borris, Faster og Hanning. Alle BFH
-holdene spiller i gule spillertrøjer.
Hilsen fodboldudvalget
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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 2020
Klubmesterskab for ungdom
Grundet covid-19 fik vi ikke afviklet klubmesterskabet for ungdomsspillere i Faster Badmintonklub i foråret. Det vil vi dog utroligt gerne gøre,
og håber det kan lykkes
lørdag den 26. september fra kl. 8.30.
Som udgangspunkt spiller vi efter samme plan, som var delt ud til træning (I skal nok få en ny til september), deltagergebyr refunderes selvfølgelig, hvis man ikke kan deltage. Andre vil måske med, som ikke
kunne deltage i marts, I kan tilmelde jer til Hanne frem til 10. september.
Bestyrelsen har besluttet, at der vil være gratis træning fredag den 18.
september og fredag den 25. september fra kl. 18.00-20.00 for alle der
er tilmeldt klubmesterskabet den 26. september. Så alle lige kan få
indstillet ketsjeren igen, efter en meget lang pause.
Klubtøj:
Til klubmesterskabet vil det være muligt at se, prøve og købe det nye
spillersæt. Der vil også være mulighed onsdag den 23. september og
de 2 fredags træninger. Seniorspillere har også mulighed for at købe
et sæt, så kom forbi til klubmesterskabet eller spørg Niels eller Hanne
tilråds.
Faster Badmintonklub

BORGERMØDE PÅ FASTER MEJERI
Hvad skal der ske med Hestestalden?
Faster Andelsmejeri' bestyrelse vil gerne

invitere til borgermøde torsdag den
3. september kl 19 på Faster Mejeri.
Vi vil gerne diskutere fremtiden for Hestestalden. Bygningen er i meget dårlig
stand, så vi skal have besluttet, hvad
dens fremtid er. Skal den renoveres? hvad skal den bruges til? - og hvordan
skal det finansieres? Eller skal den rives ned og give plads til flere ppladser og en el-ladestander? Eller er der andre idéer?
Vi håber, der er nogle der, vil møde op og hjælpe os videre i projektet.
Faster Andelsmejeri
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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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KONCERT I FASTER KIRKE
KONCERT MED JETTE TORP
AKKOMPAGNERET AF Carl Ulrik Munk Andersen

I FASTER KIRKE FREDAG DEN 23. OKTOBER 2020
Vi starter med fællesspisning i Faster Forsamlingshus kl. 18.00, derefter er der koncert i Faster kirke kl. 20.00. Efter koncerten vil der være
kaffe og te med småkager i forsamlingshuset.
PRISER:
Spisning + koncert + kaffe/småkager:
Koncert + kaffe m/småkager:

250 kr.
150 kr.

MENU:
Forsamlingshuset vil tilberede en menu bestående af hovedret og dessert. Drikkevarer kan købes.
BILLETSALG:
Torsdag den 1. oktober i Aktivitetshuset kl.17.00 - 19.00
Der er 175 billetter, som sælges efter ”først-til-mølle” princippet. Skulle
der, mod forventning, ikke være udsolgt vil der være mulighed for at
købe de resterende billetter ved Astrup købmandshandel.
Ses vi?
Arrangører: Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Aktiv Faster

Fotopops Aps.
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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

VOGNMAND

Hans Skov Christensen
Storegade 64A . Borris . 6900 Skjern

Tlf. 97 36 61 05

Privat Børnepasser
på Landet
v/ Kirsten Dammark
Fasterlundvej 11,
Ejstrup
6900 Skjern
Mobil: 25396132
Fastnet: 97364545

Bil-tlf. 40 79 40 22
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FASTER BADMINTONKLUB UNGDOM
Så er der ikke længe til, at en ny badminton sæson starter, vi håber, I
alle er klar igen. Alle ungdomsspillere starter træning

onsdag den 21. oktober
Vi forventer følgende fordeling på holdene, men det afhænger af antal:
Kl. 16.00-17.00
0. + 1. + 2. + 3. + 4. klasse
både piger og drenge.
Trænere:
Jens Bilberg, Simon Lund og Keld Frimor
5. + 6. + 7. klasse
Kl. 16.40-18.30 (16.40-17.00 er opvarmning i gymnastiksalen)
både piger og drenge.
Trænere:
Søren Bilberg, Kasper V. Kristensen,
Jesper V. Kristensen og Hanne V. Kristensen.
8. klasse og ældre
Kl. 18.10-20.00 (18.10-18.30 er opvarmning i gymnastiksalen)

både piger og drenge.
Trænere:
Hanne V. Kristensen og Niels Lund.

Tiderne kan blive ændret afhængig af antal spillere på hver årgang,
men følg med på hjemmesiden og på Facebook i gruppen - Faster
Badminton Klub.

Turneringsspillere starter
onsdag den 23. september
fra kl. 18.00 til 20.00 indtil efterårsferien, så de kan være klar til de første turneringskampe. Hvis du gerne vil spille turnering i år så ring eller
skriv til Niels eller Hanne hurtigst muligt. Vi melder hold til 10.
september. Derefter kan man ikke forvente at være med til turnering.
Faster Badmintonklub
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benno@bennogosvig.dk
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TRÆNINGSDØGN FOR BADMINTONUNGDOM 2020
Så er vi snart klar med det 14. træningsdøgn. I år forventer vi det bliver:

fredag den 20. november kl. 16.30
til lørdag den 21. november kl. 12.00
Alle fra 3. klasse og opefter, der spiller badminton i FBK, kan deltage.
Vi håber, at I alle kan være med. Flere informationer udleveres til første træning og lægges på Facebooksiden ”Faster Badminton Klub”.
Faster Badmintonklub

BADMINTON ARRANGEMENTER
Julearrangementet i år bliver for seniorspillere afholdt
mandag den 14. december kl. 18.00 – 22.00
Klubmesterskaber bliver afholdt på følgende dage:
Senior
Ungdom
Senior

fredag den 12. marts
- fra kl. 17.00 - ca. 21.30 kun mixdouble kampe
lørdag den 6. marts fra kl. 8.30- ca.18.00
søndag den 7. marts
- fra kl. 10.30 - ca. 15.00 kun double og single

Fælles afslutning er onsdag den 24. marts fra kl. 17.00 –19.00
Faster Badmintonklub

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB
På generalforsamlingen i juni ønskede Kristian Pedersen at udtræde af
bestyrelsen efter 10 års arbejde. Klubben siger mange tak for hjælpen
og samværet gennem de mange år. Som nyt medlem er Christina Wilther indtrådt i badmintonbestyrelsen på Kristians plads. Vi glæder os til
samarbejdet. Yderligere var Hanne Birgitte Madsen og Niels Lund på
valg og de blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen
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FASTER FITNESS
Der er stadig gang i planerne om et fitnesscenter i Astrup. Det kommer
til at hedde Faster Fitness, og kommer til at få lokaler i den gamle lærerbolig, ovenpå biblioteket i skolens bygning.

Vi er pt. i gang med at søge fonde for at få et endnu mere stabilt
grundlag at bygge på.
Der vil blive mulighed for at give et sponsorat, og dermed få sit firmanavn på en af maskinerne i lokalet, eller få et reklameskilt op på væggen.
Vi håber at få byggetilladelsen i løbet af september, og skal så i gang
med selve ombygningen i løbet af efteråret. Vi håber at kunne slå dørene op til et helt nyt center først i det nye år.
Det er meningen, at vi vil holde et instruktørkursus inden opstart, hvor
alle der kunne tænke sig at være instruktører, er inviteret.
Kunne det være dig vi mangler som instruktør?
Uanset alder og træningsform er det måske netop dig?
Hvis du tænker, at det er noget for dig, eller hvis du bare gerne vil snuse til hvad det er for noget, er du velkommen til at deltage i kurset. Instruktørkurset forventes afviklet først i det nye år.
Tøv ikke med at henvende dig, alle kan være med.
Se mere på side 15
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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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FASTER FITNESS
Fortsat fra side 13

Vi har lige indsat et par billeder, af hvordan det kommer til at se ud i
det nye fitnesscenter.
Vi glæder os, og tror det kan blive et nyt, godt tiltag til vores sogn.
Hvis du er interesseret i ovenstående kursus, eller blot har input til udvalget bag Faster Fitness, kan du henvende dig til en af nedenstående
personer:
Thomas Madsen
Rasmus Vestergaard
Anita Christensen
Signe Vestergaard Bjørn Kristensen
Henrik Christensen
Laila Madsen
Helle Galsgaard

FEST FOR ALLE
Fodboldafdelingen indbyder til fest for alle, som afholdes

lørdag den 31. oktober
i Faster Forsamlingshus. Se mere information på Facebook og hjemmesiden senere.
Hilsen Fodboldudvalget
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GENERALFORSAMLING I FBG
Der indkaldes hermed til FBG´s
ordinære generalforsamling
tirsdag den 22. september 2020
kl. 19.00 i Aktivitetshuset
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne opfordre alle, der har mulighed
for at deltage, til at støtte op om foreningen ved at møde op til generalforsamlingen. Dette er jeres mulighed som medlemmer for at høre,
hvordan året i FBG er gået og få en snak om klubbens fremtid.
Hvis I skulle have lyst til at deltage aktivt i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde, så bare giv et kald til en i bestyrelsen.
Evt. forslag til behandling skal sendes skriftligt til FBG formanden senest den 15. september 2020.
Med venlig hilsen FBG’s formand

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra

•
•
•
•
•

Formand
Fodbold
Gymnastik
Blad
Sponsor

3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
Herefter diskussion og godkendelse af beretninger og regnskab
4.

16

Indkomne forslag.
Sognet Rundt’s fremtid

www.faas.dk

GENERALFORSAMLING I FBG
.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand
Kasserer
Sekretær
Suppleant til
bestyrelsen

Anna-Mette Jacobsen
Anne Kristine Jansen
Trine Hansen

på valg

Lilian Graversen

på valg

Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter
6.

Fodbold

Suppleant

Martin Andersen
Niels Boel Olesen
Anita Christensen
Jan Hansen

på valg
på valg
på valg

Gymnastik

Suppleant
Blad

Suppleant

Lasse Jansen
Ann Sinkjær
Berit Kjærsgaard
Laila Madsen
Hanne V. Kristensen
Hanne Birgitte Madsen
Vivi K. Dammark
Susanne Bækgaard

på valg
på valg

ønsker ikke genvalg
på valg

Sponsor

Suppleant
7.
8.

Valg af revisor

Søren Olesen
Leif Kristensen
Susanne E. Broch
Susanne Solsø

på valg
på valg

Svend Vestergaard
Torben Galsgaard

på valg

Eventuelt.

Kaffe og afslutning
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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FAMILIESVØMNING
Igen i år kan vi tilbyde FBG’s familiesvømning, og sæsonen bliver igen
på 16 gange i alt.
Vi starter

søndag den 25. oktober
stadig i Tarms svømmehal, hvor der er babybassin, varmtvandsbassin, svømmebassin, 1-3 meters vipper, gode saunaer og en lang
spændende lukket rutsjebane. Der er selvfølgelig en livredder til stede.
Vi har svømmehallen alene fra kl. 10.00 til kl. 11.00, men må være i
svømmehallen til 11.30, hvor den sidste halve time er sammen med
den offentlige svømning.
Prisen er for hele sæsonen i alt 16 gange:
1 person:
200 kr.
2 personer/par:
400 kr.
Familie med 1 barn:
600 kr.
Familie med 2 eller flere hjemmeboende børn:
800 kr.
(Sæsonen er fra den 25. oktober til den 7. marts på nær søndage i
ugerne 51, 52, 6 og 7)
Ønskes kun en ½ sæson kan man få en efterårssæson eller en forårssæson som koster halvdelen af ovenstående beløb.
Efterårssæsonen er fra og med den 25. okt. til og med den 13. december i alt 8 gange.
Forårsæonen er fra og med den 3. januar til og med den 7. marts i alt
8 gange.
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre.
Ønsker man at have en gæst med, koster det 30 kr. pr. barn og 40 kr.
pr. voksen, som betales samme dag, enten kontant eller på mobilepay
box 5763EN ”Familiesvømning”
Hvis I har spørgsmål, kan Ann kontaktes på tlf. 22 47 09 07 eller
annjan@os.dk
Alle er velkommen
Hilsen FBG
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FRA FASTER SOGNEARKIV
Arkivet har i sommer modtaget et stort materiale efter Jens Astrup, Fastergård.
Materialet skal i vinterens løb sorteres, registreres og arkiveres.
I materialet er der ca. 60 dagbøger, 3 store vandrebøger, et stort antal
store og små lydbånd, herunder lydbånd indspillet på ståltråd, samt en
stor mængde dokumenter, breve og papirer af alle slags.

SOMMERGYMNASTIK
Er for dig som bare gerne vil lave gymnastik hele tiden.
Vi skal tumle, lege på redskaber samt lave gymnastik på lere niveauer.
Det forløber sig over 5 gange med start, mandag den 7. sept. kl: 16:3017:30. Du skal bare møde op!
Pris: 50,- kontant ved første træning
Holdet er for drenge og piger i alderen 4-10
å r, vi er mange trænere på holdet, så hvis
der bliver mange børn deler vi holdet, så
det bliver sjovt for alle.
Vi glæder os til at se dig!
M.v.h. trænerne (Kontakt tlf. 22775175)
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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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JULETRÆSTÆNDING
søndag den 29. november
I Faster Kirke kl. 16.00
derefter spisning i forsamlingshuset.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, det bliver en hyggelig dag med
god mad og godt selskab.
Mere om arrangementet i næste kirkeblad.
Menighedsrådet

FASTER/HANNING FODBOLD
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Lailaprivatepasningsordning.dk
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GYMNASTIKSÆSONEN 2020-2021
Sidste års gymnastiksæson sluttede brat, da Corvid-19 lukkede Danmark og dermed også gymnastiksæsonen. Som det ser ud nu, starter vi
en ny sæson op som vi plejer, men vi følger naturligvis sundhedsstyrelsen og DGI’s vejledninger.
Gymnastikholdene ser således ud i år i Astrup.
Hold
Årgange
Dag
Tidspunkt
Sommergymnastik opstart uge 37
den 7. september og de 5 efterfølgende mandage
Sommergymnastik

4-10 år

Mandag

kl. 16.30-17.30

Sæson opstart i uge 43 den 19. oktober og 20. oktober
Mor/Far/Barn

1-3 år

Mandag

kl. 17.00-18.00

Banditter

4-6 år

Tirsdag

kl. 16.15-17.15

Multiholdet

1. - 4. klasse

Tirsdag

kl. 17.15-18.30

Ektraspring

1. - 4. klasse

Tirsdag

kl. 18.30-19.00

Teenpower

5. - 9. klasse

Tirsdag

kl. 18.30-20.00

Sved på panden

16 år og op

Tirsdag

kl. 20.00-21.00

Beskrivelse af holdene i årets program:
Sommergymnastik er for dig, der ikke kan vente med at tumle, lege på redskaber samt lave gymnastik på flere niveauer, så der er plads til alle 4-10-årige.
Mor/far/barn er for de små og deres forældre, en mulighed for at være aktiv sammen med sit barn.
Banditterne har fokus på leg, rytme og grundspring.
Multiholdet bliver et opdelt hold med fokus på parkour, leg, håndredskaber, spring, dans og rytme. Det unikke ved dette hold er, at barnet kan vælge ud
fra egen interesse.
Teenpower er holdet, hvor der er mulighed for at videreudvikle spring og
rytme.
Sved på panden er et voksenhold for både mænd og kvinder. Der bliver
lavet øvelser, som styrker ryg, skuldre, mave, lår og balance samt man får pulsen op og sved på panden. Det er en aften, hvor man får brugt hele kroppen.
Der er plads til, at alle kan være med på sit eget niveau. Der er også tid til et
godt grin samt en snak med naboen.
Der vil være skiftende trænere hen over sæsonen. Programmet kan ses på
hjemmesiden, og aftenens træner vil blive lagt ind på datoen i kalenderen.
Vi mangler en holdleder til Sved på panden – tænker du den opgave lige er
noget for dig, så kontakt Lasse Jansen på 22 52 88 63.
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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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NYT FRA FASTERS BØRN
Skoleåret 20-21 er begyndt i solskin med sang og velkomsttale i
skolegården.
Fællessang er noget vi prioriterer
højt på Faster Skole. Vi holder fast
i morgensangstraditionen og glæder os over, at vi nu kan synge
sammen alle sammen ude i skolegården.
I foråret, da vi ikke måtte samles til
morgensang, overtog Philip Faber
i flere af klasserne som en del af
morgenrutinen.
I dette skoleår har vi et nyt initiativ i
indskolingen.
Tre sangglade lærere indleder et samarbejdsprojekt med fokus på et løfte
sprogforståelse omkring fællesskabets
sangtekster. Én lektion om ugen samles 0. - 3. klasse med de tre lærere Sonya, Lene og Berit. Sammen får vi
øje på rim og rytmer, på gentagelser
og omkvæd. Vi undersøger sangenes
maleriske og musikalske sprog. Vi finder sjove ord og gode melodier. Tanken er at løfte samarbejdet mellem musik og sprogfagene.
På Faster Skole er der en god og levende kultur omkring både fællesskab og læring.
Fasters børn har fået et nyt ledelsesteam bestående af dagtilbudsleder Kerstin Vile Staghøj (til højre) og
skoleleder Inger Mølholm (til venstre).
Sammen med personalet ser vi Fasters Børn som et særligt sted, hvor vi
vil arbejde for at styrke det nære samarbejde. Vi tror på værdien i den tværfaglige indsats for de børn, vi driver
skole, børnehave, vuggestue og SFO
for.
Vi ser en stor styrke i at være en del
af et aktivt lokalsamfund og hilser et
fremtidigt samarbejde velkommen.
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JK Service & Udlejning
v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern
Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12

Gunver Madsen
Exam. zoneterapeut
Slumstrupvej
4, Sædding
Tylvadvej
6, Rækker
Mølle
6900 Skjern
Tlf. 97 36 43 24

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
28

www.faas.dk

FRA FASTER SOGNEARKIV

Høsten anno ca. 1940

Høsten anno 2020

29

FASTER SENIOR KLUB
Program for Faster Sogns Højskole
2020 - 2021
I tilfælde af aflysning pga. Covid -19 se: https://faas.dk/
Alle kan deltage i møderne
Møderne holdes i Aktivitetshuset
Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern
Møderne begynder kl. 14.00 hvis ikke andet er nævnt.
For hvert møde betales 30,00 kr. inkl. kaffe
Kop og brød medbringes.
Dog ikke den 9. december, hvor kaffen koster 50,00 kr.

Højskoleudvalgets medlemmer:
Anni Jansen, Egerisvej 9
Tlf.: 25759004
Hans Olesen, Birkevænget 9
Tlf.: 61 28 43 04
Erling Nygaard, Pilevænget 72
Tlf.: 97 36 40 98
Vibeke Petersen, Birkevænget 7
Tlf.: 97 36 42 31
Helga Hansen, Pilevænget 86
Tlf.: 97 36 41 35 - 60863524
Mail: helgaingridhansen@gmail.com
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FASTER SENIOR KLUB
2020
14. oktober

Finn Tarpgaard
” Christian Ulrik Hansen”

28. oktober

Pastor emeritus
Søren Nielsen
”Til bords med De kongelige”

11. november

Bent Erik Møller
”De baltiske Lande”

25. november

Flemming Rishøj
”De uartige piger på Sprogø”

9. december

Mette og Poul Nørup
”Julehygge”

2021
6. januar

Forfatter Knud Jacobsen, Struer
”Heksen fra Fjaltring”

20. januar

Kai Hartmeyer
”Journalist på livstid”

3. februar

Jens Kristian Lings
”Elisabeths Dagbøger”

17. februar

Jan Ilsø Jensen
”Den nye Højskolesangbog”

3. marts

Esther Jensen
”Enke på Harley”

22. april

Udflugt med
Menighedsrådet
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AKTIVITETSKALENDER
September
Tirsdag

1/9

Opstart af seniorbadminton

Torsdag

3/9

18.00

Opstart af volleyball for seniorspillere

Torsdag

3/9

19.00

Borgermøde på Faster Mejeri

Mandag

7/9

16.30

Sommergymnastik

Tirsdag

22/9

19.00

Generalforsamling i FBG

Onsdag

23/9

18.00

Opstart for badminton turneringsspillere

Lørdag

26/9

8.30

Udskudt klubmesterskab i badminton

Oktober
Mandag

19/10

17.00

Opstart mor/far/barn gymnastik

Tirsdag

20/10

16.15

Opstart alle andre gymnastikhold

Onsdag

21/10

16.00

Opstart alle ungdomsspillere i badminton

Fredag

23/10

18.00

Jette Torp i Faster Kirke

Søndag

25/10

10.00

Opstart familiesvømning

Lørdag

31/10

Fest for alle i Faster Forsamlingshus

November
Fre+lør

20-21/11

16.30

Træningsdøgn i badminton

Søndag

29/11

16.00

Juletræstænding i Faster Kirke

December
Mandag

14/12

18.00

Julehygge for senior badmintonspillere

Deadline til næste nummer er den 1. nov. 2020
32

www.faas.dk

