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FÆLLES SKT. HANS FEST
Skt. Hans festen tirsdag den 23. juni vil blive afholdt hvis muligt,
men vi afventer selvfølgeligt, hvordan reglerne om forsamlinger ser ud
til den tid.
Så følg med på faas.dk og på opslagstavlen.
Mvh Indre Mission, Astrup KFUM & K, Aktiv Faster

FASTER SENIOR KLUB
Planlægger en udflugt onsdag den 12. august, destinationen oplyses senere, da det ikke er bestemt endnu. Turen gennemføres selvfølgelig kun, hvis omstændighederne tillader det.
Seniorklubben

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

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 2019-2020
På grund af Coronavirus fik vi ikke afviklet klubmesterskabet for ungdomsspillere i Faster Badmintonklub. Det vil vi dog utroligt gerne gøre,
så vi har booket Aktivitetshuset 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 august.
Bestyrelsen har besluttet, at der vil være fri træning 2 fredage inden
klubmesterskabet, så alle lige kan få indstillet ketsjeren igen, efter en
meget lang pause.
Faster Badmintonklub
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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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FITNESS I ASTRUP
Ved det seneste fremtidsværksted blev det foreslået, at vi skal have et
fitnesslokale i Astrup. Denne ide er der blevet arbejdet videre med siden, og vi har nu dannet en gruppe, som arbejder på at få ideen gjort til
virkelighed.
Det er blevet besluttet at indrette fitnesslokalet i den gamle lejlighed
ovenover skolebiblioteket. Vi forventer at gå i gang med renoveringen i
løbet af sommeren, og satser på at byde velkommen med en åbningsfest inden udgangen af 2020.
Det er meget vigtigt, at alle sognets borgere føler sig velkommen i det
nye lokale – ung som gammel – og vi vil uddanne instruktører som
hjælper alle medlemmer godt i gang.
Hvis du overvejer at biddrage til projektet, enten som frivillig ved renovering, eller som instruktør (du vil få en gratis uddannelse, som tager to
weekender), så kontakt endelig en af os der sidder i arbejdsgruppen og
hør nærmere.
Signe Vestergaard (60215979), Helle Galsgaard (61427444) eller Thomas Madsen (31364175)
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Astrups nye fitnesslokale!

NYT FRA FBG
Som I kan se her i Sognet Rundt, så har Corona
pandemien også ramt Faster Sogns aktiviteter.
Bladet plejer at være fyldt med afslutning af vinteraktiviteter og orientering af sommeraktiviteter.
Nyt om sportsugen:
Bestyrelsen for Faster Boldklub og Gymnastikforening har valgt at aflyse hele sportsugen i
2020.
Næste års sportsuge er dog allerede fastlagt.
Den starter den 4. juni og slutter med sognefesten den 12. juni.
Nyt om klubtøj:
FBG har valgt at udsætte salget af klubtøj til foråret 2021.
Vi glæder os til opstart af fodbold, men følger
selvfølgelig de officielle retningslinjer.
Billedet viser sidste online bestyrelsesmøde for Faster Boldklub og
Gymnastikforening.
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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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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS
Vi glæder os i denne tid …………….
For 2 år siden fødtes ideen til at udvide forsamlingshuset i Faster.
Tanker og ideer blev løbende fremlagt, indtil vi mente at have fundet
en god løsning, men den store udfordring var finansieringen af projektet.
Ud fra de skitser vi havde fået strikket sammen, fik vi udarbejdet et
kvalificeret bud på kapitalbehovet - og så gik vi i gang med fondsansøgninger.
Vi fik en del afslag, men så kom der et tilsagn på 95.000 kr. fra LAG
Ringkøbing-Skjern og Lemvig. Flere fonde blev søgt - desværre uden
held. Men så forleden fik vi tilsagn om 100.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.
Disse beløb + vores egne kontante midler på 50.000 kr. og beregnet
frivilligt arbejde for 25.000 kr. gør, at vi nu sætter projektet i gang.
Ansøgning om landzonetilladelse er netop sat i gang - forventet 3 måneders ekspeditionstid - herunder skal naboer til forsamlingshuset m.fl.
høres, om de kan acceptere tilbygningen.
Derefter ansøgning om byggetilladelse med maks. 1½ måneds ekspeditionstid – og så forventer vi at gå i gang ca. 1. september og skal
være færdige og byggeriet godkendt inden udgangen af i år.
Ja, ja – det er godt nok med den smøre - men hvad er det I vil bygge?
Vi vil opføre 50 m2 tilbygning ud på terrassen mellem køkken og store
sal til div. arrangementer og med adgang fra køkken og store sal. Vi
har virkelig brug for pladsen, og ser det som en ekstra mulighed for
udlejning af huset, men der vil visuelt ikke være noget at se de næste
4 måneder - så ha’ lidt tålmodighed.
Har du spørgsmål eller kommentarer er du naturligvis velkommen til at
kontakte bestyrelsen.
Keld Jensen (formand) 2051 4938
Poul Junge (kasserer) 4042 4022
Per Kjær 4075 5525
Mogens Rasmussen 4143 6815
Henning Nielsen 2083 0720
- om end ikke før - så ses vi forhåbentligt til indvielsen
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benno@bennogosvig.dk
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EN HILSEN FRA AKTIV FASTER
Den ellers så travle marts måned med generalforsamlinger og årsmøder, og derpå bestyrelsesmøde plejer at fylde måneden ud, sådan blev
det ikke i år. Nogle foreninger nåede at få afholdt deres ’general forsamling’ og ja, b.la. Aktiv Faster måtte dagen forinden (den 12. marts)
tage beslutningen, at vi måtte aflyse, ud fra de retningslinjer der kom
fra myndighederne aftenen forinden. Og i skrivende stund er det ikke
sikkert endnu, hvornår vi kan genoptage det normale foreningsliv. Skolen benytter sig af hele Aktivitetshuset i skrivende stund, således at
både børnehave, vuggestue og skole kan fungere og godt for det.
På vores Årsmøde i år, som vi havde glædet os til, ville vi have fortalt
om de ting, som vi arbejder med, og hvad der ville komme. Det håber
vi på, vi på et senere tidspunkt får mulighed for.
Vi ville have fortalt om
Hvordan Aktivitets Huset kørte og om de vedligeholdelse og aktiviteter
der er.
Om den nyetableret rundkørsel, hvor mange købte Andels beviser.
Om de mange arrangementer vi har været med til sammen med andre
foreninger.
Om at vi stadig arbejder med at få cykelsti projekt fuldført.
Om at en gruppe arbejder intens på at få den nye busplads etableret.
At vi sammen med FBG er langt med planerne om at få etableret et
motionsrum.
At foreningslokalet skal inddrages således at seniorer flytter derned.
At vi arbejder på at få en ny julebelysning i byerne.
At vi arbejder på, sammen med omkringliggende sogne, at etablere et
klyngesamarbejde.
Vi kan fortælle om en forening, der har det godt, og håber på at vi kan
være med til at gøre en forskel. Vi lever højt på vore mange frivillige,
der gør deres indsats, for at vi holder vores inde og udeområder så
flot, og kan træde til, når der er større arrangementer.
Vi arbejder på at lave et ekstra nyt arrangement, en sang aften, måske
er det helt på sin plads i disse tider. Vi må løfte i flok, og når vi engang
er på den anden side af Covid-19, igen kan mødes og få gode oplevelser sammen, vi lytter til myndighederne, som har god styr på det.
Hilsen Aktiv Faster
Svend Erik Olesen
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GYMNASTIKSÆSONEN 2019-2020
Én opvisning nåede vi trods alt i mål med i denne sæson. Multiholdet
og Teenpower lavede en fantastisk opvisning i Rækker Mølle den 7.
marts. Men desværre nåede Banditter samt Mor, Far og Barn holdene
ikke at vise vinterens arbejde. Vi havde alle set frem til den lokale opvisning i Aktivitetshuset, men det blev desværre ikke en mulighed.

Se
også side 13
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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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GYMNASTIKSÆSONEN 2019-2020
Vi vil gerne sige en stor tak til alle gymnaster og trænere, som vi glæder
os til at se igen til efteråret.
Med venlig hilsen Gymnastik Udvalget
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NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB
Klubmesterskabet for ungdom er flyttet til lørdag den 26. september,
se yderligere på side 3. Vi glæder os meget. Desværre for seniorerne
har bestyrelsen valgt, at aflyse klubmesterskabet for senior double og
single. Der kommer et nyt klubmesterskab for både seniorer og ungdomsspillere igen i marts 2021.
FBK sælger nyt klubtøj til alle, tøjet kan prøves, bestilles og betales til
klubmesterskabet lørdag den 26. september, samt på andre udvalgte
dage. Mere herom i næste Sognet Rundt.
Onsdag den 25. marts skulle vi have afholdt fælles afslutning for alle
ungdomsspillere og deres forældre. Det blev ikke til noget i år. Bestyrelsen vil derfor gerne takke alle spillere for at deltage i badmintontræningen. Det er fantastisk, at vi kan have 55 ungdomsspillere i vores
”lille” klub. Vi er meget taknemlige.
Bestyrelsen er også meget taknemlige overfor de frivillige trænere, der
ofte gennem flere år, vælger at bruge mange timer som træner, planlæggere og inspirator for de skønne unger. Denne tak plejer vi at overbringe til fællesafslutningen, men i år er speciel, derfor kommer takken
her i Sognet Rundt. Endnu en gang mange tak og forhåbentlig på gensyn til badmintontræningen.
Faster Badmintonklub
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FASTER SKOLES NØDUNDERVISNING
Eleverne møder i skole så tæt på 8.15 som muligt og hver klasse har fået tildelt en specifik indgang, de skal benytte. Når eleverne ankommer, vasker de
hænder og sætter sig på deres plads. Inde skal reglen om 2 meters afstand
overholdes, så eleverne er flyttet rundt, så dette kan imødekommes, når de
arbejder. Skolens udendørsareal er inddelt i 6 zoner, og hver klasse er dagligt
tildelt en zone, hvor de tilbringer deres udeundervisning samt udendørspauser. Derudover har der været gåture. Udendørs skal eleverne undgå kropskontakt, men
reglen om 2
meters
afstand er suspenderet.
Grundet den
hyppige
håndvask har
skolen
anskaffet håndcreme, som
eleverne kan
få på efter
behov. Visse
elementer af skoledagen er ekstra komplicerede; eksempelvis må eleverne
ikke selv hente deres computere. En lærer ifører sig gummihandsker, henter
og uddeler computerne til eleverne. Efter endt skoledag skal alle computere
tørres af, hvorefter læreren sætter dem på plads i skabet. På trods af besværligheder og den generelt aparte situation har både elever og lærere været ved
godt mod siden vi genåbnede skolen. Den generelle konklusion på skolens
genåbning må være, at fællesskabet er vigtigt
og har været savnet, at selv ekstreme situationer klares ved fælles hjælp og at både børn og
voksne formår at tilpasse sig, når det er nødvendigt.

Elever fra 4. klasse har skrevet lidt.
Andrea
Hver dag når vi kommer til skolen er der kun en
dør vi må gå ind af .vi skal vaske hænder og
først tage jakken af når vi kommer ind i klassen. Vi må kun holde pause et bestemt sted. Vi
skal vaske hænder når vi kommer ind, går ud
og før og efter vi spiser.
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FRA FASTERS BØRN
Mette
Det er meget anderledes at gå i skole efter
det her corona, nu må vi ikke være mindre
end 2 meter fra hinanden. Vi skal også vaske hænder hver gang vi går ud, når vi lige
har været ude, når vi skal spise, efter vi har
spist og når vi kommer til og fra skole.
Astrid L
Vi skal vaske hænder når vi skal ind og når
vi skal ud og før vi spiser og efter vi spiser.
Vi skal også have et større klasse lokale så
vi kan sidde 2 meter fra hinanden. Vi sidder i
projektlokalet. Når vi går ud til frikvarter/
pause skal vi have alle tingene på vores
bord ned på stolen. Områderne på skolen er
fordelt i zoner. Når vi har en af fodboldbanerne, spiller vi tit M-bold.
Emma
Hjemmeskole var lidt mærkeligt. Af man skulle sende opgaverne til ens lære i
stedet for af bare give det til læren. Det var også mærkeligt af man ikke var i
samme klasse med mine venner. Skolen er ændret meget. Man skal vaske
hænder eller spritte hænder inden og efter skole og når vi skal ud eller ind fra
frikvarter. Og enden og efter vi har spist. Det er mærkeligt af man skal tag
hensyn mindst 2 meter fra hinanden og man må heller ikke give highfive eller
kramme det er meget svært.
Frederik Solsø
Det har været anderledes lige siden at vi skulle være hjemme og lave vores
lektier. Man skulle vænne sig til at næsten alt skulle sendes til ens lærer. Når
vi går i skole skal vi
vaske vores hænder
ca. Det dobbelte af
den normale tid som
man normalt vasker
hænder på. Vi er ret
tit ude og lege eller
gå en tur.
Se flere udtalelser på
side 19
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FRA FASTERS BØRN
Frederik Simmelkjær
Nu hvor vi er i skole igen skal vi vaske hænder
når vi kommer når vi skal ud når vi kommer ind
når vi skal spise når vi skal hjem fordi vi skal
passe på hinanden men det sjovt fordi vi spiller
meget m-bold vi er også delt op i grupper og vi
skal passe godt på de gamle.
Astrid M
Det er lidt mærkeligt at skulle være i skole
igen, men på samme tid lettende. Det har været lidt hård for mig at jeg ikke har
haft muligheden, at være sammen med mine
venner. Men nu hvor jeg er i skole igen, har
jeg haft det godt. MEN siden at man ikke må
kramme folk osv. Har os børn også haft et stort
ansvar! Vi skal vaske vores hænder meget
ofte, for hygiejne, vi må også godt spritte af. Men, vi må ikke spritte af, hvis vi
har været ude og spille fx m-bold, lang-bold osv. Ellers har vi haft det godt.
Jonas K
Da jeg var derhjemme skulle jeg passe min lillesøster for min far og mor var
på arbejde og min broder arbejde også. Da jeg kom i skole skulle vi vaske
hænder og mine hænder er Tørre
Marius
Sådan var det at arbejde hjemme. Næsten alle
morgner starter som almindelig skole morgner.
Vi stod op. Fik morgenmad. Gik ind
på meebook og så started skolen. Mig og Sigrid
for det meste færdig med lektierne kl 08:3009:45. Sådan var det at starte i skole. Skolerne
starter kl 08:20. Nu er der steder på skolen hvor
vi må være.
Naomi
Det har været mærkeligt at starte i skole igen. Alt
er helt anderledes. Vi gør vores bedste for at
overholde alle regler, FX sider vi ved store borde
og vi har et bord værd. Der er omkring to meter
mellem værd af børnene når vi er inde. Vi vasker hænder når vi kommer
hjemmefra, før vi går ud, efter vi går ind, før vi spiser og efter vi spiser. Vi er i
3 grupper vi må kun lege med dem i sin egen gruppe. Det er lidt sværd at holde 2 meters afstand når vi står i kø til vasken. Da vi arbejdede hjemme var der
ikke så mange lektier, men mine søskende i højere klasser siger at de for flere
lektier en i skolen.
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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

20

www.faas.dk

Blev afhold lørdag den 7. marts. Vi var 54 deltagere. En rigtig hyggelig
aften hvor der var gang i snakken omkring bordene.
Der blev
i
løbet af aftenen
afholdt
en granprix
Quiz,
hvor
der blev sunget godt med.

Super-Brugsen i Spjald
gav en Gin Hass gavekurv (Til vinder bordet i
Granprix quizzen).
Maden var lavet af Slagter Kirkeby.

Vi håber at gentage
denne succes igen til
næste år, måske med
nogle nye i udvalget,
så giv endelig lyd hvis
det er en tjans du kan
tænke dig.
(se også næste side)
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Lailaprivatepasningsordning.dk
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Billede af Anita Christensen som vandt for første tilmelding. Astrup Købmandshandel sponserede hertil Rosévin og chokolade.
Der var også andre sponsor gaver: Matas
Skjern gav en makeup-taske med indhold og
håndcreme til Birgitte
Lund som vandt for flotteste hat "Corona hatten"
da man ikke kan kramme
med den på.

Faster Andelskasse gav
en lille taske til Tina
Krøj med sin hat som
viser hendes fødeby
Hvidesande og hendes
nuværende by Astrup.
Tak for en dejlig aften.
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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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FRA FASTER SOGNEARKIV
Faster Sognearkiv har været yderst
behjælpelige med materiale til dette
nummer af bladet.
Dette klip er fra 2005
Kurvefesten blev afholdt i 1994
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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
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FRA FASTER SOGNEARKIV
Artikel fra 1990
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FRA FASTER SOGNEARKIV
Børnedyreskue fra 1996
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NABOKAFFE I EN CORONATID
Tina Krøy Pedersen kom på ideen til nabokaffe. Da familien flyttede
fra Faster til Astrup for 1 1/2 år siden, blev vi mødt af et helt fantastisk
naboskab på vejen (Pilevænget) - og det var sådan noget som grill
aften, julehygge. På
et tidspunkt kom en af
naboerne rundt en
sommeraften
og
spurgte, om vi var
med på at mødes på
gaden til en kop nabokaffe - 10 minutter
efter, var stort set hele stikgaden samlet
midt på vejen - folk
sku bare selv ta kaffe, kage og en stol med... det var skide hyggeligt
og helt spontant - ofte også det, der gør det ekstra hyggeligt, fordi det
er helt nede på jorden - og samværet,
der er vigtigst.
Vi havde aftalt, at vi
sku have nabokaffe
den søndag - på
trods af Corona ville
vi mødes på hver
vores matrikel og
skåle i en kop kaffe på afstand.
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NABOKAFFE I EN CORONATID
Og så kom jeg til at tænke
på, at det ku være en fed
måde at samle hele byen/
sognet på. Hvorfor skulle
det kun være os på stikga-

den. Herefter gik det ellers stærkt og i
løbet af 24 timer, havde jeg fået formidlet det ud, til mange i sognet. Derefter
tog jeg kontakt til TV-Midtvest, fordi jeg

tænkte, at folk udefra gerne må se, hvor dejligt et
sted Faster/Astrup/Ejstrup
er.
Det var en fantastisk oplevelse, at se så mange mennesker der
havde gjort meget
ud af nabokaffen,
også selv om der
var meget langt til
naboerne.
Mange tak for deltagelsen.

31

AKTIVITETSKALENDER
Juni
Torsdag

18/6

Tirsdag

23/6

19.00

Generalforsamling i Faster Badmintonklub

Fælles Skt. Hans Fest

August
Onsdag

12/8

Udflugt med seniorklubben

September
Lørdag

26/9

8.30

Klubmesterskab for badminton ungdom

Juni 2021
Lør-søn

4-12/6

Sportsugen

Deadline til næste nummer er den 1. august 2020

Artikel fra
Dagbladet
i 1990
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