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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Kristian Ahle Tlf. 21 75 43 74 ahle.kristian@gmail.com 

SEKRETÆR:   

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

KASSERER:   

Anne-Kristine Jansen Tlf. 40 11 60 58  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.k@outlook.dk  

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. 40 98 45 38 Susannebroch@mail.dk 

BLADUDVALG:   

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 

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 4046 1736 

Kontakt til kridtbanden er Per Hindhede 41189856  
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Ved Regionsrådsmødet i Viborg april var første punkt på dagsorde-
nen at behandle de 4 indstillinger, der var tilbage i finalen om Regions 
Midtjyllands landsbypris. 
Det gode resultat blev, at Faster sogn blev udvalgt som vinder, og 
med den pris følger også 150.000 kr. 
Der var lykønskninger fra regionen, og vi fra Aktiv Faster var både 
meget stolte og glade for den anerkendelse, som vi har fået, og den 
ros sender vi straks videre til de mange, som i årenes løb har været 
med til at gøre en forskel i vores sogn. 
Det er en pris, vi kan bruge til at brande os selv med og som bekræf-
ter, at det lange store træk godt kan betale sig.   
Prisen kan være med til at gøre en forskel fremover og dermed give 
vores område et løft. 
Aktiv Faster vil senere på året måske ad flere gange fejre den store 
finalesejr. Selve overrækkelsen finder sted søndag den 12. juni i 
Sportsugen på stadion bag aktivitetshuset. Alle er velkommen. 

Aktiv Faster 

Så er det igen tid til at indstille kandidater til Fasters Flamme.  
Fasters Flamme er en pris, der er stiftet af Faster Seniorklub, Aktiv 
Faster, Faster Boldklub og Gymnastikforening samt Faster Andels-
kasse. Prisen kan gives til en gruppe personer, foreninger, institutio-
ner, virksomheder eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig indsats 
til fremme for Faster Sogn. Dermed menes både, at man gør sognet 
til et bedre sted at bo, og at der skabes positiv omtale af sognet. Alle, 
der er med til at fremme Faster Sogn og er medvirkende til, at det bli-
ver et endnu bedre sted at være, kan indstilles til prisen Faster Flam-
me. 
 

Indstillingsfristen er fredag den 3. juni i postkassen Birkevænget 
20 eller på ak.jansen73@gmail.com En repræsentant fra Faster Seni-
orklub, Aktiv Faster, FBG og Faster Andelskasse vil udpege årets 
prisvinder. 
 

Overrækkelse af prisen vil finde sted søndag den 12. juni. Prisen be-
står af et kontantbeløb på kr. 3.000 sponseret af Faster Andelskasse 
samt en gave med inskription fra de øvrige foreninger. Som tidligere 
vil der blive hængt en plakat op med årets prisvinder i Aktivitetshuset.   

VINDER AF ÅRETS LANDSBY 2022 

FASTERS FLAMME 



4 www.faas.dk 

ASTRUP KØBMANDSHANDEL A.M.B.A. 

 Højevej 25 Astrup  Tlf. 97 36 40 10 

KOLONIAL, FRUGT, GRØNT, FERSK KØD, TIPS/LOTTO 

Denne annonce-
plads er fri. 

 

Det koster kun  
500 kr. pr. år 
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SOMMERFEST 2022 

Søndag den 12. juni kl. 11.00-12.15 

 

Vil der være mulighed for forskellige konkurrencer. Blandt andet vil 
krocketklubben være klar til at spille krocket på banen ved siden af 
børnehaven. Der vil være "Krocketfolk" som vejledere, så det er nu, 
man skal overveje sine færdigheder i krocket. 
Der vil også være andre aktiviteter rundt om aktivitetshuset. der kan 
for eksempel spilles ringo, fodbold, rundbold og beachvolly så: 

Sæt dit eget hold 

Man kan deltage i flere aktiviteter, og man sætter selv sit hold, og så  
udfordrer man andre hold. Aftal derfor gerne inden dagen, hvem og 
hvor du og vennerne, naboerne eller/og familien vil dyste mod hinan-
den.  
En aktivitet bliver kun til noget, hvis I møder op for at være med. 

FBG’s bestyrelse 

KOM OG VÆR MED 
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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. 

Ragedal 8, Borris - Tlf.: 61 11 33 84 
E-mail: mail@dorthelarsen.dk 

 

Følg dorthelarsen.dk på 
 Facebook og Instagram 
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RUNNING DINNER 

Running Dinner onsdag den 8. juni kl. 18.00 

Vi vil starte sportsugen med et spritnyt tiltag. Op til 40 personer får 
mulighed for at deltage i følgende aktivitet: 
"Rullende" aftensmad, hvilket betyder, at man kl 18.00 spiser hovedret 
på en adresse, sammen med 6-8 andre personer. Når man så har 
snakket, spist og ryddet op, fordeles man ud på 3-4 andre adresser, 
med henblik på at spise dessert. Omkring klokken 20 flytter man rundt 
anden gang, og her vil alle mødes i Aktivitetshuset til afsluttende kaffe 
og kage.  
Running Dinner er et forum, hvor man møder og snakker med mange 
nye mennesker, og vi vil med dette arrangement vise fællesskab og 
rummelighed, efter 2 år med Corona! 
Der er fundet 5 værter/værtinder til arrangementet, som giver hovedret 
til 6-8 personer, og derefter dessert til næste gruppe. 
Man skal betale 70 kr. pr. person for hele pakken, børn halv pris. Vær-
terne får et lidt mindre beløb til køb af råvarer. 
Borgere der har bosat sig i sognet i 2021 og 2022, nøjes med 50 kr. 
Afregningen sker til kaffebordet i Aktivitetshuset sidst på aftenen. 
 

Tilmelding på SMS til Kennet 40864154 eller Kristian 21754374 

Det er "først til mølle" princippet - dog senest den 5. juni. Man får be-
sked om spisestederne tirsdag den 7. juni på SMS. 
 

Der kan sørges for transport, hvis der er behov. 
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Til alle børn i området. Kom til en sjov dag med FBG instruktører og 
DGI instruktører onsdag den 6. juli kl. 9.00-15.00. Det er gratis, du 
skal blot tilmelde dig og gerne sammen med dine venner. 

FERIESJOV MED DGI 



10 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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Fra sommerferien kommer der et bogstav mere i herreseniorfodbol-
den. Vi udvider med et B for Borris, så det også på senior siden 
kommer til at hedde BFH. 
Alle detaljer er ikke på plads endnu, men vi arbejder i et samar-
bejdsudvalg på at få alt på plads, så vi er klar til efterårssæsonen. 
Allerede nu vil I kunne se mange fra Borris spille med på serie 2 og 
serie 4, da vi har fået en midlertidig dispensation til at bruge spillere 
fra Borris af JBU i foråret. 
Vi skal i samarbejdsudvalget have lavet aftaler om trænere, træning 
og kampafvikling hvilket vil ske i samarbejde med JBU. 
Når vi har mere nyt, vil der komme noget på hjemmesiden, og der vil 
også komme et indlæg i næste Sognet Rundt, hvor vi ved mere om, 
hvordan det kommer til at se ud. 

 

BILDYST - KEND DIT SOGN  

Tirsdag den 14. juni mellem kl. 18.30 og 19.00 går starten fra 
skolens P-plads. 
Konceptet er enkelt og ligner tidligere år: billeder er taget forskellige 
steder rundt i sognet, og man skal i bil forsøge at finde disse steder 
(poster).  
Herudover er der små opgaver ved nogle poster, som løses under-
vejs. Senest kl. 20.45 mødes vi ved aktivitetshuset, og mens resulta-
tet gøres op, er der mulighed for at købe kaffe og kage. 
Pris for deltagelse i bildyst: voksne kr. 20. Børn gratis. 
Bildysten er en god mulighed for at komme rundt i sognets afkroge. 
Vi opfordrer ”indfødte” til, at invitere tilflyttere med i bilen.  
Mød op - ingen tilmelding til bildysten. 

NYT FRA HERRESENIORFODBOLD 

BILDYST 
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Lailaprivatepasningsordning.dk 
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Udflugt 
 

Faster seniorklubs udflugt er i år den 9. august kl. 12.30 fra skolens 
parkringsplads i egne biler. Turen går til Anneberg Lintræ i Lunde, 
med kaffe i det blå og aftenmad på en kro?. 
Sæt kryds i kalenderen til en dejlig oplevelse. 
200 kr. for medlemmer, 250 kr. for ikke medlemmer 

Venlig hilsen Faster seniorklub 

Kommende arrangementer i Skjern Havekreds 

 

Bus til CPH Garden 

Fredag den 1. juli 
Se nærmere på Haveselskabet, Skjern Kredsens hjemmeside. 
www.skjern@haveselskabet.dk 

Åbne haver 
Søndag den 3. juli kl. 13.00 

Hos Karen og Erling Nygaard, Pilevænget 72, Astrup, 6900 Skjern og 
hos Nørregaard Fuchsiari v/Annie Houborg, Hannerupvej 5, 6900 
Skjern. 
Entré inkl. kaffe/kage kr. 50/75 for medl./ikke medl. 

Bustur til Holland – Floriaden 

Onsdag den 17. august 
Se nærmere på haveselskabet, Skjern kredsens hjemmeside: 
www.skjern@haveselskabet.dk 

Åbne haver 
Lørdag den 27. august kl. 13.00 

Hos Bente Houler, Skolegade 14, 6940 Lem, hvor vi skal se en have 
fyldt med georginer. 
Derefter køres der til Carina Bruun, ”Haven i det vestjyske”, Kærbyvej 
8, 6950 Ringkøbing. Her er en have på 4.000 m2 bygget op siden 
2005 af Carina, som er gartner, iværksætter og blogger. Haven minder 
om en cottagegarden, hvor der gennem årene er kommet flere have-
rum til. Sidste nyt er åbning af gårdbutik i en nedlagt hestestald. Der 
kan købes kaffe/kage på stedet.  
Entré kr. 50/75 for medl./ikke medl. 

Skjern Havekreds 

FASTER SENIORKLUB 

SKJERN HAVEKREDS 
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Denne annonceplads er fri. 
 

Det koster kun 500 kr. pr. år 
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BØRNEFEST 

 

 

 

 

Fredag den 17. juni 2022 

kl. 18.00-21.00 i Aktivitetshuset 
 

For alle børn i Faster Sogn fra 0. klasse til 6. klasse 

 

Pris (inkl. mad og saftevand): 50 kr. (Betales ved indgangen) 
 

Menu:  
 

Byg-selv-burger  
(med Oksekødsbøf)  
og pommes frites 

 

Dessert: Is      
 

 

 

 

 

Der vil være mulighed for at deltage i forskellige små aktiviteter, samt 
købe popcorn, slush-ice og snolder. 
Kom og få en hyggelig aften sammen med vennerne  

 

Tilmelding senest fredag den 10. juni til Anette Johannsen på tlf. 
22444545 (eller på Aula)  
Giv ligeledes Anette besked hvis der er særlige hensyn angående 
mad. 
 

 

Vi glæder os til at se jer! 
 

Med venlig hilsen 

Børnefestudvalget  
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DRENGERØVENES DAG 

Lørdag den 14. maj blev 
Drengerøvenes dag igen 
afholdt i Astrup. Vejret var 
skønt og stemningen var 
høj.  
Der var mange flotte biler 
og motorcykler. Der var 53 
motorcykler og 16 biler 
med til starten af turen 
rundt om Fjorden kl. 13.00. 
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Tirsdag den 8. juni 
kl. 18.00 - 21.00 Running dinner 
Se mere på side 7 

Lørdag den 11. juni 
kl. 18.00 - 02.00 Sommerfest 
Se mere på side 5 

Søndag den 12. juni 
Friluftsgudstjeneste 

kl. 9.30 - 10.00 startes med rundstykker 
kl. 10.00-11.00  Friluftsgudstjeneste  
kl. 11.00-12.15  Mulighed for aktiviteter flere steder ved skolen 

 Kroket, beachvolley, rundbold, ringo, fodbold 

Se mere på side  5 

kl. 11.15-12.15  Salg af frankfurter, pølser, sodavand, øl og slik. 
kl. 12.15-13.00  Overrækkelse af Fasters Flamme, Byfornyelse, 

vandrepokalen i FBG og 

 

 Overrækkelse af ÅRETS LANDSBYPRIS  
af Region Midtjyllands formand Anders Kühnau, 
samt tale af Borgmester Hans Østergaard 

 

kl. 13.00-13.30  Gratis kaffe og kage til alle 

kl. 13.30-15.30 Gymnastikopvisninger  

Tirsdag den 14. juni 
kl. 17.30-18.30 Fællesspisning ved Støtteforeningen for 

Børnesporet 
Se mere på side 19 

kl. 18.30-22.00 Bildyst med start fra p-pladsen ved skolen. 
Efterfulgt af kaffe og kage.  

Se mere på side 11 

 Fredag den 17. juni 
kl. 18.00-21.00 Børnedisko 

Se mere på side 15 

Lørdag den 18. juni 
kl. 13.30- Seniorfodbold—serie 2 mod Andrup 

SPORTSUGEN 2022 
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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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STØTTEFORENINGEN FOR BØRNESPORET 

Siden sidst har vi haft generalforsamling, hvor vi har fået vores navn 
ændret fra Støtteforening Faster Marie til Støtteforening for Børnespo-
ret. Det er i tråd med det helhedsnavneskift som vuggestue, børneha-
ve, SFO og skole har gennemgået fra Fasters Børn til Børnesporet og 
viser, at vi selvfølgelig støtter op om dem og alle de kræfter, de ligger i 
at gøre det til et godt, trygt og lærerigt sted for vores børn. Der er også 
lavet nogle få ændringer i vores vedtægter til generalforsamlingen, 
samt vi har valgt at droppe forretningsordenen for at forenkle vores 
bestyrelsesarbejde og fokusere på det, vi mener er kerneopgaven, 
nemlig at forsøde børnenes liv og støtte op om tiltag fra Børnesporet til 
gavn for hele sognet. Ændringer samt konstituering kan man se på 
faas.dk under vores forening Støtteforening for Børnesporet. Vi har 
måttet sige farvel til Louise Torp Mortensen, som var på valg og vel-
kommen til Pia Albæk Kristiansen, som kommer fra Fiskbæk og har to 
tvillingedrenge hos Børnesporet. Tak for det gode arbejde du har bi-
draget med Louise og vi håber på et godt fremadrettet samarbejde 
med dig Pia og nye input. 
 

Første sommerdag er den 1. juni og der vil vi ger-
ne forsøde børnenes hverdag lidt ekstra, så derfor 
har vi booket Hjem-Is bilen til at vende forbi Børne-
sporet med is til alle. Vi håber, det vækker glæde 
hos børnene og at det er godt vejr denne dag, så 
de kan nyde isene udenfor. 
I sportsugen vil vi stå for fællesspisning for hele 
familien tirsdag den 14. juni i aktivitetshuset. Vi 

håber på, at mange af jer vil 
støtte op om arrangementet, 
så hold øje med opslaget fra 
os, når vi præsenterer menuen 
og åbner for tilmelding.  
Også i efteråret har vi et arran-
gement i støbeskeen og uden 
at kunne afsløre mere, kan vi 
blot sige, at I skal huske at 
sætte kryds i kalenderen den 
23. september 2022, for der 

vil vi gerne samle jer igen. 
God sommer til jer alle og håber at se mange af jer.  

Mvh. Støtteforeningen for Børnesporet. 
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Årets gymnastiksæson 21-22 blev afsluttet med en flot opvisning søn-
dag den 27. marts. Det var en festlig dag, hvor vi igen kunne vise, 
hvad der var arbejdet med i vinterens løb. 
 

En opvisning der viste, at man kan lave gymnastik i alle aldre, lige fra 
1,5 år til 75 år. Vi var mange der blev overrasket over, at man som se-
nior, stadig kan rejse verden rundt og lave gymnastikopvisninger. Tak 
til Vestjyske Seniorgymnaster for en flot opvisning.  
 

Ligeledes vil vi også gerne sige tak til alle vores gymnaster og instruk-
tører for en flot og kreativ opvisning. At afholde en opvisning kræver 
tilskuere og mange frivillige hænder – stor tak for opbakningen. 
 

På nuværende tidspunkt er der sommerpause i gymnastikken, men til 
efteråret er vi klar igen. Holdene starter op som vanligt i uge 43. Vi kø-
rer videre med gymnastikhold for alle børn. 
 

 

Sommeropvisning 

 

Nu nærmer vi os årets sportsuge, og dermed også årets sommerop-
visning. 
I år kan vi byde velkommen til hele 3 gymnastikhold. Det drejer sig om  
 

Lem/Højmarks ynglingepiger  
 

Ringkøbing/Skjern egens Rephold og  
 

Viborg Idrætshøjskole. 
 

Opvisningen foregår søndag den 12. juni kl. 13.30 på sportspladsen 
bag aktivitetshuset. 
Det er 3 fantastiske opvisninger, så kom og få en stor oplevelse. 
  
Lige nu arbejder vi på at sammensætte næste års trænerteam, så har 
du lyst til at være en del af fællesskabet, kan du melde dig ved at tage 
fat i os fra udvalget. 
 

Gymnastikudvalget 

GYMNASTIKOPVISNING 2021-2022 
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FASTER FORSAMLINGSHUS 

Håbet er lysegrønt …. 
Men det er også nødvendigt i denne tid med voldsomt stigende priser 
på naturgas og el. 
Disse prisstigninger er vi som mange andre meget udfordret af. Det er 
ikke med den store lyst, vi har set os nødsaget til forhåbentligt midler-
tidigt at hæve prisen på udlejninger. Nu koster det 2700 for en fest 
lørdag og vil man have tid dagen før/og eller efter, er prisen herfor 
hævet med 200 kr., så det nu hedder 700 pr. aften/formiddag. Disse 
forhøjelser dækker kun ca. halvdelen af ekstraudgiften til el og natur-
gas. 
Vores lejere af huset siden februar i år har været flinke til på opfor-
dring at bidrage med den indførte lejeforhøjelse uafhængigt af om de-
res kontrakter var indgået før februar. Mange tak for det! 
 

Ændrer situationen sig ikke til det bedre indenfor rimelig kort tid, kan 
det være sådan, at vi er nødt til at aflæse gasmåler før og efter hver 
fest for at kunne få dækket lidt mere af omkostninger til gas. 
En kærkommen støtte vil også være, at man tegner sig som medlem 
(100 kr. enlig/200 kr. par) eller som sponsor (1.000 kr.) Vil du vide me-
re/tegne dig – kontakt kassereren på tlf. 4042 4022. 
På forhånd tak. 

Faster Forsamlingshus 

 

 

Der er fortsat fuld gang i Fitness centeret.  
Der er en stor flok engagerede instruktører, der står klar til at lave et 
godt program sammen med dig, som er medlem. Numrene finder du 
på facebook siden Faster Fitness. 
 

Hen over foråret har vi haft et hold ungdoms fitness, 5 unge på om-
kring 15 år har mødtes i nogle uger, sammen med en instruktør. De er 
blevet glade for at gå til fitness, så det har været en succes.  
Vi vil løbende kigge på muligheden for at oprette lignende hold. 
Hvis du har ønsker eller gode ideer, er vi meget lydhøre. 
 

Vel mødt i Faster Fitness 

FASTER FITNESS 
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VOGNMAND 

Hans Skov Christensen 
Storegade 64A . Borris . 6900 Skjern 

Tlf. 97 36 61 05 
Bil-tlf. 40 79 40 22 

 

 

 

 

 

Åbningstider: 
Mandag 16.00 - 20.00 

Tirsdag   9.00 - 16.00 

Torsdag   9.00 - 16.00 

Fredag   9.00 - 16.00 

Denne annonce-
plads er fri. 

 

Det koster kun  
500 kr. pr. år 
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BADMINTON LANDSMESTERSKABER 

Tidligt lørdag den 23. april drog 2 biler afsted mod Middelfart. De 4 
drenge havde nemlig kvalificeret sig til Danmarksmesterskaberne for 
ungdomshold i badminton, og de glædede sig til weekenden.  
Der ventede dem 
hver 10 kampe i 
løbet af lørdag og 
søndag. De klare-
de sig flot, og der 
var mange lige 
kampe. Medaljer 
blev det dog ikke 
til, men det var en 
fantastisk tur siger 
Kasper Vester-
gaard, som var med som træner. Der var også stor forældreopbak-
ning. Tillykke med resultatet og tak for hjælpen til forældrene. 

Hilsen trænerne 

 

Onsdag den 30. marts hav-
de vi igen fælles afslutning 
for ungdomsspillere og de-
res forældre. Vi var over 
100 aktive på gulvet i løbet 
af de 2 timer. Det er en for-
nøjelse at se ungdomsspil-
lere og deres forældre ny-
de badminton og deltage i 
de mange forskellige bad-

mintonlege, som vi 
byder ind med.  
Tak for lån af jeres 
unge mennesker, vi 
håber på at se dem 
igen til efteråret. 
 

Hilsen trænerne. 

BADMINTON FÆLLESAFSLUTNING 
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benno@bennogosvig.dk 
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Faster Badminton klub afholder generalforsamling 

 

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 19.00 

 

Dagsorden ifølge vedtægter, se invitationen på hjemmesiden og i Fa-
cebookgruppen. 
Efter generalforsamlingen, vil der være banefordeling til kommende 
sæson, så mød op for også at booke en banetid. 

 

Faster Badmintonklub 

 

 

 

 

 

Omtale af Skjern Havekreds’ 100-års jubilæum 

 

Det blev en vellykket aften, da Skjern Havekreds den 6. april afholdte 
det forsinkede 100-års jubilæum. 
Arrangementet fandt sted i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og begynd-
te kl. 17.00 med foredrag ved Claus Dalby, som fortalte om sin store 
have i Risskov, og tilhørerne fik megen god inspiration til at gøre ha-
ven mere frodig. Det var også muligt at købe nogle af hans bøger. 
Dette foredrag var for alle interesserede, medens den efterfølgende 
aftenfest kun var for medlemmer af haveselskabet med en ledsager. 
 

De 60 deltagere fik en rigtig god og hyggelig aften med lækker mad, 
taler, hyggeligt samvær og lotteri af sponserede gevinster. Der blev 
sunget en del sange, og aftenen igennem underholdt Willy Egmose 
med sit dejlige pianospil. Direktøren for Det danske Haveselskab, 
Charlotte Garby deltog også i festen. 
 

Lisbeth R. Aarup. 

GENERALFORSAMLING I BADMINTON 

SKJERN HAVEKREDS 
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I foråret 1916 fik smedemester 
Johannes Nielsen, Astrup i sam-
arbejde med landmændene 
Jens Astrup Madsen, Faster-
gaard og Peter Astrup Madsen, 
patent på en spredemaskine, 
særligt til spredning af kunstgød-
ning. 
 

Sogne Arkivet 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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Lørdag den 5. marts afviklede vi klubmesterskab for ungdomsspiller-
ne. Der var 44 ungdomsspillere tilmeldt, som skulle spille 83 kampe.  
Det var en god dag med rigtig mange flotte og tætte kampe. Dagen 
startede kl. 8.30 og var færdig kl. 19.20. 
En stor tak til alle spillere, vi er nogle stolte trænere. 

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTRE 
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Den 4. marts blev alle mixdouble kampe spillet. Det var en god dag 
med mange lige kampe. Spilleformen var igen i år ændret, så der kun 
blev spillet et sæt alle mod alle. Koncentrationen bliver skærpet, når 
der kun skal spilles et sæt. 
Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe. Tak til 
alle spillere. 
Alle doubler og singler blev afviklet søndag den 13. marts. Det blev til 
59 sæt, da vi også her kun spillede et sæt i hver kamp. Der var 8 da-
mer til damedouble, 12 herrespillere til herredouble og 6 af disse spil-

BADMINTON SENIOR KLUBMESTERSKAB 2022 

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTRE 
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AKTIVITETSKALENDER 

Juni 

Onsdag 8/6 18.00 Running Dinner 

Lørdag 11/6 18.00 Sommerfest 

Søndag 12/6 10.00 Friluftsgudstjeneste 

Søndag 12/6 11.00 Kom og vær med aktiviteter 

Søndag 12/6 12.15 Prisoverrækkelser 

Søndag 12/6 13.30 Gymnastikopvisninger 

Tirsdag 14/6 17.30 Fællesspisning 

Tirsdag 14/6 18.30 Bildyst 

Torsdag 16/6 19.00 Generalforsamling i Faster Badminton 

Fredag 17/6 18.00 Børnefest 

Lørdag 18/6 13.30 Serie 2 fodbold 

Juli 

Søndag 3/7 13.00 Åbne haver 

Onsdag 6/7 9.00 Feriesjov for børn 

August 

Tirsdag 9/8 12.30 Udflugt med Faster Seniorklub 

Lørdag 27/8 13.00 Åbne haver 

Fredag 23/9  Aktivitet hos støtteforeningen for Børnesporet 

Deadline til næste nummer er den 1. august 2022 

September 


