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Første holdet i  
Faster/Hanning på  

Faster Stadion 

Trylleshow og foredrag 
med  

Jesper Grønkjær 
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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Anna-Mette Jacobsen  Tlf. 40 76 47 79 ragedal16@gmail.com 

SEKRETÆR:   

Trine Hansen Tlf. 28 57 38 87 puls@besked.com 

KASSERER:   

Anne-Kristine Jansen Tlf. 4011 6058  ak.jansen73@gmail.com  

FODBOLDUDVALG:   

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 

GYMNASTIKUDVALG:   

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 

SPONSORUDVALG:   

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. 40984538  

BLADUDVALG:   

Hanne V. Kristensen (f)   Tlf. 23 30 46 56 vestergaard@city.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 

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 97 36 41 83 

Kontakt til kridtbanden er Per Hindhede 41189856  
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Juletræstænding søndag den 1. december 
 
Så nærmer den søde juletid sig igen med hastige skridt, og hvad er 
bedre end at starte december med en af de hyggeligste traditioner, vi 
har i vores sogn, nemlig juletræstænding. Konceptet har vi haft i man-
ge år, men der er blevet ændret lidt på udførelsen gennem årene. Den 
nuværende form er perfekt for både børnefamilierne, og os der gerne 
vil slippe for at lave aftensmad. Juletræstændingen fejres 1. søndag i 
advent med både gudstjeneste og nem aftensmad. Så bliver det ikke 
meget bedre.  
 
Vi starter med gudstjeneste i kirken kl. 16.00. Derefter går vi ud og 
tænder juletræet og synger i fællesskab et par sange. Herefter går vi 
over i forsamlingshuset, hvor vi vil blive trakteret med denne lækre ju-
lemenu: Flæskesteg med det hele og risalamande med sovs. Der kan 
købes drikkevarer. Vin, øl og sodavand. 
 
Vi håber, at julemanden igen i år vil kigge forbi og dele godter ud til alle 
de artige børn. Vi regner med, at arrangementet slutter senest kl. 
19.00. 
 
Pris: 
Voksne  100,00 kr. 
Børn til og med 6. klasse  30,00 kr. 
 
Tilmelding skal ske til Mogens Rasmussen på mail: 
imr6900@yahoo.dk eller tlf: 4143 6815.  
 
Tilmeldingen skal være Mogens i hænde senest den 25. november, for 
at han har en chance for at vide, hvor meget mad han skal lave. 
Ved tilmelding efter den 25. november vil der blive pålagt 25 kr. 
pr. voksen. 
 

Ses vi? 
 

Arrangementer er lavet i samarbejde med Aktiv Faster,  
Faster forsamlingshus og menighedsrådet 

 

JULETRÆSTÆNDING 
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benno@bennogosvig.dk 
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FBK inviterer til julehyggeturnering i badminton. 
 

Mandag den 16. december 2019 
kl. 18.00 til ca. kl. 21.30 

 

Ligesom tidligere år vil vi via lodtrækning mikse alle spillere, så man 
får en ny makker og forskellige modstandere i hver kamp.  
 

Efter ca. 2 timers badminton hygger vi os med sild og pålægskage-
mand.  
Deltagerprisen er kr. 75 som dækker sild, snaps og pålægskagemand. 
HUSK tilmelding på bestillingssedlen på blyanten eller til Karen 
Dissing Kragh på mobilnr. 4074 4113, senest den 9. december. 
 

Husk at melde dig ind i FBK’s Facebookgruppe. På Facebook skal du 
søge på Faster Badminton Klub.  
Her lægger vi nyheder, invitationer og meget mere ind. 
 

FBK’s bestyrelse 
 

 
Julebold for alle blev sidste år flyttet fra 2. juledag til lørdag mellem jul 
og nytår, det blev en stor succes, da der mødte 22 mand op, så den 
tradition holder vi ved, og derfor er der julebold lørdag den 28, decem-
ber kl. 13.00 på Faster Stadion. Hold øje med hjemmesiden da det kan 
blive aflyst på grund af vejret 

 
 
 
 

BADMINTON ARRANGEMENT 

JULE-SENIOR FODBOLD 
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Nytårskoncert den 9. januar 2020  
kl.19.00 i Aktivitetshuset i Astrup. 

 
Nytårskoncert med salonorkesteret fra Skjern. 
Ringkøbing-Skjern musikskoles ballet vil opføre serier fra ”Skønheden 
og udyret”. 
Billet pris: 150 kr. inkl. kaffebord og drikkevarer. 
 

Arrangører: Aktiv Faster og Faster Forsamlingshus. 
 

Året 2019 er ved at takke af med kun en måned tilbage, og i den an-
ledning vil vi gerne takke vores medlemmer for støtten i dette år samt 
håbe på et nyt godt kontingent år i 2020. 
 
Første arrangement i det nye år fra Faster Marie er allerede lagt i ka-
lenderen, nemlig  
 

søndag den 26. januar 2020 kl. 14.00 i Aktivitetshuset,  
 
hvor vi har inviteret Jesper Grønkjær, som vil levere Danmarks sjove-
ste trylleshow og foredrag for hele familien.  
 
Først er der trylleshow for hele familien og efterfølgende foredrag for 
de voksne, mens børnene vil blive aktiveret. Indimellem vil der være 
lidt kaffe og kage, så sæt kryds i kalenderen og kom og få en sjov og 
hyggelig eftermiddag for hele familien.  
 
Se vores opslag om Jesper Grønkjær her i dette nr. af sognet rundt på 
side 16 og 17. 

MVH. Støtteforeningen, Faster Marie 

Næste års sognefest bliver afholdt lørdag den 6. juni, som start på 
Sportsugen. 
Gymnastikopvisninger og andre aktiviteter bliver i uge 24. 

SPORTSUGEN 2020 

NYTÅRSKONCERT 2020 

FASTER MARIE 
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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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HUSK 
at sætte kryds i kalenderen til 

Fastelavnsfest den 23. februar  
i Aktivitetshuset i Astrup. 

Festen starter med Cafégudstjeneste kl. 14.00. Efterfølgende slår vi 
katten af tønden. 
Pris kr. 40,00 for voksne og kr. 20 for børn under konfirmationsalderen. 

Arrangører: Aktiv Faster,  
Faster Forsamlingshus  

og Faster Menighedsråd. 

Vi hjælper dig/jer af med det gamle jern, gamle landbrugsmaskiner, 
staldinventar, gamle biler, opvaske– og vaskemaskiner samt andet jern. 
Det er måske en oplagt mulighed for at få ryddet op i værkstedet, ma-
skinhuset og rundt om gården for gammelt jern og landbrugsmaskiner.  

 

INGEN FRYSERE, KØLESKABE, PLASTIKGENSTANDE  
ELLER BATTERIER - TAK 

 

Små mængder jern kan afleveres i den hvide container bag det lille blå 
skur på foderstoffet (Vestjyllands Andel) i Astrup. Større mængder vil 
blive afhentet af en lastbil med kran, når det er samlet i en dynge. 
 
 

FBG ved Henning Kristensen mobil 2074 7483 / 6155 0364 

Generalforsamling 
 
Faster Senior Klub afholder generalforsamling  

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

Faster Senior Klub. 

GAMMELT JERN 

FÆLLES FASTELAVNSFEST 

FASTER SENIOR KLUB 
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GYMNASTIK SÆSONEN 2019-2020 

Gymnastik er startet godt op. Alle holdene har trænet et par uger, og 
der tegner sig et fint billede af en flok dejlige børn, som er klar til gym-
nastik. Der er stadig plads til flere, hvis du har lyst til at være med i 
fællesskabet. 
 
Mor, far, barn – Vi har en time, hvor vi starter med at synge ”goddag” 
og siger vores navne. Bagefter løber og leger vi til musik, mens vi får 
varmen og pulsen op. En stor del af tiden finder vi redskaber frem og 
udfordrer vores motorik. Vi slutter med at synge ”farvel” og siger tak 
for i dag og på gensyn. 
 
Banditter – Vi starter timen med en sang. Bagefter varmer vi op med 
løb og leg. Så står den på redskabsbaner, hvor vi udfordrer kroppen 
og motorikken. Vi slutter af med en stille stund, hvor børnene slapper 
af med massage eller lignende.  
 
Multiholdet – Vi har omkring 30 energifyldte børn fra 1. til 4. klasse. Vi 
starter med en god gang opvarmning. Efter det deler vi resten af træ-
ningen op i 2 moduler. I 1. modul har børnene mulighederne for at 
vælge mellem parkour eller dans/rytme. I 2. modul kan de vælge mel-
lem spring eller leg. For de energiske er der mulighed for en halv ti-
mes ekstraspring. 
 
Teenpower – Vi har 15 unge, som vi hygger os med hver tirsdag. Der 
er mulighed for valg af enten spring eller rytme, hvor rytme især arbej-
der hen imod vinterens opvisninger. Vi arbejder med temaet POWER 
og glæder os til opvisningerne. Spring har fuld fart på, og arbejder 
mod flotte spring. 
 
Sved på panden – Voksen holdet, hvor der er forskellige trænere hver 
gang. 25-30 deltagere pr. gang. Vi bliver udfordret på alle planer, sam-
tidig har vi det sjovt. 
 
Opvisningsdatoer for  
Multiholdet og Teenpower:  
Lørdag den 7. marts kl. 10 i Rækkemølle  
Lørdag den 21. marts i Skjern  
 

Opvisningsdato for alle hold: 
Lørdag den 28. marts kl. 13.30 i Astrup 
 

Gymnastikudvalget: Lasse, Ann og Berit 
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NYHED I SOGNET 

 
 



14 www.faas.dk 

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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GENERALFORSAMLING I FBG 

Mandag den 23. september 2019 blev FBG’s ordinære generalfor-
samling afholdt i Aktivitetshuset. Der var 15 fremmødte. Svend Erik 
styrede slagets gang. Efter beretningerne og regnskabets gennem-
gang, blev valget til de forskellige udvalg foretaget. 
Der var rigtig mange, som ønskede genvalg. Det er rigtig dejligt, at så 
mange ønsker fortsat at gøre et stort stykke arbejde for Faster Bold-
klub– og Gymnastikforening. Det skal I have en stor TAK for. 
 
Helle Galsgaard og Christina W. Kaagard ønskede at stoppe efter 
mange års solid arbejdskraft i gymnastikudvalget. Laila Madsen stop-
pede som suppleant. I skal alle 3 have en stor TAK for jeres arbejds-
indsats og jeres mange gode ideer. 
Så vil vi byde Ann Sinkjær og Berit Kjærsgaard velkommen i gymna-
stikudvalget og Helle Galsgaard, som suppleant. Vi glæder os til et 
godt samarbejde. 
 
Udover bestyrelse og udvalg, skal der også lyde en stor TAK til revi-
sor, sponsorer og til alle jer frivillige, som gør et stort og fantastisk 
stykke arbejde for klubbens virke og arrangementer. Vi sætter stor 
pris på alle hjælpende hænder. Uden jer – ingen FBG. 
 
På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi, efter nogen tids arbej-
de på at oprette en E-Sport afdeling, vil lade det ligge, da det ikke har 
været mulig at finde voksne til at være tovholdere på opgaven. 
 
Helle Galsgaard fortalte generalforsamlingen om fitness gruppens ar-
bejde indtil nu, og de arbejder på at finde nogle lokaler, så vi kan star-
te fitness op til næste efterår. 
 
Under evt. blev der udtrykt ønske om 2 nye lysmaster på træningsba-
nen, og der var en forespørgsel, om vi kunne starte dart op. Begge 
ønsker vil der blive arbejdet videre på. 
 
TAK for en hyggelig aften, med en god debat.  
 

På bestyrelsens vegne Anna-mette 
Formand for FBG 
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NYT FRA FASTERMARIE 

Faster Marie afholder Danmarks Sjoveste Trylleshow og Foredrag for 
børn og voksne  
 

I Aktivitetshuset søndag den 26.01.2020 kl 14.00 
 

Netop hjemvendt fra turné i Nordkorea er Jesper Grønkjær klar til at 
vise et show, hvor børnene skiftevis er musestille og højlydt skriger af 
grin. 
 

Jespers trylleforestilling for børn og familier er et show i højt tempo. 
45 hæsblæsende minutter, som kombinerer trylleri, klovneri, bugtaleri, 
ballondyr – og en vaskeægte levende, hvid tryllekanin. 
 

Publikum i en af Danmarks sjoveste familieforestillinger er en aktiv del 
af løjerne, når Jesper vender op og ned på, hvad der normalt kan lade 
sig gøre. 
 

Det er tricks indhentet fra store dele af verden, skøre opfindelser, sjove 
påfund, fantasifulde historier, farvestrålende ballondyr m.m. 
 

Med over 200 forestillinger årligt er Jesper Grønkjær en meget erfaren 
entertainer, der leverer et professionelt show. Det er lagt an på det hu-
moristiske, og henvender sig til både store og små. 
 

Børnene er skiftevis musestille af forundring og skriger af grin når Je-
sper optræder. Lattermusklerne bliver for alvor aktiveret hos både børn 
og voksne. 
 

De senere år har Jesper rejst og optrådt i store dele af verden, hvor 
hans ekspeditioner til primitive folkeslag har vakt stor interesse i medi-
erne.  
 

Nu er han atter i Danmark og 
er klar til at lave sjov og spas.  
 
Det eneste publikum kan være 
sikre på, er at de ikke kan være 
sikre på noget som helst, for 
når Jesper går på scenen er 
det REN MAGI…	 
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Foredrag: 
 
SMILETS AMBASSADØR 
- Med eventyrer, forfatter, tryllekunstner 
og samfundsdebattør på TV2-Østjylland.  
Jesper Grønkjær har gjort det til sin mis-
sion at drage ud til klodens fjerneste af-
kroge, for at vise at smilet er det sprog vi 
alle taler.  
 
Han har en særlig evne til at få folk til at åbne 
sig op. Han mødes med narkomaner, præ-
ster, politikere, kræftpatienter og mange an-
dre. Hør blandt andet om hans møde med 
den frygtede kvindelige massemorder “Hun-
Djævelen”, med 400 liv på samvittigheden. 
Jesper balancerer skarpt mellem humor og seriøsitet i sit møde med 
fremmede mennesker. Det bliver hver gang til hjertevarme samtaler, 
som han efterfølgende videregiver i sine bøger, foredrag og tv-
dokumentarer.  
I 25 år har han rejst verden rundt og samlet personlige beretninger. 
Han har besøgt indianere, munke, kannibaler, gangstere og beduiner. 
Han er nu optaget i ”Eventyrernes Klub” blandt nogle af de mest legen-
dariske globetrottere.  
Jesper ved, hvad der sker, når man møder verden med smil, fremfor 
med skepsis. Han bliver kaldt Smilets Ambassadør og når du har hørt 
hans foredrag, så vil du vide hvorfor! 

NYT FRA FASTERMARIE 
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Lailaprivatepasningsordning.dk 
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Genforeningssten der har stået overfor Slumstrupvej 5. 
Er der nogen der har kendskab til stenens herkomst? Så er I meget 
velkommen til at kontakte Faster sognearkiv. 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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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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FASTER MARIE 

Den 8. november afholdt vi 
bankoaften i Aktivitetshuset, 
hvor vi gerne vil takke alle, 
der mødte op og støttede os, 
samt en stor tak for de man-
ge flotte gevinster, som er 
blevet skænket til arrange-
mentet. Der var gevinster for 
kr. 34.000, som vi meget ger-
ne vil sige mange tak for. 
 
 

Sidste tak skal gå til Faster Billiardklub, som har været så gavmilde 
at skænke støtteforeningen 5000 kr., som vil indgå i vores fortsatte 

mål om at forsøde hver-
dagen for skole-, børne-
have- og vuggestue-
børn i Fasters Børn.  
 
 
MVH. Støtteforeningen, 
Faster Marie 
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JK Service & Udlejning 
 

v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern 
 

Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12 

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. 

Tylvadvej 6, Rækker Mølle 

Dog-Ma 
For din bedste ven 
Fysiologisk hundemassør og 
Kranio-sakral terapeut 
Lars M. Hansen 
Tlf.: 22 99 19 37 
www.Dog-Ma.dk 
Facebook: Dog-Ma 
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Igen i år vil vi afholde klubmesterskaber for alle ungdomsspillere sidst 
på sæsonen. 
 
I denne sæson bliver det: 

  Lørdag den 15. marts 2020 
 
Kampene starter kl. 8.30. Det plejer være en dejlig dag med mange 
flotte kampe. 
 
Fælles afslutning er onsdag den 25. marts. Mere om klubmesterskabet 
og afslutningen i næste Sognet Rundt og på Facebook. Så følg os på 
Facebook - søg på Faster Badminton Klub og bliv medlem af gruppen.  
 

Med venlig hilsen FBK 
 

Igen i år er der stor tilslutning af seniorspillere i Faster Badmintonklub, 
vi er ca. 90 aktive fordelt på 7 timer (21 baner) om ugen, det er fanta-
stisk. Der er stadig 2 ledige banetider, kontakt Hanne Vestergaard for 
yderligere oplysninger. 
 
Baneleje for en time om ugen fra september til marts er kr. 1.000 for 
gymnastiksalen og kr. 1.200 for en bane i hallen. 
 

 
Klubmesterskaber for seniorspillere 

 
I denne sæson har vi på opfordring ændret konceptet for seniorklub-
mesterskab, så flere kan være med i flere kategorier. 
 

Fredag den 6. marts 2020 
  
Afvikles alle mixdouble kampe 
 

Søndag den 16. marts 2020 
 

Afvikles alle singlekampe, damedoublekampe og herredoublekampe. 
 

FBK 

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 

SENIOR BADMINTON 
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Sæsonen er lige begyndt, og trænerstaben glæder sig. Igen i år har vi 
3 træningshold i løbet af onsdagen. Indtil videre er der 50 ungdoms-
spillere fordelt på de 3 hold, men vi kan lave plads til flere, så bare 
mød op. Der er kommet mange nye spillere i år, det er helt vildt. Der er 
kommet en dejlig flok nye spillere på holdet for 1. til 4. klasse. Der er 
også kommet nye spillere på holdet for 5. til 7. klasse, så de nu er 21 
på holdet. Det kræver nytænkning og kreativitet for at alle får god træ-
ning. De træner i 1½ time. Fra 8. klasse og op er der kommet flere 
spillere tilbage fra efterskole, og nogle er holdt på grund af efterskole 
og andet. 
 

Holdturnering 
Faster Badmintonklub har tilmeldt 6 hold til turnering i år. 4 ungdoms-
hold og 2 seniorhold. Det er en god måde at møde andre spillere på. 
De fleste hold har været i kamp, og det gik godt. 
 

Træningsdøgn 
Fredag den 22. november og lørdag den 23. november afholder vi 
igen træningsdøgn for alle ungdomsspillere fra 3. klasse og op.  
 

Trænerstaben er i år: 
Elizabeth Bertelsen, Simon Lund og Keld Frimor ved de yngste. 
Mikkel Frimor, Kasper V. Kristensen, Jesper V. Kristensen og Hanne 
V. Kristensen ved de mellemste. 
Hanne V. Kristensen og Niels Lund træner de ældste. 
Kontakt os gerne, hvis du har et spørgsmål vedrørende badminton. 
 

Fredagstræning for ungdomsspillere 
Badmintonklubben har et nyt tilbud til alle vores ungdomsspillere fra 5. 
klasse og ældre. Mange har ønsket mere træning, derfor har vi lavet 
dette tilbud. Ungdomspillerne har fået en plan med hjem.  
 

Kontingent 
Der er uændret kontingent for ungdomsspillere i år.  Fra kr. 310 for de 
yngste til kr. 410 for årgang 2006 og ældre. Turneringsspillerne betaler 
yderligere kr. 150 for deltagelse i holdturnering. 
 

Facebook 
Følg os på Facebook. Der lægger vi alle nyheder og andre oplysninger 
op jævnligt.  

FBK 

NYT FRA 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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FASTER SOGNS HØJSKOLE 

Program for Faster Sogns Højskole 2019 - 2020 
 

Alle kan deltage i møderne. 
 

Møderne holdes i Aktivitetshuset, Birkevænget 31 i Astrup. 
Møderne begynder kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt. 

For hvert møde betales 25,00 kr. inkl. kaffe. Kop og brød medbringes. 
Dog ikke den 11. december, hvor kaffen koster 50,00 kr. 

2019 
 
27. november Fysioterapeut Annette Christiansen  
 ”Motion i hverdagen” 
 Michael Jørgensen  
 ”Over Skyerne” Kilimanjaro i kørestol 
 
11. december Lærer Sonya Christie  ”Julehygge og Luciaoptog” 
 

2020 
 
8. januar Katolsk præst Benny, Blumensaat, Esbjerg 
 ”Fra fængselscelle til Alterbord” 
 
22. januar Erik Aksel Lindgren ”Et glas humørpiller” 
 
5. februar Annelise og Aksel Rye Clausen ”Cambodia før og nu” 
 
19. februar Sognepræst Mogens Thams ” Når verden forandrer sig” 
 
4. marts Lisbeth Lunde Lauridsen ”Vestjyske Fortællinger”  
 
24. april Udflugt sammen med Menighedsrådet 
 
Højskoleudvalgets medlemmer: 
 

Jens Chr. Larsen, Egerisvej 30  Tlf.: 97 36 41 50  
 

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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Åbningstider: 
Mandag 16.00 - 20.00 
Tirsdag   9.00 - 16.00 
Torsdag   9.00 - 16.00 
Fredag   9.00 - 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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FASTER/HANNING SENIOR FODBOLD 

Sikke en sæson vi har haft i Faster/Hanning. Vi har haft så mange spil-
lere, at vi var nød til at eftertilmelde et ekstra hold i serie 6.  
I foråret havde vi 2 hold og 1. holdet endte med at blive i serie 3 og 2. 
holdet blev i serie 5. Vi startede med at have Ole Hansen som træner, 
men han måtte stoppe på grund af øget arbejde hos Vestas, så halv-
vejs i sæsonen tog den velkendte trio med Morten Ahle, Richard Mad-
sen og Martin Hindhede så over igen. Tak til jer tre for det store arbej-
de, I har ydet. Jungletrommerne havde lydt og de blev hørt, efter som-
merferien, er der bare væltet ind med spillere. I løbet af de første tre 
uger af juli, fik jeg hentet 5-6 spillercertifikater hjem på nye spillere 
hver uge. Vi fik ansat Erik Kjærsgaard som ny træner og kom godt i 
gang med efteråret. Serie 3 ender på en 2. plads efter en forrygende 
start med blandt andet 7 sejre og 2 uafgjorte efter de første 9 kampe 
og et forspring på 6 point. Desværre holdt det ikke til en direkte opryk-
ning til serie 2. Vi ved ikke det endelige resultat, da der skal spilles 
playoff om en enkelt oprykningsplads.  
Serie 5 rykkede ned i serie 6, og det ekstra hold vi tilmeldte blev også i 
serie 6. Blot lige for at I kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige, at 
vi har været 3 hold, så var serie 3 i Herning og spille kamp, hvilket vil 
sige de var 14 spillere afsted, der var 6 afbud af de øvrige, og alligevel 
var vi stadig 22 spillere til træning.  

Forsætter på side 30 

Første holdet i nyt spillersæt 
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Det betød også at Jeppe Vestergaard og Mads Kragh blev indlemmet i 
trænerstaben. Tak til alle spillere, trænere og holdledere for en flot sæ-
son. Tak til alle jer tilskuere, der støtter op om os på hjemmebane og 
bestemt også på udebane. Det er ofte os der har flest tilskuere med 
når vi er på udebane. 
Vi har fået nyt spillertøj sponsoreret af Faster Andelskasse og Astrup 
Købmandshandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øverst vises 2. holdets nye spillersæt, nederst er 3. holdet 

FASTER/HANNING FODBOLD 
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Traditionen tro blev der uddelt pokaler til de forskellige spillere, der 
har vundet de forskellige afstemninger.  
Årets topscorer blev Rasmus Hansen.  
Årets spiller på 1. holdet blev Anders Madsen.  
Årets fiduspokal gik til Søren Bækgaard. 
Årets talent blev Eskild Tylvad,  
Årets spiller på 2. holdet blev Bjarke Sørensen.  
Årets spiller på 3. holdet blev Kristian Kristensen.  
Stort tillykke til jer alle med jeres pokaler 

 

 
Så sluttede denne sæson for alle vores ungdomshold, og de enkelte 
hold, der ikke spiller indendørs, holder nu vinterferie, og lader op til vi 
starter igen i foråret. Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere, 
hjælpetrænere, holdledere og selvfølgelig også alle jer der spiller. Det 
er dejligt at se den indsats, I alle møder op med til træning og kampe. 
Tak til alle, der møder op og hepper, når der spilles kamp, det er dej-
ligt med jeres støtte. 

Fodboldudvalget 

FASTER/HANNING FODBOLDAFSLUTNING 

UNGDOMS FODBOLD 
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AKTIVITETSKALENDER 

December 

Søndag 1/12 16.00 Juletræstænding i Faster 

Fredag 6/12 16.00 Fredagscafé på Mejeriet 

Mandag 16/12 18.00 Julehygge for senior badmintonspillere 

Lørdag 28/12 13.00 Jule fodbold for seniorspillere 

Januar 

Torsdag 9/1 19.00 Nytårskoncert i aktivitetshuset 

Lørdag 18/1 10.00 Dart i Aktivitetshuset 

Søndag 26/1 14.00 Jesper Grønkjær foredrag 

Februar 

Søndag 23/2 14.00 Fastelavnsfejring i Aktivitetshuset 

Marts 

Fredag 6/3 17.00 Mixdouble klubmesterskab for senior 

Deadline til næste nummer er den 1. februar 2020 

Lørdag 7/3 10.00 Gymnastikopvisning i Rækker Mølle 

Tirsdag 10/3 10.30 Generalforsamling i Faster Senior Klub 

Lørdag 14/3 8.30 Klubmesterskab for ungdom badmintonspillere 

Søndag 15/3 10.00 Klubmesterskab for senior badmintonspillere 

Lørdag 21/3  Gymnastikopvisning i Skjern 

Onsdag 25/3 16.30 Fællesafslutning ungdomshold i badminton 

Lørdag 28/3 13.30 Gymnastikopvisning i Astrup 


