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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

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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JULETRÆSTÆNDING
1. søndag i advent den 29. november kl. 16.00 holder vi traditionen
tro gudstjeneste, men grundet nuværende restriktioner er selve juletræstændingen efter gudstjenesten lidt anderledes. Vi har lagt hovederne i blød for at finde en brugbar løsning, og har besluttet at hvis
det nuværende forsamlingsforbud ophæves inden dagen, så vil vi byde på æbleskiver, kaffe og varm cacao ude ved træet.
Traktementet vil være gratis.
Ophæves nuværende forsamlingsforbud ikke, må vi desværre aflyse
den del.
Bag arrangementet står:
Aktiv Faster, Faster forsamlingshus og Faster menighedsråd

SENIOR JULEFODBOLD FOR ALLE
Vi håber, at vi har mulighed for at mødes lørdag den 26. december kl.
13.00 på Faster Stadion. Hold øje med hjemmesiden da det kan blive
aflyst på grund af vejret eller Covid 19. Uanset hvordan det ser ud i
dag, så følger vi selvfølgelig de vejledninger, der vil være på datoen.

GYMNASTIKSÆSONEN 2020-2021
Gymnastiksæsonen 20/21 er startet op for alle hold, hvor de nu har
trænet et par uger. Desværre blev sved på panden nød til at stoppe
på grund af, at Covid-19 igen blussede op. Dog kan vi glæde os på
børnenes vegne, at de får lov til at fortsætte.
Gymnastik med Covid-19 retningslinjer er selvfølgelig noget både trænere og gymnaster skal lande i, men vi håber at det gør, at vi får lov til
at fortsætte.
Det bliver spændende at se, om vi denne sæson får lov til at vise vores gymnastikopvisninger, men sæt allerede nu X i kalenderen.
Opvisningsdatoerne for Multiholdet og Teenpower er:
Lørdag den 6. marts i Række Mølle
Lørdag den 13. eller søndag den 14. marts i Skjern
Opvisningsdatoen for alle hold er:
Fredag den 19. marts i Astrup
Gymnastikudvalget
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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
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FASTER/HANNING FODBOLD
Træningsopstart Faster/Hanning i seniorfodbold.
Traditionen tro starter vi den kommende sæson sidste weekend i januar, som i 2021 er

lørdag den 30. januar kl. 13.30
på Faster Stadion.
Vi starter med en let omgang træning, hvorefter vi går ind og får varm
suppe, og holder et spillermøde. Hvor vi vil orientere om den kommende sæson.
Fodboldudvalg

FÆLLES FASTELAVNSFEST
Fastelavnsfejring søndag den 14. februar
kl. 14.00 i Aktivitetshuset
Vi starter med cafegudstjeneste, som betyder at vi nyder kaffe/te/
saftevand og fastelavnsboller under gudstjenesten. Derefter er der
tøndeslagning.
Vi glæder os til at se jer.

MÅSKE ET - BADMINTON ARRANGEMENT
HVIS forsamlings restriktionerne hæves i antal, vil vi gerne inviterer til
julehyggeturnering i badminton, men det sker kun, hvis Corona restriktionerne tillader det.

Mandag den 14. december 2020
kl. 18.00 til ca. kl. 21.30
Efter ca. 2 timers badminton hygger vi os med sild og pålægskagemand.
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 7. 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
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REKORD I FASTER BADMINTONKLUB
Denne sæson havde en meget anderledes opstart. Vi startede nemlig
med klubmesterskabet i september gældende for sidste sæson. Se
mere om resultatet på side 15.
Lige nu har vi 3 træningshold i løbet af onsdagen. Indtil nu har der været 67 ungdomsspillere til træning i år. Det er helt vildt og rekord i klubbens historie. Der er kommet 14 nye spillere på holdet for 1. til 4. klasse, så de nu er 24 på holdet. Hvilket har resulteret i en opdeling af holdet. Der er også kommet nye spillere på holdet for 5. til 7. klasse, så
de nu er 20 på holdet. Det kræver nytænkning og kreativitet for at alle
får god træning. De 2 ældste hold træner i 1½ time. Fra 8. klasse og
op er der både kommet flere nye spillere og flere spillere er kommet
tilbage fra efterskole, men der er som altid også nogle der er holdt
grundet efterskoleophold og andet.

Holdturnering
Faster Badmintonklub har tilmeldt 6 hold til turnering i år. 4 ungdomshold 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 - udsat

Fredag den 20. november og lørdag den 21. november skulle vi have
afholdt vores træningsdøgn for alle ungdomsspillere fra 3. klasse og
op. Men grundet Corona har vi valgt at udsætte på ubestemt tid.

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

Kontingent
Der er uændret kontingent for ungdomsspillere i år. Fra kr. 310 for de
yngste til kr. 410 for årgang 2007 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. Søg efter Faster Badminton Klub.
FBK
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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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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS
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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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NYT FRA FASTERMARIE
Vi kan ikke lyve os fra det, når vi kigger ud ad vinduet eller går en tur,
så er efteråret over os med alle sine smukke farver og hvirvlende blade.
Der er nu et blad, som vi specielt ønsker at vende og det er 2020 bladet, hvor coronaen har været over os, som en stor mørk sky. Den har
spillet en stor rolle i vores foreningsliv i Faster Marie, hvor ideer til arrangementer, hvor vi samler folk her i sognet og derved samler penge
ind til at forsøde hverdagen for Fasters Børn i vuggestue, børnehave
og skole, er blevet overskygget af covid-19 restriktioner, som hele tiden har udsat eller forpurret vores ideer. Det er enormt demotiverende
og tænker også, at det vil forfølge os et godt stykke ind i 2021, hvis det
nogensinde vil blive det samme igen. Den korteste vej mellem to mennesker er smilet, men det er nu gemt bag mundbindet, og et fast håndtryk siger meget om en person, men det må vi vente med, samt et
kram siger mere end 1000 ord, men også her sætter coronaen grænser.
Heldigvis har vi samlet lidt til dårlige tider og vores papir- og papcontainere giver os et lille beløb løbende, hver gang I har støttet os ved at
benytte disse, som står bag trekanten på den gamle genbrugsstation.
Husk blot at det kun er til pap og papir og at papkasserne fylder mindre i bilen, hvis de er fladet ud, samt der kan være flere i containeren
og derved større fortjeneste til os. Støtten er vi taknemmelige for, men
det er også nu, vi har brug for jeres støtte i form af medlemskab af Faster Marie, da der ikke er så mange andre muligheder for at samle
penge ind for tiden. Det nye kontingent år 2021 starter her i januar,
men der er allerede nu mulighed for at indbetale til det og ellers kommer der en flyer med den første Sognet Rundt i det nye år. STØT OS,
så vi kan blive ved med at støtte op om og forsøde Fasters Børn.
Kontingent/medlemskab tegnes for 100 kr. pr. husstand og 50 kr. for
enlige / pensionister på konto nummer 5958 1101819 eller mobilepay
38872 (Husk navn på begge).
Til slut vil vi takke for året, der snart går på hæld samt ønske et nyt og
forhåbentligt lykkebringende 2021 med mere frie rammer.
MVH. Støtteforeningen, Faster Marie.
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benno@bennogosvig.dk
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FASTER FITNESS
Nyt fra Faster Fitness er, at der har været gang i fund raisingen, og det
er lykkedes at indsamle over 300.000 kr. ad den vej.
Projektet får stadig brug for sponsorstøtte. Derfor vil der blive mulighed
for at få sit firmanavn på en af maskinerne i lokalet, eller få et reklameskilt på væggen.
Byggetilladelsen lader vente på sig, men det nye særlige brandeftersyn, er tjekket af, så vi regner med at selve byggetilladelsen snart er
på trapperne.
Lige så snart den er i hus, vil vi gå i gang med ombygningen af lokalerne over biblioteket til vores nye center.
Instruktør
Heldigvis har vi en del navne som er interesseret i at deltage i instruktørkurset, og blive en del af træningsteamet bag Faster Fitness.
Vi kommer til at holde instruktørkurset i Borris fitness center. Modul 1
forventes afholdt den 8.-10. januar, og modul 2 den 5.-7. februar. Hvis
du har lyst til at komme med, så henvend dig endelig til Signe Vestergaard, der er pladser endnu.
Uanset alder og træningsform, hvis du tænker, det kan være noget for
dig, eller hvis du bare gerne vil snuse til det, er du velkommen til at
deltage i kurset.
Hvis du vælger at blive instruktør, kan vi tilbyde gratis medlemskab til
det nye center.
Fitnessudvalget
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FASTER BADMINTONKLUB TRÆNERNE

Faster Badminton Klub siger tusind tak til vores hovedsponsor - Faster
Dit selvstændige pengeinstitut og til Min Købmand i Astrup for rundstykke pengene sidste år. Vi er glade for vores nye klubtøj, som også
er populært blandt spillerne.
Bestyrelsen

BADMINTON UNGDOMSKLUBMESTRE
Se alle klubmestre på FAAS.dk under Faster Badminton klub
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FASTER/HANNING FODBOLD
Sikke en sæson. Vi gik i gang med den sure vintertræning sidst i januar og kom også i gang med at spille træningskampene, da et nyt ord
pludselig ramte hele verden og dermed også Astrup, nemlig COVID
19, hvilket betød at vi måtte lukke ned med al fodbold både træning og
kampe, inden vi var kommet rigtigt i gang. Heldigvis blev det bedre hen

over sommeren, og midt i juni blev der åbnet op igen. Vi havde igen 3
hold med i efteråret, og alle klarede sig fint og de var alle med i oprykningskampene lige til det sidste. Serie 5 og serie 6 blev i rækkerne og
serie 3 endte med en flot og sikker oprykning til serie 2, som blev endelig sikret tre runder før tid, med en suveræn sejr på 4-1 på hjemmebane mod Kibæk, i det flotteste efterårsvejr og ca. 300 tilskuere på
lægterne og efterfølgende lufttur til træner, champagne og høj cigarføring.
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FASTER/HANNING FODBOLD
Det bliver spændende at
følge alle hold i foråret
2021, og vi er allerede i
gang med at planlægge opstarten.
Der skal herfra lyde en tak
til trænerteamet bestående
af Erik Kjærsgaard, Richard
Lauritsen, Richard Madsen,
Lars Hindbo, Martin Andersen og Mads Dissing Kragh.
Tak til kridtbanden, tak til
vore sponsorere og tak til
alle jer tilskuere der følger
alle holdene på både ude
og hjemmebane. Vi ser
frem til, at I også følger os i
foråret. Sidst men ikke
mindst skal der lyde et
kæmpe tillykke til spillerne med
den flotte oprykning, og tro mig,
når vi har mulighed for at få jer
fejret, så kommer det også til at
ske sammen med tilskuerne, byen, sognet og vore sponsorer.
Fest for alle blev vi jo desværre
nød til at aflyse på grund af COVID 19 og forsamlingsforbuddet,
men vi har dog fået kåret årets
talent og årets spiller på de 3 hold.
Årets Talent:
Nickolai Østergaard
Årets spiller serie 3:
Morten Ahle
Årets spiller serie 5:
Kenny Nshimirimana
Årets spiller serie 6:
Kristian Kristensen.
Fodboldudvalget
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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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BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD
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 dejligt
med jeres støtte.
Fodboldudvalget

FASTER SKOLE-HYGGE
Skrevet af Liv Helene Dalsgaard Balle Madsen og Mikkel Blæsbjerg Kjærsgaard

En farverig væg
6. Klasse har i uge 40 dekoreret en væg med en masse små malerier.
Vi brugte tre dage på det. Først brugte vi lidt tid på at brainstorme, så
at tegne en skitse på vægen og til sidst begyndte vi at male. Vi hyggede os gevaldigt med musik, is og sjove samtaler. Vi brugte en hel del
maling og energi på dette projekt. Selvom tre dage ikke lyder som meget, nåede vi det alligevel.

Forsætter på side 21
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FRA FASTERS BØRN
Emneuge på Faster skole
Vi havde i uge 41 en aktiv emneuge om Grønland. Vi prøve inuit-lege,
hvor man bl.a. skulle løbe tre og tre med en pind over skuldrene med
en forrest, en bagerst og en som skulle hænge som en død sæl på en
pind. Vi lavede også en Grønlandsk ret med rejer og ferskener. Næsten alle kunne lide den, også de helt små børn. Man lærte også en
masse fakta om de grønlandske dyr, og hvordan de lever på Grønland. Vi lærte også lidt Grønlandsk. Vi kan nu sige, hvor vi bor og
hvad vi hedder på grønlandsk. Vi lavede også noget kreativt med nogle håndledsvarmere, som vi syede grønlandske perler på. En spændende uge.

Motionsdag
I slutningen af ugen havde vi motionsdag, hvor alle Fasters Børn løb
1025 kilometer i alt. Vi havde en konkurrence om, hvilken klasse, der
havde det bedste gennemsnit. På mellemtrinnet vandt 6. klasse og i
indskolingen 2. klasse.
Hilsen Fasters Børn
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GENERALFORSAMLING I FBG
Tirsdag den 22. september 2020 blev FBG’s ordinære generalforsamling afholdt i Aktivitetshuset. Der var 12 fremmødte. Per Hindhede styrede slagets gang. Efter beretningerne og regnskabets gennemgang,
skulle vi have foretaget valget til de forskellige udvalg.
Det var en nem opgave, da næsten alle modtog genvalg. Det er rigtig
dejligt, at så mange fortsat ønsker at gøre et stort stykke arbejde for
klubben. Det skal I alle have en stor TAK for.
Men Vivi Dammark ønskede at stoppe efter mange års arbejdskraft i
bladudvalget. Lillian Graversen stoppede som suppleant for bestyrelsen. I skal begge have en stor TAK for jeres arbejdsindsats.
Vi kan nu byde Signe Vestergaard velkommen, som suppleant til bestyrelsen. Vi glæder os til et godt samarbejde. Men der blev ikke fundet
et medlem til bladudvalget. Vi havde en snak på generalforsamlingen
om, hvordan/og om vi skulle fortsætte med Sognet Rundt, som den er i
dag. Vi havde en rigtig god debat og der blev vendt mange ting, men
alle var enig om, at bladet fortsætter uændret. Hanne V. Kristensen og
bestyrelsen har fået mandat til at finde et medlem til bladudvalget.
Udover bestyrelse og udvalg, skal der også lyde en stor TAK til revisor,
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.
Det har jo været et meget mærkeligt år, mht. Corona. Det er også noget, vi kan se på årets resultat, hvor vi nok har haft det største underskud i klubbens historie, kr. 60.000, hvor vi sidste år havde det største
overskud. Men der skal lyde en stor tak til alle jer medlemmer, som har
betalt jeres kontingent, selv om I ikke har fået så meget for det, som I
plejer.
Vi har i regnskabsåret fået lysmasterne repareret for 55.000 kr., der var
jo en, der væltede og det var godt vi fik dem alle gået efter. Efter et ønske sidste år, om 2 ekstra master, er det blevet imødekommet og vil
snarest blive opsat. Vi fik jo ikke afholdt sportsugen her i 2020, men vi
håber, vi ses til næste år, hvor det vil starte fra den 4. juni.
Klubben har 310 medlemmer, hvor vi sidste år var på 290 medlemmer.
Det er især svømning der er steget fra 14 til 47 medlemmer. Fodbold
er faldet fra 133 til 121, gymnastik 128 medlemmer og volley 14 medlemmer, stort set det samme som sidste år.
TAK for en hyggelig aften, med en god debat.
Forsætter på side 25

23

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
Forsat fra side 23.

Her til sidst vil jeg gerne lige tilføje, at det har været med stor beundring og stor tak til alle træner og udvalgsmedlemmer og andre, I har
tacklet hele denne Corona situation fantastisk, det har været helt til
UG med krølle på. I gør jeres bedste, for at FBG kan fortsætte med at
tilbyde aktiviteter i en vanskelig tid.
På bestyrelsens vegne Anna-mette

EN HILSEN FRA AKTIV FASTER
Aktiv Fasters ”Bande-fest” var planlagt som traditionen tro, til 1. fredag i september. Desværre
måtte festen aflyses grundet Covid-19. Som Tak
for den frivillige indsats, blev der i stedet torsdag i
uge 44, uddelt en gave kurv til at nyde hjemme.
Tak til Astrup Købmandshandel som var med
sponsor.
Mvh Aktiv Faster

INFORMATION FRA AKTIV FASTER
Danmarks Flotteste Busskur:
Tirsdag den 20. oktober
var der indkaldt til Borgermøde omkring projekt Danmarks Flotteste
Busskur. Arkitekt firmaet
Spektrum viste bl.a. billeder af deres forslag.
Det var en spændende
aften, og dejligt at så
mange viste interesse og mødte op. Der vil blive arbejdet ihærdigt videre med projektet hen over vinteren.
Med venlig hilsen, Arbejdsgruppen Danmarks Flotteste Busskur
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Lailaprivatepasningsordning.dk
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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB
I år vil vi gerne afholde klubmesterskaber for alle ungdomsspillere
sidst på sæsonen.
I denne sæson bliver det:

Lørdag den 6. marts 2021
Kampene starter kl. 8.30. Det plejer være en dejlig dag med mange
flotte kampe.
Fælles afslutning er onsdag den 24. 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

BADMINTON SENIOR KLUBMESTERSKAB
Klubmesterskaber for seniorspillere
I denne sæson har vi igen et ændret koncept for seniorklubmesterskab, så flere kan være med i flere kategorier.

Søndag den 7. marts 2021 (kl. 10.00-17.00)
Afvikles alle singlekampe, damedoublekampe og herredoublekampe.

Fredag den 12. marts 2021 (kl. 17.00-21.30)
Afvikles alle mixdouble kampe

På seniormotionist siden:
Igen i år er der stor tilslutning af seniorspillere i Faster Badmintonklub,
vi er over 90 aktive fordelt på 7 timer (24 baner) om ugen, det er fantastisk.
FBK
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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

Ved juletid år 1900
Julen var årets største højtid. Selv i de fattigste hjem imødeså man
den med forventning, især hvor der var børn. Ude på bøndergårdene var der langt flere forberedelser den gang, end der er nu til dags.
Hvornår det begyndte er vanskeligt at sige, idet mangt et klædningsstykke, som både væverske og syerske var med til at fremstille, bestemt skulle være færdigt til jul og anvendes til julegave. Ikke mindst
i børnerige småkårs hjem anvendtes tiltrængt tøj som julegave.
I de allerfleste hjem slagtede man en gris til jul, og dertil måtte den
omvandrende hjemmeslagter bestilles længe forud for at kunne tilfredsstille alle.
Undtagelsesvis var der også kvindelige slagtere. Meddeleren af nuværende har set en ca. 70 årig kvinde slagte en stor so på ca. 250
kg. Skolde, rense og partere den med øvet hånd. Fint arbejde. Modig gjort.
I næsten alle gårdes stuehuse havde man dengang en muret bageovn, så stor at en person til nød kunne kravle derind.
At bage i denne ovn var spændende. Husmoderen, som altid forestod bagningen, var sig sit ansvar bevidst, for såvel bagningen som
for sine husfolk.
Længe før det blev lyst, var hun i gang med at ordne de forskellige
deje, mens manden eller evt. tjenestepigen tog fat på at varme ved
at afbrænde lyng, kvas eller tørv indtil ovnens sten var hvidglødende, da var ”den sorte mand af ovnen”, hed det sig d.v.s. så var ovnen varm nok til at bage i. Asken blev trukket ud med en lang rage.
Ovnen blev nu fyldt med rugbrød og sigtebrød, og man lukkede til
med en jerndør. Når brødene var bagt, trak man dem ud med en
skødel, de blev vasket og derpå lagt til afkøling.
Ovnen opvarmedes igen for en ny bagning, der mest bestod at fint
brød, kager og kringler.
Efter sådan en vellykket bagning bredte der sig en vellugt af nybagt
brød over hele huset.
Husmoderen drog et lettelsens suk, og glædede sig over et godt forråd at dele ud af i den forestående højtid, ikke alene til husets folk,
men også til trængende i sin nærhed.
Forsætter på side 30
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På den tid var der ingen folkepension, og det var en æressag ikke at
ligge det offentlige til byrde, hellere led man nød.
Der var ældre ugifte kvinder, der boede alene, de søgte at klare sig
selv ved at væve, sy eller strikke for folk, eller hjælpe lidt i ny og næ.
De tog kun ringe betaling for det, ”for folk var jo så gode ved dem”.
Fra de bedre stillede hjem blev større børn jævnlig - og vel især foran
julen – sendt til sådanne med bagværk og sul m.m. givet som vennehilsen, dels som noget man var skyldig, og sådan betragtede modtageren det også, og tog med glæde imod gaven. Glæden var gensidig.
I sommertiden hjalp man dem med brændsel til vinterbrug og andet
nødvendigt, alt imens man gang på gang styrkede venskabet ved en
kaffetår.
Også til gårdens mandfolk var der ekstra arbejde før jul. Det var jo før
landbrugsmaskinernes tid.
Kornet blev høstet med le, bundet i neg og hengemtes i stak og lade.
Det var så karlens og mandens daglige arbejde i vintertiden med plejlen at tærske kærnerne fra, men da man altid holdt fri fra alt arbejde
der ikke var strengt nødvendig i julehøjtidens 14 dage, måtte der være
et forråd af korn forinden. Kornet blev formalet på sognets store vindmølle, og da der ofte i den tid var vindstille, måtte man sikre sig i god
tid.
Der skulle også tænkes på hestene. På den tid bestod deres foder
udelukkende af hakkelses-havreneg skåret i korte stumper på en
håndtrukken maskine. Dette var almindelighed et dagligt arbejde, men
nu skulle der være beholdning nok til 2 uger. Hvor der var flere heste
var det et stykke juleforberedelse.
Juleaften fik dyrene en ekstra godbid.
Forud for julen sendte sognepræst og degn såkaldte ”offersedler” til
alle hjem i sognet, fordelt gennem børneskolen. De bestod af et lille
stykke papir med påskrevet navn. I den indpakkede modtageren sin
frivillige højtidsgave til præst og degn og lagde den på alteret og ved
degnestolen 1. juledag. Af den grund var der mange der gik til kirke
juledag – ja, netop gik – det var jo før bilernes og cyklernes tid. Vel
havde man i alle landbrug heste og en fjedervogn, men den lille stald
ved kirkepladsen var utilstrækkelig, altså gik man til den gamle sognekirke, ligesom slægt efter slægt forud havde gjort vel gennem hen ved
800 år.
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Den lange kæde af mennesker har nok været såre forskellige, ligesom
deres livsvilkår har været det, men sjælenes behov har været det
samme – enten man forstod det eller ej – nemlig dette: at tage imod
det himmelske budskab: ”Eder er i dag en Frelser født”. Gennem
mange århundreder er det forkyndt år efter år af forkyndere som var
meget forskellige og forkyndelsen præget af forkynderens, eget gudsforhold og åndelige syn, men det rokker ikke det allermindste ved selve juleevangeliets sandhed og guddommelighed. Derfor har der nok
alle dage været nogle, der ledet af Guds i tro tog imod evangeliet og
lig gamle Simeon fik del i den sande juleglæde. Der var ingen adventskrans og heller intet juletræ i kirken og heller ikke i hjemmene,
det blev først skik senere.
Hvor der var søndagsskole, havde man begyndt at samle børnene i
julen til festligt samvær om et stort juletræ, og da var det for børnene
julens højdepunkt.
”slægt skal følge slægters gang, aldrig forstummer tonen fra himlen”
Gud ske tak at der endnu lyder for os – til os – et frit, personligt budskab til den enkelte af os fra Gud om nåde og frelse uforskyldt ved
Jesus Kristus.
Skrevet af Søren A. Vestergård, søn af Kristen Vestergård (se under
Luthersk Mission i Faster sogn) og barnebarn af Søren Astrup Christensen fra ”Astrupgård”.
Skrevet ca. 1950.
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AKTIVITETSKALENDER
November
Søndag

29/11

16.00

Juletræstænding i Faster Kirke

December
Mandag

14/12

18.00

Måske - julehygge for senior badminton

Lørdag

26/12

13.00

Senior fodbold julehygge

Januar
Fre-søn

8-10/1

Lørdag

31/1

Fitness instruktør uddannelse
13.30

Opstart senior fodbold

Februar
Fre-søn

5-7/2

Søndag

14/2

Fitness instruktør uddannelse
14.00

Fastelavnsfejring

Marts
Lørdag

6/3

8.30

Klubmesterskab i ungdomsbadminton

Lørdag

6/3

Søndag

7/3

10.00

Klubmesterskab i senior badminton

Fredag

12/3

17.00

Klubmesterskab i senior badminton

Lør+søn

13-14/3

Gymnastikopvisning i Skjern

Fredag

19/3

Gymnastikopvisning i Astrup

Onsdag

24/3

Gymnastikopvisning i Rækker Mølle

17.00

Fælles afslutning for badminton ungdom

Juni
4/6

Sportsugen starter

Deadline til næste nummer er den 1. feb. 2021
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