Februar nr. 1 - 2021 - 44. årgang

Nyt boblokale i Aktivitetshuset

Lokalerne er klar til
udstyr i
Faster Fitness

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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FASTER KROCKETKLUB
Krocketsæsonen begynder

den 14. april kl. 13.30,
hvis ellers vi må være samlet igen.
Vi kan jo holde god afstand på banen, så hvis Mette Frederiksen vil tillade det, spiller vi både onsdag og fredag kl. 13.30 og
søndag kl. 15.30.
Vel mødt til noget hyggelig motion.
På udvalgets vegne
Helga Hansen
60863524

FRA FASTER SOGNEARKIV
Efterlysning
spolebåndsoptager/afspiller
Sognearkivet har modtaget et større antal spolebånd.
Vi gerne vil have afspillet og registreret indholdet på båndene,
men mangler en afspiller.
Er der nogen, der har en afspiller, som sognearkivet kan låne/
købe, eller som man evt. vil forære til arkivet, så bedes man
kontakte udvalget eller formanden Erik Jacobsen på tlf.: 53 29
70 91
Hilsen Faster Sognearkiv

FASTER SENIOR KLUB
Den årlige generalforsamling udsættes indtil lukningen på grund
af Corona ophører.
Faster Senior Klub
3
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FASTER BADMINTONKLUB
Alt badminton er i skrivende stund lukket ned. Det er mærkeligt, når
vi nu plejer at være over 70 personer i aktivitetshuset i løbet af de 4
timer ungdomsholdene træner hver onsdag.

Ungdom
Vi håber meget, at der bliver genåbnet for træning inden badminton
lukker sæsonen ned til 1. april. Men det ser ikke lyst ud.
Vi har dog på sidste virtuelle bestyrelsesmøde besluttet, at hvis vi
får lov til at træne i løbet af marts. Så vil vi gerne lave lidt ekstra for
alle ungdomsspillere. Vi tænker på en hyggesamling, hvor vi spiller
lidt ekstra badminton i nogle timer i træk inddelt på holdene, vi håber, det kan blive den 19. og 20. marts. Det bliver hverken træningsdøgn eller klubmesterskab, men noget ind i mellem, hvor der tages
forbehold for gældende restriktioner.

Senior
Hvis vi igen får lov at spille badminton inden 31. marts. Så håber vi
også, at kunne tilbyde en hyggeaften for alle seniorspillere, men
chancerne herfor er nok små.
Faster Badmintonklub

GYMNASTIKSÆSONEN 2020-2021
Det er på dette tidspunkt, at vi er i fuld gang med at forberede os til
opvisning, sådan er det ikke i år. Det har været en mærkelig sæson
først skulle vi forholde os til diverse restrektioner og få gymnastikken
tilpasset i det og derefter helt lukket ned.
Vi vil gerne sige tak til trænerne for at være omstillingsparate, børnene som bare navigere i de nye regler og forældre, som vi har måtte holde uden for aktivitetshuset. Det har i sandhed været mærkeligt
og slet ikke sådan, vi ønsker at drive gymnastik.
Hallen er tom og bliver nok tom denne sæson ud, men vi vender
stærkt tilbage til efteråret, og det håber vi også I gør. Hvis Danmark
åbner op mod vores forventninger, er vi selvfølgelig klar til, at tage
imod børnene for at få denne sæson 20/21 afsluttet.
Tak for denne gang og tak for støtten.
Hilsen Gymnastik udvalget. Ann, Lasse og Berit

5

Denne annonceplads er fri.
Det koster kun 500 kr. pr. år
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.

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

Kirkegårdsvandring
Mandag den 10. maj kl.19.00 – 20.30
arrangører er Faster Sogne Arkiv og Faster Kirke
Lokale vil fortælle om slægter eller
personer, der ligger på Faster Kirkegård. En aften, hvor vi lader
minderne komme frem og historien
fortælle.
Under kaffen vil der være et diasshow og lidt fortælling om vores
kirke igennem tiden.
Vi håber, rigtig mange har lyst til at
deltage. Der vil være mulighed for
at sidde ned under vandringen.
Faster Sogne Arkiv og Faster Kirke

FASTER SENIOR KLUB
Her ses nogle fotos fra renoveringen af vores boblokale.
Det er blevet meget fint og vi glæder os til at vende tilbage.
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FASTERMARIE
Efterår blev til vinter og vinter går snart over til forår, hvor ideer til nye
arrangementer plejer at spire og det er generalforsamlingernes tid.
Intet er dog stadig, som det plejede at være og Coronaen har sat en
dæmper på alle aktiviteterne i vores foreningsliv, og det er næsten
gennem et år nu. Hvordan holder man motivationen til at arrangere og
planlægge i gang, når det gang på gang bliver umuliggjort af restriktioner og tanker om, hvad et arrangement kan have af konsekvenser?
Det er svært, og vi har da også valgt at gemme kræfterne til et forhåbentligt snarligt comeback, hvor vi igen kan samle folk om et godt socialt arrangement og rejse penge til at forsøde børnene i Fasters Børn.
I mellem tiden håber vi i Faster Marie, at I alle vil hjælpe med at støtte
os igennem et kontingent af Faster Marie, nu hvor et nyt kontingent år
2021 lige er startet. (Se vedlagte flyer.) Da der ikke er så mange andre
muligheder for at samle penge ind i øjeblikket, håber vi på jeres støtte,
som vil vise, at vi er sammen hver for sig, men forhåbentligt kun lidt
endnu, inden det bliver bedre.
På forhånd tak og de bedste forårshilsner fra Faster Marie

Billeder fra tidligere arrangementer i Faster Marie
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INFORMATION FRA AKTIV FASTER
Selv om Aktivitetshuset er lukket i disse tider, sker der dog alligevel
noget bag de låste døre. Vi er i gang med at modernisere og udvide
køkkenet, hvor vi forbedrer forholdene omkring opvask og pladsen i
køkkenet, ligeledes kommer der nyt inventar op og alt vores service
kommer på vogne. Vi forventer arbejdet er færdig i uge 8, og glæder
os til at vise det frem og tage det i brug.
Hilsen Aktiv Faster
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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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SPORTSUGEN 2021
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra

den 4. – 12. juni 2021
Hvor vi håber, at der igen må holdes fest.
Søndag den 27. januar afholdt Faster Boldklub og Gymnastikforening
et online bestyrelsesmøde, på dette møde blev sportsugen 2021 diskuteret. Følgende blev planlagt:
Forventede aktiviteter:
Børnefest:
Friluftsgudstjeneste
Gymnastikopvisning
Sognefesten:

fredag
søndag
søndag
lørdag

Dato
den 4. juni
den 6. juni
den 6. juni
den 12. juni

Arrangør
Forældreudvalg
Menighedsrådet
FBG
Festudvalg

Derudover håber vi på:
Fællesspisning og kaffe
Bildyst
Senior fodboldkamp
Ændringer kan forekomme.
FBG håber, at vi kan få en sportsuge, hvor samværet i sognet vil være
i højsædet.
FBG bestyrelsen

Billede fra sommeren 2019 på Faster Stadion
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benno@bennogosvig.dk
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PASSIV MEDLEMSSKAB
Kontingentet for passivt medlemskab af FBG i år 2021 er:
Kr. 100 pr. person
Kr. 200 pr. husstand/par
Kontingentet for FBG support i år 2021 er:
Kr. 500 pr. person
Kontingentet kan betales på 3 forskellige måder
1) på girokortet, der er sendt med bladet.
2) ved bankoverførsel til konto nr. 5958 250012-6
3) ved mobilepay på 23966
Se også indstikket, om FBG SUPPORT, hvor du kan støtte FBG.
PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN STØTTE!
FBG bestyrelsen

OPRYDNING I NATUREN
Kære alle
I disse Coronatider bliver der gået mange km. på cykelstier, gader, veje og alle andre skønne steder i vores sogn. Skal vi ikke hjælpe hinanden, med at gøre vores område rent og pænt. Hvis vi næste gang,
hvor vi går en tur, tager en pose med og samler affald op, så vil vi
snart have et sogn uden affald i naturen.
På forhånd tak for hjælpen.
Faster Boldklub og Gymnastikforening

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Torsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter, se invitationen på hjemmesiden og i Facebookgruppen.
Efter generalforsamlingen, vil der være banefordeling til kommende
sæson, så mød op, for også at booke en banetid.
Faster Badmintonklub
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FASTER FITNESS
I skrivende stund er lokalerne til Faster Fitness snart klar. Der er blevet
væltet vægge, malet og sat nye gulve og lofter op, så rummet fremstår
åbent og tiltalende til vores nye Fitness center.
Maskinerne kommer i den sidste uge i februar, så vi kan være klar til
starten af marts.
Desværre er vores opstart, som alt andet påvirket af covid 19 situationen, og de stramme restriktioner vi lige nu er påvirket af. Derfor afventer vi med spænding, hvornår der igen bliver åbent for fysisk aktivitet,
før vi endelig kan melde en opstartsdato ud.
Vores instruktør kurser er også ramt af nedlukning, så det er i skrivende stund uvist, hvornår vi må afholde dem.
Vi håber, når du læser dette, er der blevet meldt mere ud om åbning,
og hvis det er tilfældet, så tjek vores facebook side, Faster fitness der
vil vi løbende fortælle om opstart, kurser og andre tiltag.
Vi tilbyder stadig med et opstartstilbud for medlemmer for 1400 kr. for
en samlet pakke fra opstart til 30.6.2022.
Derefter bliver prisen 120 kr. pr måned, når der betales for et års abonnement .
Ved indmelding vil du modtage instruktion i brugen af lokalet, og enten
adgangsapp eller adgangsbrik, så du vil kunne komme og gå som du
vil hele døgnet.
For tilmelding kan du benytte følgende link: www.faas.dk/faster-fitness/

16

www.faas.dk

FASTER FITNESS
For at Faster Fitness kan blive til virkelighed, har vi fået bevilget midler
fra følgende:
Faster
Anlægsfonden
Nordea Fonden
DGI lille pulje
LAG
Go On pulje
Vindmøller Sædding
Velux Fonden
Derudover er der en del
lokale erhvervsdrivende,
der har sagt ja til at give
sponsorstøtte til Faster
Fitness.

Faster Fitness siger TUSIND TAK for hjælpen
Hvis du også vil sponsorere til projektet, så henvend dig til
Signe Vestergaard: signesv@gmail.com
Eller Helle Galsgaard: fam.galsgaard@mail.dk
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HAVEGØDNING
MEGET BILLIGT HAVEGØDNING
FBG har købt et parti havegødning. Det kommer dig til gode. Så
køb din havegødning nu og støt Faster Boldklub og Gymnastikforening.
Støtten vil blive brugt til at videreudvikle vore børn og unges færdigheder, samt opstart af Fitness i Astrup. Bestil din havegødning hos os og
få det leveret.
Priser:
20 kg. 14-3-14 kr. 100,- Vores normalpris for 20 kg. er kr. 160,Læg en bestillingsseddel i en pose eller konvolut, med navn og adresse, og med den ønskede mængde, betal via MobilePay, QR kode eller
vedlæg kontanter herfor, se hvordan nedenfor. Aflever bestillingen i
postkassen på Pilevænget 32 i Astrup eller til mig.
Da det er ét parti gødning, sælges det efter først til mølle princippet. Så
bestil gerne i dag, så du ikke glemmer det!!!!!!. På for hånd tak
Gødningen kan afhentes og købes hos Søren Olesen efter aftale.
Gødningen kan også leveres efter aftale med Henning.
Med venlig hilsen

Henning Kristensen - 2074 7483
Faster BG.
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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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Gymnastikholdet i sæsonen 1920-1921 fotograferet i forbindelse med forårsopvisningen foran
gymnastikforeningens fane og Faster forsamlingshus. Bemærk at mændene er iført pæne sorte
jakker. Året 1921 havde en mild vinter og forår, sidst på året flere storme. Men et varmt, tørt og
solrigt år.
Hvis nogen genkender nogen af deltagerne på holdet, vil arkivet gerne høre om det.
Faster Sognearkiv

FRA FASTER SOGNEARKIV
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Jeg tilbyder healing og coaching,
som bl.a. kan hjælpe dig,
dit barn eller teenager med:
At få indre ro, mere energi og glæde.
At mindske tankemylder.
Afhjælpe fysiske og psykiske smerter.
At føle sig god nok, og få troen på sig selv –
eller bare lidt selvforkælelse.
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Ragedal 8, Borris - Tlf.: 61 11 33 84
E-mail: mail@dorthelarsen.dk
Følg dorthelarsen.dk på
Facebook og Instagram

www.faas.dk

BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD
Hold

Tidspunkt

Trænere

U7- drenge/piger
Årg. 14 og 15

Tirsdag
Kl. 17:00 - 18:00

Ole Olesen

U8 - drenge
Årg. 13

Tirsdag
Kl. 17:00 - 18:00

Anita Christensen
Ebbe Mikkelsen

U9 - drenge
Årg. 12

Træner sammen med
U10
Til kamp hjælper de U8
og U10

U10 - drenge
Årg. 11

Tirsdag
Kl. 17:00 - 18:00

Niels Boel Olesen
Hans Henrik
Mikkelsen

Vi håber, vi kan begynde sæsonen umiddelbart efter påske. Trænerne
melder sæsonstarten ud. Har du ikke spillet fodbold før, kan du kontakte Niels Boel Olesen for mere information på tlf. 23 96 78 52
Hilsen Fodbold udvalget
Anita Christensen og Niels Boel Olesen

BORRIS/FASTER/HANNING SAMARBEJDET
Når man skal spille U11 (8 mands), rykker man over i BFH. BFH er et
samarbejde mellem fodboldklubberne i Borris, Faster og Hanning.
BFH-holdene spiller i gult og her skal man ikke selv have spillertrøjen.
Sæsonstart:
Trænerne melder sæsonstarten ud. Har du ikke tidligere spillet i BFH,
kan du kontakte Niels Boel Olesen for mere information.
Fodbold afdelingen
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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTRE
Lørdag den 26. september fik vi endeligt afviklet klubmesterskab for
ungdomsspillerne for sæsonen 2019-2020. Den oprindelige spilledag
var 14. marts, tre dage efter Danmark blev Corona lukket.
Grundet Corona restriktioner blev den gamle plan slettet, og spillerne
blev inddelt i tidsperioder, så der ikke var så mange spillere og tilskuere af gangen. Dagen var inddelt i 4 perioder og startede kl. 8.15 og
var færdige kl. 17.30. Dagen forløb efter alle Corona restriktioner, ny
bold til hver kamp, pile til gåruter rundt i hallen, afspritning som alle er
vandt til efterhånden, og der var særlige regler i kiosken.
Det var ikke nemt at se, at spillerne havde haft en ekstra lang sommerpause. Der blev kæmpet utrolig flot.
Vi takker for jeres gode opførelse og deltagelsen. Især en tak til alle
spillere, vi er nogle stolte trænere.

Følgende blev ungdoms klubmestre i 2020
U8 single:
1. plads: David Luca Cuvuliuc
2. plads: Daria Maria Cuc

U9 drenge single:
1. plads: Valdemar Lejsgaard Ingemann
2. plads: Victor Ladekjær Christensen

U9 double:
1. plads: Daria Maria Cuc og
Victor Ladekjær Christensen
2. plads: Amalie Ceucá og
Valdemar Lejsgaard Ingemann

Forsætter på side 27 og 29
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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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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTRE
U11 drenge single:
1. plads: Marius Munkgaard Christensen
2. plads: Jonas Kjær

U11 drenge double:
1. plads: Nicolai Kirkeby Solsø og
Marius Munkgaard Christensen

U12 drenge single:
1. plads: Thomas Amby Reuss Damgaard
2. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard

U13 drenge single:
1. plads: Gustav Jun Holmgaard
2. plads: Jens Torp Mortensen

U13 drenge double:
1. plads: Jens Torp Mortensen
og Gustav Jun Holmgaard

U15 single
1. plads: Jens Frøjk Bilberg
2. plads: Ebbe Bang Mikkelsen

U15 double
1. plads: Jens Frøjk Bilberg og
Kasper Vestergaard Kristensen

U17 single
1. plads: Mikkel Frimor

U17 herre double
1. plads: Søren Frøjk Bilberg og
Mikkel Frimor
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Lailaprivatepasningsordning.dk
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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTRE
Fredag den 20. november skulle FBK’s ungdomsspillere have været til
træningsdøgn, men det blev aflyst grundet Covid-19. I stedet afholdte
vi klubmesterskab for 7. klasse spillere og et par hjælpere. I alt var der
4 drenge og 6 piger med til klubmesterskabet. Grunden til så få spillere, var rykningen af forårets klubmesterskab til den 26. september. 3
dage før den 26. blev 4 7. klasses spillere sendt hjem i karantæne fra
skolen, derfor lovede vi dem et klubmesterskab senere, og så var alle
heldigvis klar den 20. november. Der blev spillet nogle rigtig flotte
kampe. Tak for det.
Klubmestre blev:
U14 pige single
1. plads: Simone Frimor
2. plads: Ida Vestergaard
U14 pige double
1. plads: Ida Vestergaard og Clari Nibigira
2. plads: Simone Frimor og Rosemarie Wilther
U14 drenge single
1. plads: Jonas Solsø
2. plads: Aske Mikkelsen
U14 drengedouble:
1. plads: Aske Mikkelsen og Mikkel Kjærsgaard
2. plads: Johan Olesen og Jonas Solsø
Faster Badmintonklub
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FASTER SKOLE
Faster Skole - nødpasning nye rutiner - nye lokaler
2021 har fået en mærkelig start på Faster Skole, hvor de fleste
elever kun ser hinanden på skærm! Modsat ved nedlukningen i
marts, er vi nu mestre i at mødes på TEAMS - helt ned til 2.
klasse. De eneste elever, vi ser på skolen, i skrivende stund, er
enkelte elever fra 0. - 4. klasse i nødpasning.
Efter 3. klasse var færdig med dagens TEAMS-møde med klasselæreren, morgen gymnastik og dagens lektier, var Simon og
Noah flittige til at flytte bøger. Biblioteket skal nemlig flyttes og
omdannes til et nyt Læringscenter midt i skolen. Det gamle bibliotek bliver renoveret som en ny og lækker SFO. Med få elever
på skolen har Niels kunne komme langt med at flytte skabe og
male væggene.
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FASTER SKOLE
Vi har alle godt af at komme ud
i den friske luft. Ud over at gå
ture og lege er der mange eksperimenter, man kan lave
udenfor. Berits natur & teknik
med de mindste har budt på
opmåling af regn i en hjemmelavet regnmåler. I nødpasningen har vi brugt balloner til at
lave is-lanterner. Eleverne har
også undersøgt muligheder for
glidebaner - både med og uden
hjælp fra ekstra vand.

Det er hårdt for psyken at leve i nedlukningen. Derfor har Amelia
og Karla taget initiativ til Dagens Vits. De opfordrer os alle til at
holde humøret højt, om vi er i nødpasning eller derhjemme. Selv
ordene Corona og karantæne får en kærlig ”banke på” behandling.
Ledelsen på Faster Skole
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AKTIVITETSKALENDER
Marts
Fredag

19/3

17.00

Badminton hygge for ungdom - måske

Lørdag

20/3

9.00

Badminton hygge for ungdom - måske

Lørdag

20/3

13.00

Badminton hygge for ungdom - måske

Onsdag

24/3

17.00

Afslutning for badminton ungdom - måske

April
Onsdag

14/4

13.30

Krocket sæsonen begynder

Maj
Mandag

10/5

19.00

Kirkegårdsvandring ved Faster Kirke

Juni
Fredag

4/6

Børnedisko

Søndag

6/6

Friluftsgudstjeneste

Søndag

6/6

Gymnastik opvisning af efterskoler - måske

Lørdag

12/6

Torsdag

16/6

Sognefest
19.00

Generalforsamling i Faster Badminton

Deadline til næste nummer er den 1. maj 2021
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