Februar nr. 1 - 2022 - 45. årgang

Billede fra Børnesporet

Billede fra mor/far/
barn gymnastik

FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG
FORMAND:
Kristian Ahle

Tlf. 21 75 43 74

ahle.kristian@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.k@outlook.dk

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

Caroline Lykke

Tlf. 60 13 35 62

Caro.lykke@hotmail.com

SEKRETÆR:
Trine Hansen
KASSERER:
Anne-Kristine Jansen
FODBOLDUDVALG:

GYMNASTIKUDVALG:

SPONSORUDVALG:

BLADUDVALG:

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 4046 1736
Kontakt til kridtbanden er Per Hindhede 41189856
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FÆLLES FASTELAVNSFEST
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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

NYT FRA BØRNESPORET
Fasters Børn skifter navn
til Børnesporet Faster-Astrup
Vuggestuen, børnehaven og skolen har fået ny identitet med navneskift og et større fokus på udeskole.
Børnene i Faster-Astrup og deres forældre skal i fremtiden vænne sig
til et nyt navn, når de skal fortælle, hvilken institution børnene går på.
Børnesporet Faster-Astrup er nemlig det nye fællesnavn for vuggestuen, børnehaven, SFO’en og skolen.
Navnet er inspireret af naturen og Ringkøbing-Skjern Kommunes populære kaldenavn, Naturens Rige. Navnet understøtter samtidig det
store fokus fra vuggestuen til skolen om, at børnene får mulighed for
at hænge deres læring og udvikling op på noget konkret, praktisk og
håndgribeligt i naturen.
For skoleder på Børnesporet, Inger Mølholm, har det stor betydning,
at den nye identitet er så tæt forbundet med tanken om udeskole og undervisning i naturen.
- Med Børnesporet udtrykker vi i langt højere grad alt det, vi gør og
kan. Det er helt centralt for os, at vi på Børnesporet er det faste, nære
og omsorgsfulde spor i børnenes udvikling, siger skolelederen.
Børnenes spor er forskellige
Det er ikke noget nyt, at der er plads til alle børn, men det nye navn er
med til at understrege, at der er tid og rum til børnenes forskelligheder.
- Ved at trække naturen og nærmiljøet ind i undervisningen, tror vi på,
at børnene får en endnu bedre læring og mulighed for at få øjne på
det samfund, de er en del af. Det er oplagt for os at udnytte de helt
unikke omgivelser, Børnesporet er placeret i, siger Inger Mølholm.
Børnesporet er den grønne tråd fra vuggestue til skole, fra spæde
skridt til robusthed og gåpåmod, når børnene efter 6. klasse flyver fra
reden i Astrup. Børnesporet er et trygt valg for børnene, der kan forblive på den samme matrikel i 12 år.
Navneændringen blev godkendt af børne- og familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune onsdag den 19. januar.
Skolens ledelse
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FASTER SENIOR KLUB
Generalforsamling afholdes i Aktivitetshuset
tirsdag den 8. marts 2022 kl. 10.30
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning og godkendelse
3.
Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
4.
Drøftelse af foreningens virke i de kommende år
5.
Forslag (skal være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen)
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer (følger
omdelt indkaldelse)
6.
Valg – på valg er
a) bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Alice Bagge
Protokolfører: Helga Hansen
Poul Junge
b) 2 suppleanter: Judith Stigkær og Elsebeth Kragh
c) revisor: Bodil Moesgaard
d) 1 suppleant
7.
Eventuelt
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement.
Derfor er tilmelding nødvendig senest
den 1. marts på tlf. 6086 3524.

Bestyrelsen:
Formand: Alice Bagge
Kasserer: Hans Olesen
Protokolfører: Helga Hansen
Poul Junge
Svend Aage Kristensen
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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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GENERALFORSAMLING FASTER ANDELSMEJERI 2022
Der indkaldes til generalforsamling i Faster Andelsmejeri
onsdag den 9. marts kl 19.00 i Aktivitetshuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år
4. Udlodning af overskud
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Hans Martin Jensen og Birgitte Lund
8. Valg af revisor – på valg er statsaut. Revisionsselskab Partner,
Skjern
9. evt.
Rettelse vedr. kontingent:
På opkrævningen modtaget via betalingsservice står der forkert årstal og dato for generalforsamling. Kontingent er selvfølgelig for 2022
og dato for generalforsamling ses herover.
Har man ikke modtaget en opkrævning kan man selvfølgelig stadig
betale for medlemskab:
100 kr. pr person
200 kr. pr husstand/par
Kan betales til bank 5958 2005092

PASSIV MEDLEMSKAB AF FBG 2022
Det er muligt at støtte FBG med et passivt medlemskab eller som
FBG Support.
Kontingent for passiv medlemskab er:
100 kr. pr person
200 kr. pr husstand/par
Kontingent for FBG Support er:
500 kr. pr person, 2 gange inviteres til spisning i forbindelse
med en serie 2 hjemmekamp (1 x forår & 1 x efterår)
én spisebillet kan tilkøbes for 100 kr.
Kontingent kan betales via:
Girokort vedlagt bladet
bankoverførsel 5958 2500126 eller på Mobilepay 23966
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Lailaprivatepasningsordning.dk
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NYT FRA AKTIV FASTER
Årsmøde - Aktiv Faster
Torsdag den 10. marts kl. 19.00
holder Aktiv Faster årsmøde, hvor vi vil fortælle om årets gang.
Det er en god mulighed for vore repræsentantskabsforeninger, og som
borger i sognet at deltage og måske komme med input og forslag til
bestyrelsen.
Vel mødt!
Venlig hilsen
Aktiv Faster

UNGDOMS FODBOLD 2022
Vi begynder sæsonen omkring påske. Trænerne melder sæsonstarten ud.

FBG ungdom fodbold
Hold:
U7 drenge/piger
Årg. 15 –16 -17
U9 drenge /piger
Årg. 13 -14
U10 drenge/piger
Årg. 12 - 13

Træningstid

Trænere

Tirsdag 17.00 - 18.00

Jan og Kristian

Tirsdag 17.00 - 18.00

Anita

Tirsdag 17.00 - 18.00

Krizysztof

Hvis du ikke har spillet fodbold før, kan du kontakte trænerne eller Niels Boel
Olesen (23967852) og Anita Christensen (60163065)
Sæsonstart for BFH-holdene meldes også ud af trænerne.
Hilsen fodboldudvalget
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Denne annonceplads er fri.
Det koster kun 500 kr. pr. år
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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 2022
Klubmesterskaber for ungdomsspillere
Efter 2 år med aflysning eller flytning af klubmesterskaber for ungdomsspillerne i Faster Badmintonklub er vi i år meget klar til klubmesterskabet. Datoen er:

Lørdag den 5. marts 2022
Kampene starter kl. 8.30. Kom gerne og se, hvad spillerne har lært i
denne sæson. Det plejer at være en dejlig dag med mange flotte kampe. Der er 44 tilmeldte spillere.

BADMINTON SENIOR KLUBMESTERSKAB 2022
Klubmesterskaber for seniorspillere
I denne sæson har vi igen delt seniorklubmesterskabet op på 2 dage,
så man kan være med i flere kategorier.

Fredag den 4. marts 2022 (kl. 17.00-21.30)
Afvikles alle mixdouble kampe. Tilmeldingsfristen er overskredet.

Søndag den 13. marts 2022 (kl. 10.00-17.00)
Afvikles alle singlekampe, damedoublekampe og herredoublekampe.

NYT—NYT for damespillere:
Der er i år ændret i afviklingen af damedouble kampene.
Vi vil så gerne have lidt flere damer med til klubmesterskabet.
Det er derfor bestemt, at vi trækker lod om doublemakker fra kamp til
kamp. Klubmestre bliver de 2 med flest vundne kampe.
Senest tilmelding til single og doubleturnering er fredag den 4.
marts 2022
Man skal være aktiv eller passiv badmintonspiller i FBK for at deltage.
(+ evt. 50 kr. for at blive passiv medlem).
Prisen er 50 kr. pr. person for 1 række og 75 kr. pr. person for 2
rækker for søndagens kampe.
Tilmelding skal ske til Hanne Vestergaard på 2330 4656. Betaling kan
ske kontant eller via Mobilepay til box: 7763PU ”Klubmesterskab Faster BK”. Husk at skrive navn på den/de deltagende).
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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.
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FRA FASTER SOGNEARKIV

Kirkegårdsvandring
Mandag den 09. maj 2022 kl.19.00 – 20.30

arrangerer Faster Kirke og Faster Sognearkiv Kirkegårdsvandring.
Lokale vil fortælle om slægter eller personer, der ligger på Faster Kirkegård.
En aften, hvor vi lader minderne komme
frem og historien fortælle.
Indlæg:
Tove Madsen, Borris, fortæller om sine
forældre, Valborg og Gunnar Thomassen
og deres mangeårige virke i Faster sogn.
Jens Schmidt, Astrup, fortæller om gravstedet for Kr. Vestergaard, Vækkelsen og
Luthersk Missionsforening.
Annette Kristiansen, Skjern fortæller om slægten Østergaard med 4
generationer på gården af samme navn i Klokmose.
Ole Olesen, Videbæk, fortæller om gravstedet for familien Olesen og
kunsten at drive vognmandsforretning i Faster.
Kurt Nielsen, Holstebro, fortæller om gravstedet for sin oldefar Knud
Nielsen, Fasterlund og hans mangeårige og store indsats for børnegudstjenesten og Indre Missions søndagsskole i Fasterlund.
Efter indlæggene mødes vi til en kop kaffe inden- eller udendørs.
Aftenens program gennemføres under iagttagelse af de til den tid gældende coronaregler.
Vi håber, rigtig mange har lyst til at deltage. Der vil være mulighed for
at enkelte kan sidde ned under indlæggene.
Faster Kirke og Faster Sognearkiv

FASTER KROCKETKLUB
Vi begynder træningen på banen nord for børnehaven

onsdag den 20. april kl. 13.30 til?
Desuden spiller vi fredag kl. 13.30 og søndag kl. 15.30.
Alt under forudsætning af at Corona situationen tillader det.
Mød endelig op, vi vil gerne have nogle nye deltagere.
Vel mødt til alle.
På vegne af udvalget Helga Hansen tlf. 60863524
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GYMNASTIKSÆSONEN 2021-2022
Velkommen til gymnastik opvisning 2022
Nu er vi ved, at være klar til årets gymnastik opvisning 2022 som vi
satser på endelig at kunne gennemføre efter to års aflysninger. Vær
opmærksom på at i år vil opvisningen i Astrup være søndag formiddag
den 27. marts kl 9.30.
Alle holdene arbejder hårdt på at få sat et
fedt program sammen for at vise, hvad
de har øvet på denne sæson.
Opvisningsdatoerne bliver:
I Skjern: lørdag den 19. marts
Multiholdet kl. 11.37
Teenpower kl. 15.20

I Astrup:
søndag den 27. marts kl. 9.30
for alle hold: Mor, far, barn – Banditter –
Multiholdet – Teenpower
Ved opvisningen i Astrup kan vi udover vores lokale gymnaster byde
velkommen til Vestjyske Seniorgymnaster.
Vi glæder os til at åbne dørene til en fantastisk opvisning, hvor der efterfølgende vil blive serveret boller og kaffe.

Mvh Gymnastik udvalget
Lasse, Berit og Ann
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FASTER FITNESS
I Faster Fitness er vi glade for den opbakning, vi har fået fra alle Jer,
der er medlemmer.
I skrivende stund har vi 14 firmaabonnementer, 8 helårsabonnementer
og 60 månedsabonnementer. I alt 82 medlemmer ud over vores faste
stab af instruktører.
Vi havde et åbent hus eftermiddag i januar, hvor flere kom og
kiggede, som også gerne ville
være medlem.
Hvis du endnu ikke har set lokalerne, og går og spekulerer på,
om det er noget for dig, så er du
velkommen til at kontakte en af instruktørerne. De vil så være behjælpelige med at fremvise lokalet, hvis det skulle være et ønske før du
melder dig ind.
Hvis du er klar til at blive medlem, kan du på faas.dk finde anvisninger
til at oprette en profil, så du kan
komme i gang direkte.
Hvis du efter indmeldelsen gerne vil
have hjælp til at lægge et træningsprogram, kan du også trække på
vores dygtige instruktør team. Du
finder mobilnumrene på Facebook
siden Faster Fitness.
Vi glæder os til at se dig.

SVED PÅ PANDEN
Sved på panden kører igen i 21-22 med et fast hold af udøvere.
Det er som de øvrige år forskellige instruktører, der træner mixholdet
tirsdag fra kl. 20.00 – 21.00.
Det lykkes hver gang at få sved på panden, og også gerne en lille
snak med resten af holdet bagefter.
Holdet er for dig der er over 17 år, og du er også velkommen, selv om
du kun kan komme en enkelt gang, der er mulighed for engangsbetaling.
Vel mødt.
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NY REDAKTØR PÅ SOGNET RUNDT
Mit navn er Caroline Lykke, og jeg træder
til, som ny redaktør for bladet i løbet af de
næste udgaver af Sognet Rundt.
I juni 2020 flyttede jeg ind hos Rasmus
Hansen på Pilevænget nr. 48. Her bor vi i
dag sammen med vores hund Calle. Jeg
kommer oprindeligt fra Ribe, men faldt hurtigt for det lille lokalsamfund her i Astrup,
hvor jeg nu vil give en hånd med ift., at vi i
sognet har vores blad.
Til dagligt er jeg lærer på Sørvad Skole,
hvor jeg underviser i dansk, tysk og madkundskab.
Jeg håber, at I vil tage godt imod mig, og
jeg håber - og glæder mig til at lære flere
mennesker at kende ved at have sagt ja til
denne post .
Mange venlige hilsener Caroline

SPORTSUGEN 2022
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra

den 11. – 23. juni 2022

Følgende forventes at blive gennemført i sportsugen, men datoerne er
ikke helt sikre endnu:
Forventede aktiviteter:
Sognefesten:
Friluftsgudstjeneste:
Gymnastikopvisning:
Børnefest:
Fællesspisning:
Bildyst og kaffe:

lørdag
søndag
søndag
fredag

Dato
den 11. juni
den 12. juni
den 12. juni
den 17. juni

Arrangør
Festudvalg
Menighedsrådet
FBG
Forældreudvalg
Faster Marie
FBG

Derudover har der været snak om genoptagning af gaderundbold. Er
der mon nogen, der vil være tovholder på dette?
FBG håber, at vi kan få en sportsuge, hvor samværet i sognet vil være
i højsædet.
FBG bestyrelsen
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BADMINTON FÆLLESAFSLUTNING
Fælles afslutning på badmintonsæsonen

Onsdag den 30. marts 2022
Vi har gennem mange år afholdt fælles afslutning for ungdomsspillerne på tværs af holdene. På denne dag har vi også altid
inviteret deres forældre med, og vi har ofte været over 50 personer på banerne af gangen. I år er planen således.
Kl. 17.00 – 18.00

Afslutning for alle spillere fra 0. kl. til og
med 4. klasse.
Kl. 18.00 – 19.00
Fælles spil med forældre for 5. klasse og
op efter.
Vi håber, du vil tage mor og far med til denne afslutning, så du
kan spille med og mod dem i forskellige badmintonlege. Du må
også gerne tage bedsteforældre med.

Afslutning for seniorspillere
Der vil være seniorbadminton som fælles afslutning onsdag den
30. marts fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.Tilmeldingsseddel bliver
lagt op på Facebook og hængt op på Blyanten på Byens Torv.
Faster Badmintonklub

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Torsdag den 16. juni 2022 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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Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

16.00
9.00
9.00
9.00

-

20.00
16.00
16.00
16.00

Denne annonceplads er fri.
VOGNMAND

Hans Skov Christensen
Storegade 64A . Borris . 6900 Skjern

Tlf. 97 36 61 05
Bil-tlf. 40 79 40 22
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Det koster kun
500 kr. pr. år

FASTER SENIOR KLUB
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benno@bennogosvig.dk
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FRA FASTER SOGNEARKIV

Skolebillede fra Ejstrup skole, skoleåret 1932 - 1933.
Arkivet mangler navne på lærere, lærerinder og elever.
Hvis nogen kan hjælpe med navne og oplysninger på ovenstående,
så kontakt gerne en af arkivudvalgets medlemmer.
Venlig hilsen Erik Jacobsen

STØT FBG MED DIT GAMMELT JERN
Støt FBG’s arbejde med dit gamle jern. Hvis du afleverer dit gamle jern
i den hvide container bag det blå skur på Vestjyllands Andel i Astrup,
så støtter du FBG, så vi kan købe nye fodbolde og nye gymnastikredskaber til vores medlemmer.
MEN vi vil dog gerne opfordre til, at du kun afleverer metal, da vi ikke
kan skille ting ad. Så ingen frysere, køleskabe, plastik, træ eller batterier.
Vi modtager heller IKKE SODAVANDSDÅSER OG ØLDÅSER
længere, dem skal du aflevere på genbrugspladserne.
På forhånd tak for hjælpen.
FBG v/Henning Kristensen
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FASTER MARIE
Foråret begynder så småt at spire frem. Det er begyndt at krible i os
alle i bestyrelsen efter at komme tilbage til vores vante gang med arrangementer, der kan samle folk igen og hvor overskuddet går til forsødelse af børnene i Skole, SFO, børnehave og vuggestue. Vi er støtteforening for hele enheden, som har skiftet navn til Børnesporet, der
beskriver et spor for børnene fra de kommer i vuggestue og til de 12 år
senere går ud af 6. klasse. Vi har valgt at støtte Børnesporet med annoncering og branding af vores fantastiske sted for enden af Birkevænget, for at gøre opmærksom på dens værdier og fremhæve dem, da en
skole ikke i sig selv må bruge økonomiske midler dertil. Vi synes, det
er vigtigt at udbrede de gode historier om vores dagtilbud til dem, som
ikke allerede ved det og dermed fremtidssikre stedet. Det er derfor dejligt, at andre foreninger og erhvervsdrivende i området, eller med tilknytning hertil, også har givet til kende, at de ønsker at sponsorere
penge til samme projekt, da det kræver en del og at vi står sammen.
Der er nedsat et brandingudvalg, hvor et par af ildsjælene er rundt og
spørge til sponsorater. Det vil I høre mere til, når alle er blevet spurgt
og har haft mulighed for tilbagemelding, så alle bliver nævnt og ingen
glemt, men takker på forhånd for opbakningen og tag godt imod dem
derude.
Når vi bruger penge, skal vi også tjene penge og derfor er vi også allerede begyndt at have fremtidige arrangementer i støbeskeen igen, nu
da det er muligt. Hvilke er vi ikke helt på plads med, til at kunne afsløre
noget endnu, men håber på at se dig, når det sker. Det vi kan sige
med sikkerhed er, at vi vil stå for en fællesspisning for hele familien i
Sportsugen, hvor vi håber på stor opbakning og godt humør, så hold
øje med info, når vi kommer lidt tættere på.
Vores pap- og papircontainere på den gamle genbrugsplads bag kælkebakken er vores faste indtægtskilde og 2021 har været et godt år for
os. Dog svinger priserne på det og selv om vi samlede mere pap og
papir i 2020, så blev 2021 det bedste år pga. kiloprisen.
2020: 24.380 kg. til en kilopris på 0,48 kr. pr. kg. = 11.603,13 kr.
2021: 21.540 kg. til en kilopris på 1,17 kr. pr. kg. = 25.114,13 kr.
Tak til alle som har støttet os med pap og papir og også en stor tak til
Jan Sinkjær og HV-transport som sponsorerer transporten af de fyldte
containere og ikke mindst vores papmester Jan Hansen for at stå for
alt arbejdet med de to containere og afhentning af pap ved købmanden
ugentlig.
Forsætter på side 29
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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

Denne annonceplads er fri.
Det koster kun
500 kr. pr. år
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FASTER MARIE
Forsat fra side 27

Derudover har vi fået 3.816,01 kr. fra Senior Café og 18.461,29 kr. fra
Spejderne, som valgte at opløse deres forening. Stor tak til begge for
at tiltænke os disse midler.
Foråret er også tiden, hvor vi afholder vores generalforsamling og det
kan vi i år med glæde gøre sammen med Børnesporets årsmøde,
som er sat til torsdag den 17. marts kl. 19.00 i Aktivitetshuset. Vi håber på mange fremmødte og ikke bare fra børnefamilierne, men også
interesserede borgere fra sognet, der vil høre, hvad der rører sig på
området og støtte op om os. Går du og har en masse ideer og nytænkning til vores støtteforening eller kunne du tænke dig at komme i
bestyrelsen som medlem eller suppleant, så giv os endelig et kald, der
er altid plads til en ildsjæl mere og ny inspiration.
Sidst vil vi lige informere om, at et nyt kontingent år er startet og vi håber på jeres støtte (se vedlagte flyer) Støt os, så vi kan blive ved med
at støtte Børnesporet.
Mvh. Støtteforeningen, Faster Marie

FORMANDSPOST I FBG
Som før skrevet her i Sognet Rundt ønskede Anna-Mette Jacobsen at
sige tak for denne gang i bestyrelsen i Faster Boldklub og Gymnastikforening efter ca. 35 år.
Bestyrelsen vil meget gerne sige Anna-Mette en
stor tak for den kæmpe indsats, som hun har ydet i
FBG. Anna-Mette har været kasserer i 31 år for
derefter at være formand de sidste 4 år.
TUSIND TAK
Det var lidt svært at finde en ny formand, men vi
kan med glæde meddele, at Kristian Ahle har takket ja til at overtage
formandsposten i FBG. Han har allerede deltaget i både bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Kristian har flere gode ideer til FBG’s virkemåde, så det tegner godt for bestyrelsens og dermed FBG’s fremtid.
FBG bestyrelse
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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS
Vi har et godt tilbud til dig som erhvervsdrivende.
Vil du være med til at støtte bevarelsen af Faster Forsamlingshus
og det frivillige arbejde som foregår for huset?
Det kan du ved at tegne et sponsorat som omfatter
at sponsor tilstiller forsamlingshusets kasserer (se
www.fasterforsamlingshus.dk) en fil – meget gerne pr. mail - med
sit firmanavn og evt. logo/tekst.
at forsamlingshuset lægger reklamen (i format ca. b: 19 cm og h:
ca. 10 cm) ud på sin hjemmeside www.fasterforsamlingshus.dk
og tillige opsætter det på tavle i forsamlingshusets hall (til info for
husets gæster).
at sponsor vederlagsfrit kan deltage med 2 personer i forsamlingshusets årlige hjælperfest i august måned
at sponsor 1 gang årligt kan leje huset og få 20% rabat på lejen
at sponsor’s husstand automatisk er medlem af Faster Forsamlingshus sponsoråret.
Sponsorstøtten for 2022 udgør 1.000 kr. som bedes indbetalt på
forsamlingshusets konto 59581100050 i Faster Andelskasse – jo
før jo bedre.
Du er velkommen til at se mere om forsamlingshuset på
www.fasterforsamlingshus.dk
Når beløbet er indbetalt på forsamlingshusets konto er nærværende gældende som sponsoraftale.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
På forhånd tak for din støtte.
Bestyrelsen for Faster Forsamlingshus
Henning Nielsen
5121 3538
Kjeld Jensen
2051 4938
Mogens Rasmussen
4143 6815
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www.faas.dk

Per Kjær
3044 8679

Poul Junge
4042 4022

NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS

Vi har et godt tilbud til dig som privatperson.
Vil du være med til at støtte bevarelsen af Faster Forsamlingshus
og det frivillige arbejde som foregår for huset?
Det kan du ved at tegne dig som medlem af Faster Forsamlingshus.
Huset er et af sognets samlingssteder for socialt samvær, fester, møder og div. kaffeborde til f.eks. foredrag og begravelser.
Nærmere præsentation af huset og hvad vi kan tilbyde af udlejninger se husets hjemmeside www.fasterforsamlingshus.dk
Alle kan leje huset helt eller delvist ved henvendelse på husets
nr. 5148 4364.
Huset kan henvise til personale, der kan klare alt ved afholdelse af
din/jeres fest.
Vi har også brug for din støtte.
Huset er afhængigt af lokal opbakning ved salg af medlemsskaber og
sponsorater.
Medlemsskab koster årligt 200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige.
Du kan vælge mellem følgende betalingsformer:
1.ved netbank til konto 59581100050
2.ved MobilePay til nr. 43045
3.ved direkte indbetaling i Faster Andelskasse
I alle tilfælde: husk at oplyse navn og adresse.
Girokort har vi fravalgt p.g.a. omkostninger herved.
Der udbetales ikke udbytte til medlemmerne, der ikke hæfter for husets forpligtelser.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
På forhånd tak for din støtte.
Bestyrelsen for Faster Forsamlingshus
Henning Nielsen
5121 3538
Kjeld Jensen
2051 4938
Mogens Rasmussen
4143 6815

Per Kjær
3044 8679

Poul Junge
4042 4022
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AKTIVITETSKALENDER
Februar
Søndag

27/2

14.00 Fastelavn i Aktivitetshuset

Marts
Fredag

4/3

17.00 Klubmesterskab for seniorbadminton

Lørdag

5/3

8.30

Tirsdag

8/3

10.30 Generalforsamling i Faster Senior Klub

Onsdag

9/3

19.00 Generalforsamling i Faster Andelsmejeri

Torsdag

10/3

19.00 Årsmøde i Aktiv Faster

Søndag

13/3

10.00 Klubmesterskab for seniorbadminton

Torsdag

17/3

19.00 Børnesporets årsmøde

Torsdag

17/3

19.00 Generalforsamling i Faster Marie

Lørdag

19/3

11.37

Faster gymnastikhold laver opvisning i Skjern

Søndag

27/3

9.30

Gymnastik opvisning i Aktivitetshuset

Onsdag

30/3

17.00 Fællesafslutning for ungdomsbadminton

Onsdag

30/3

19.00 Afslutning for badmintonsenior

Klubmesterskab for ungdomsbadminton

April
Onsdag

20/4

13.30 Opstart Faster Krocketklub

Maj og juni
Mandag

9/5

19.00 Kirkegårdsvandring

Lørdag

11/6

Sognefest

Søndag

12/6

Gudstjeneste og andre aktiviteter

Torsdag

16/6

19.00 Generalforsamling i Faster Badminton

Deadline til næste nummer er den 1. maj 2022
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