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Indledning

Faster Sogn ligger nordøst for Skjern og grænser op til Rækker Mølle Sogn mod nord 
og Borris Sogn mod syd. Sognet består ud over landområderne af byerne Faster, 
Astrup og Ejstrup og tilsammen bor der i sognet knap 900 indbyggere. I Faster ligger 
kirken og Forsamlingshuset, der gennem mange år har dannet rammerne om de 
mindeværdige begivenheder i lokalområdet. I Astrup ligger skolen med børnehave 
og vuggestue, en købmand og et pengeinstitut samt Aktivitetshuset, hvor sognets 
foreningsliv folder sig ud. 

I Faster Sogn har vi en lang tradition for udvikling og handling, og selvom indbygger-
tallet er beskedent, når vi store resultater. 

Med denne ansøgning indstiller vi Faster Sogn til Landsbyprisen 2022. 

Venlig hilsen 

Svend Erik Olesen
På vegne af sogneforeningen Aktiv Faster
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ÅRETS LANDSBY 2022

1. Sådan arbejder vi med et attraktivt og gennemtænkt fysisk miljø

Omgivelserne fortæller sin egen historie om et lokalområde. Er det slidt, rodet og faldefærdigt, 
afspejler det afvikling. Er det derimod pænt, velholdt og med en pulserende byggeplads eller to, 
vidner det om udvikling og et lokalsamfund, der vil fremad og har en plan for fremtiden. 
I Faster Sogn har vi gennem mange år haft stort fokus på, at lokalområdet udadtil afspejler den 
energi og ihærdighed, som de lokale borgere skyder ind i fællesskabet. Her skal man ikke være 
i tvivl om, at der bor aktive mennesker, der holder byen og lokalområdet up-to-date og skaber 
rammerne for det gode liv. 

Siden 2008 har sogneforeningen Aktiv Faster uddelt Forskønnelsesprisen til lokale borgere og 
foreninger, der har lagt ekstraordinære kræfter i at renovere eller forskønne en bygning i lokal-
området. Modtagerne har arbejdet ihærdigt for prisen, og det er vores erfaring, at forskønnelse 
smitter. Når en borger har lagt ekstra kræfter i at gøre huset eller haven flot, så følger naboerne 
hurtigt trop. Resultatet er et lokalområde, der i fællesskab løfter bybilledet i Astrup, Ejstrup og 
Faster og efterlader gæster et indtryk af et velfungerende og aktivt sogn. 

Ét er private boliger, der får et ansigtsløft. Noget andet er områdets historiske bygninger og 
offentlige arealer, som i flere tilfælde ville være forfaldet, hvis ikke lokale ildsjæle var trådt til og 
havde vendt afvikling til udvikling.

I Faster by lukkede alderdomshjemmet, De Gamles Hjem, i 2008, og huset stod tomt frem til  
2016. Her overtog den selvejende institution FastersHus bygningerne, så der nu atter er liv i huset. 
Fastershus giver unge hjemløse i alderen 18-35 år et midlertidigt hjem og støtte til at komme 
godt videre ud i egen bolig. Med etableringen af FastersHus er der kommet nye arbejdspladser til 
området, nyt liv i de  
eksisterende bygninger, unge 
medborgere får fodfæste, og 
udendørsarealerne står igen 
flotte og velholdte. 

Faster Andelsmejeri er en 
stor og central bygning midt 
i Astrup by, der var på vej 
mod forfald. Andelsmejeriet 
blev opført i 1933 af arkitekt 
E. V. Lind og dannede frem 
til 1999 rammen om mejeri- 
produktion. Mejeriet stod 
herefter stille i privat eje 
frem til 2007, hvor foreningen 
Faster Andelsmejeri blev 
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dannet og overtog bygningerne med det formål at renovere dem og give bygningerne et nyt  
formål til gavn for lokalområdet. Med hjælp fra blandt andre A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og masser af frivillige timer lykkedes det at ombygge 
og renovere mejeriet, så stedet i dag danner rammen om nye aktiviteter: en ny og stor købmands- 
forretning, frisørsalon, fotograf, dyrlæge, ostelager og privat beboelse. 

Faster Andelsmejeri er et typisk ”fra skrot til slot”-projekt, der har resulteret i, at området har 
genvundet de cirka 20 arbejdspladser, der forsvandt, da mejerieproduktionen lukkede.

Næste projekt i støbeskeen hos Faster Andelsmejeri er etableringen af en ungdomsklub i  
mejeriets gamle hestestald. Det er planen, at lokalerne her skal istandsættes med staldens  
gamle inventar og andre genbrugsmaterialer, så de nye rammer bliver bæredygtige og i tråd med 
bygningens historie. 

Længere henne ad hovedgaden i Astrup blev det tidligere Astrup Hotel i 2013 revet ned, og 
idéerne til ny anvendelse af grunden gik i gang. Fire lokale håndværkere gik i 2017 sammen om at 
opføre fire nye andelsboliger på den tomme grund. Boligerne pryder i dag bybilledet og er samtidig 
med til at skubbe til boligsalget, så nye tilflyttere kan rykke til byen. De fire håndværkere har 
netop indleveret en byggeansøgning på yderligere tre boliger på grunden.

Inden længe bliver der også byggeaktivitet på busstoppestedet ved siden af de nyopførte andels-
boliger, når intet ringere 
end Danmarks Flotteste 
Busskur bliver etable-
ret. En arbejdsgruppe 
under Aktiv Faster har 
siden 2018 arbejdet 
på at gøre idéen om et 
bæredygtigt og åbent 
samlingspunkt til virke-
lighed, og med hjælp fra 
fonde er det lykkedes 
at rejse de 2 millioner 
kroner, som etableringen 
vil koste. 

Danmarks Flotteste Busskur er et innovativt aktivitets- og anlægsprojekt, der er støttet af blandt 
andre RealDania, Lokale- og Anlægsfonden, Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, Region Midt, 
LAG Lemvig Ringkøbing-Skjern. 

Busskuret skal nytænke rejseoplevelsen i den kollektive trafik samtidig med, at den nye bygning 
skal danne en smuk ramme om et nyt samlingssted for byens ældre, unge, forbipasserende og 
busrejsende fra nær og fjern. Det nye samlingspunkt bliver arkitektonisk udformet som et smukt 
orangeri med store vinduespartier. Her kan man slå sig ned for en stund og følge livets gang i 
byen, mens man venter på bussen eller får en snak med andre, der er tjekket ind for at mødes 
uformelt. Huset skal fungere som landsbyens dagligstue og være frit tilgængeligt døgnet rundt. 
Her skal man ikke bruge en nøgle eller en tilmeldingsblanket for at blive en del af fællesskabet. 
Man træder ind ad døren, hvis man ønsker at blive en del af et uformelt selskab på tværs af alder, 
interesser og øvrigt tilhørsforhold. 

Under udviklingen af projektet har Midttrafik, der driver busruterne fra stoppestedet, vist stor 
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interesse for det nye busskur. Trafikselskabet ser gode muligheder for at udrulle konceptet andre 
steder i landet og på den måde give den kollektive trafik et nyt og tidssvarende liv. 

2. Sådan arbejder vi med lokalområdets stedbundne ressourcer og potentialer

Et aktivt foreningsliv og en utrættelig hær af frivillige mennesker, der bidrager til sognets fælles 
udvikling, er det absolutte DNA for Faster Sogn. Selvom vi blot er 900 borgere i sognet, har vi 
et rigt og aktivt foreningsliv med en lang række foreninger og klubber, der er gode til at arbejde 
sammen på tværs for at skabe fantastiske oplevelser for de aktive. 

Ressourcerne i Faster Sogn spænder vidt fra et stærkt sammenhold til gode fysiske faciliteter, 
skønne naturområder, sublim deleøkonomi og en visionær tilgang til infrastruktur – med og uden 
strøm.

I Faster Sogn er det sådan, at når nogen ønsker sig noget, der kan komme en masse mennesker til 
gode, så er der som regel nogen, der går sammen og sørger for, at det bliver til virkelighed. Og når 
så faciliteterne er anskaffet, er borgere og foreninger rigtig gode til at deles om dem og passe på 
dem, så de kommer flest muligt til gode. Der er en gensidig udveksling af faciliteter mellem skole, 
dagtilbud, foreninger og private, så mange får gavn og glæde af det, vi har. En god og bæredygtig 
deleøkonomi om man vil.

Vores lokale folkeskole Faster Skole har rigtig gode fysiske rammer med gode lokaliteter, som 
foreningerne kan gøre brug af uden for skoletiden. Skolekøkkenet bliver lånt ud til madfællesskaber 
og fællesspisninger, og skolens projektlokale udlånes til fotokurser hos FOF. De seneste år har 
skolen også lagt lokaler til Lær- Dansk-kurser for områdets udenlandske tilflyttere, mens frivillige 
borgere har hjulpet med at passe kursisternes børn i skolens SFO-faciliteter. 

Lige ved siden af skolen ligger Aktivitetshuset, som blev etableret i 2004 - ved hjælp af frivilli-
ge kræfter, naturligvis. Idéen til Aktivitetshuset opstod på Fremtidsværkstedet i 2002, og det 
lykkedes i årene efter at rejse 7,2 millioner til at realisere projektet. Et projekt, hele sognet i 
mange sammenhænge nyder godt af. Huset anvendes i dag af børnehaven og vuggestuen og af 
skolen i blandt andet idrætstimerne. Derudover nyder også en række foreninger gavn af huset til fx 

badminton, gymnastik, 
volleyball, senior-
gymnastik, koncerter, 
private fester og 
større arrangementer. 
I Aktivitetshuset deler 
foreningerne nøglen til 
foreningslokalet, hvor 
de kan holde møder og 
opbevare materialer. Det 
er også her, seniorerne 
spiller bob, og hvor  
sognearkivet holder til 
og mødes for at holde styr 
på områdets historie.  
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Lejer man Aktivitetshuset, får man ikke blot velholdte og rummelige faciliteter til rådighed 
indendørs – også udendørs kan man benytte skolens og børnehavens velholdte legepladser, 
kæmpe hoppepude og multibane med kunstgræs. Hoppepuden er netop blevet etableret til stor 
glæde for både skolens elever og for gæster på boldbanerne og i Aktivitetshuset. En investering 
i leg og masser af grin, der kun har været mulig med økonomisk hjælp fra skolens støtteforening, 
Faster Marie, Astrup Købmandshandel, pengeinstituttet Faster og Aktiv Faster. 

Ud over byerne Astrup, Faster og Ejstrup består en stor del af Faster Sogn af landbrugsarealer og 
naturområder. Ejstrupsøerne er et unikt naturområde, der i tidernes morgen forsynede området 
med brunkul. Siden har skoven og søerne givet mange skønne naturoplevelser for både lokale og 
gæster i området. Her er mulighed for put-and-take-fiskeri, gode vandre- og løbeture, mountain-
biketure, shelter-overnatning og bålhygge. Alt sammen takket være et konstruktivt samarbejde 
mellem Aktiv Faster og Ringkøbing-Skjern Kommune, der i fællesskab har sikret en god udvikling 
og vedligeholdelse af det unikke naturområde.

Når det kommer til infrastruktur, har vi i Faster Sogn haft stor fordel af at ligge op ad hovedvejen 
mellem Skjern og Videbæk. En trafikeret åre, der har bragt meget liv til området og givet os 
muligheden for at vise forbipasserende, hvad vores område kan byde på. Den trafikerede vej har 
dog samtidig gjort det til en farlig vej for cyklister. 

Trafiksikkerheden havde 
derfor naturligt nok 
også høj prioritet, da 
Aktiv Faster i 2016 invi-
terede lokale foreninger 
og borgere til møde om, 
hvad VE-midlerne fra et 
lokalt vindmølleprojekt 
skulle bruges til. 

750.000 kroner var til 
rådighed, og foreningerne 
var enige om, at cykel-
stier langs skolevejene 
skulle prioriteres. Herefter 
gik en arbejdsgruppe 
videre til de lodsejere, 
der havde jord langs med de prioriterede strækninger for at indhente deres accept til at afgive 
jord til cykelstierne. Arbejdsgruppen fik grønt lys til at fortsætte og lavede herefter aftale med et 
entreprenørfirma, der etablerede 1,3 km cykelsti med asfalt langs hovedvejen mod Videbæk, 1,4 
km cykelsti med knust beton-belægning i forlængelse af asfaltstien mod Videbæk samt 1,3 km 
cykelsti med knust beton-belægning på Borrisvej. 

Et rigtig fint resultat af et lokalt samarbejde, der har været med til at rykke strækningen mellem 
Skjern og Videbæk frem på den kommunale prioriteringsliste, så der i løbet af 2022 er cykelsti på 
hele strækningen. 

Også den virtuelle infrastruktur er der kommet styr på i Faster Sogn. En arbejdsgruppe under 
Aktiv Faster har i 2020 og 2021 arbejdet med at indsamle tilkendegivelser fra stort set samtlige 
husstande i sognet, så gruppen kunne sende en samlet ansøgning afsted til den nationale bred-
båndspulje og herved dække hele lokalområdet ind med fibernet. Gruppens ihærdige arbejde gav 
pote, og i slutningen af 2021 kunne sognets borgere koble sig på fibernettet og også på den front 
være godt med i udviklingen. 

2009
Ny tradition - fælles grundlovsmøder

2014
Kroket- og petanquebaner

2015
Afmærkede 

stier

2012
Beachvolley-

bane

2016
EnergirenoveringAktivitetshuset

2016
Bæredygtigheds-

messe



6

3. Vores vision for bæredygtig udvikling

Med struktur, ihærdighed, skøre idéer og store drømme kommer man langt. Det er i hvert fald 
erfaringen i  Faster Sogn. 

Siden 1997 har Aktiv Faster i fire-års-intervaller inviteret lokale borgere og foreninger til et 
Fremtidsværksted, hvor det i fællesskab bliver besluttet, hvilke projekter der skal realiseres i de 
kommende fire år. På Fremtidsværkstedet kaster deltagerne en masse idéer og ønsker på bordet 
til, hvad lokalområdet i de kommende fire år skal arbejde sammen for at opnå. 

Når alle idéer er præsen-
teret, prioriterer deltagerne 
idéerne og vælger de 
bedste ud. Herefter bliver 
der nedsat specifikke 
arbejdsgrupper til hvert 
af de udvalgte projekter, 
og arbejdet går i gang. 

Nogle projekter er 
hurtigt klaret, mens 
andre igen udvikler sig 
undervejs og derfor er 
lidt længere tid om at 
komme i mål, men som 
regel kommer vi i mål 
med det, vi sætter os for 
på Fremtidsværkstedet.

At konceptet med Fremtidsværkstedet har fungeret i så mange år, er et godt billede på sognets 
indstilling til det gode landsbyliv: intet kommer af sig selv, og man må selv tage et nap med for 
at sikre, at her godt at være. Her drømmer vi stort, og så trækker vi i arbejdstøjet. Mange små 
og store projekter er blevet født på denne måde – se blot tidslinjen til højre her. Aktivitetshuset, 
Faster Andelsmejeri, Danmarks Flotteste Busskur, Fitness-lokale for bare at nævne et udpluk. 
Vi oplever stor opbakning til Fremtidsværkstedet fra lokale borgere og foreningslivet, og på det 
seneste Fremtidsværksted deltog også frivillige fra nabosognene i Rækker Mølle og Borris. Rigtig 
mange lokale ressourcer bliver på den måde inddraget. Ingen kan klare opgaverne alene, men 
alle kan hjælpe med et eller andet undervejs, og på den måde får vi brugt alle gode kræfter og 
kommer i mål gang på gang. 

2016
Køb af hotelgrundtil boliger

2017
Byggeri af

andelsboliger

2016
1. etape af  
cykelstier

Aktiv Faster har en stor rolle i, at hele 
lokalområdet nu har glæde af cykelstier 
og et aktivitetshus. En solid organisering, 
hvor kræfterne fordeles klogt i at udvikle 
og vedligeholde lokalområdet. 

Ole Nyholm Knudsen
Formand for teknik- og miljøudvalget i 

Ringkøbing-Skjern Kommune

”
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Udviklingen bæres langt hen ad vejen af frivillige kræfter, og for at der også i årene fremad er 
frivillige, der vil hjælpe til, har vi stort fokus på at byde tilflyttere velkomne i fællesskabet med 
fx velkomstpakke og invitation til fællesspisning. Der ud over kan tilflytterne selv bestille en 
rundtur med en lokalguide. Lige nu er velkomstpakken ved at blive opdateret til version 2.0, så 
tilflytterne får de seneste nye tilbud fra lokalområdets virksomheder og foreninger. På den måde 
kommer de nye borgere hurtigt til at kende nogle af de lokale, og derfra er der ikke langt til at 
blive en del af de mange foreningsaktiviteter. Tordenskjolds lokale division i Faster Sogn bliver 
således løbende suppleret op med nye soldater, så vi sikrer bæredygtig udvikling i mange år  
fremover også.

Tilflyttere til området er en vigtig del af sognets fortsatte eksistens, og vi er heldige med at have 
gode faciliteter til områdets børnefamilier. Sognets folkeskole ligger i Astrup, og som barn her 
kan man i de første 12 år af livet trygt finde sit eget udviklingsspor gennem vuggestuen, børnehaven 
og videre til skolen. Alt sammen på samme matrikel, så overgangene er sømløse og trygge for 
både børn og forældre. 

Skolens støtteforening Faster Marie sørger med god opbakning fra de lokale borgere for, at 
børnene får ekstra oplevelser undervejs og har gode faciliteter til både undervisningen og frikvarteret. 
Støtteforeningen har 
ved hjælp af frivilliges 
arbejde sørget for, at 
der er blevet indkøbt 
et stort Makerspace til 
skolen, så børnene kan 
få den nyeste it-teknologi 
ind i hverdagen på en 
inspirerende måde.

Senest har Faster 
Marie gjort det muligt 
at etablere en stor 
hoppepude på skolens 
legeplads, så børnene 
både i frikvartererne, 
men også i fritiden kan 
hygge sig udendørs. 

Her har vi det godt – og det kan vi takke hinanden for. 
 

4. Vi har fokus på udsyn, samarbejde og opbygning af viden og kapacitet

Med hvert nyt projekt vi i Faster Sogn kommer i mål med, lærer vi nye ting om os selv og om de 
muligheder, som omverdenen byder på. Når noget lykkes for os, har vi stort fokus på at få udbredt 
kendskabet til vores nye faciliteter, så andre kan drage nytte af det og måske i al beskedenhed 
inspireres af det. Her har vi ofte held med at involvere lokale, regionale og nationale medier, så vi 
får vores projekter ud at leve.

Vi har også vores egne medier i arbejdet med at få de gode historier ud. En ihærdig redaktion 
står bag vores meget aktive sogneportal www.faas.dk, der hver dag opdateres med seneste nyt 
fra sognet. Her kan man finde alle sognets foreninger og klubber, læse om købmandens tilbud og 
nyheder om, hvordan det skrider frem med lokale udviklingsprojekter. Når corona tillader det, er 
kalenderen godt fyldt med lokale arrangementer lige fra gymnastikopvisninger, til badminton-

2016
Køb af hotelgrundtil boliger

2017
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2019
Indsats vedr.  Lær-Dansk-kurser

2019
2. etape af
cykelstier

2020
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turneringer, koncerter og borgermøder. Takket være trofaste redaktører afspejler portalen præcis 
det aktive samfund, vi alle er en del af. 

Ligesom vi gerne selv vil ud at hente ny viden og inspiration andre steder, ser vi det også som en 
forpligtelse selv at dele ud til andre af vores egne erfaringer, når vi har fået en god idé. Et godt 
eksempel på dette er arbejdet med Danmarks Flotteste Busskur. Her indgår vi i et samarbejde 
med Midttrafik omkring muligheden for at udrulle busskuret som et koncept andre steder, hvor 
den kollektive trafik har brug for et løft. Der bliver desuden produceret en infofilm om busskuret, 
og arbejdsgruppen bag projektet er blevet bedt om at deltage ved et fundraising-kursus for at 
inspirere andre ildsjæle, der arbejder med lokale udviklingsprojekter. 

Da Faster Andelsmejeri med købmandsbutikken stod færdigrenoveret deltog projektets arbejds-
gruppe i en lang række af kurser for at dele ud af erfaringerne. Andelsmejeriet blev tilsvarende 
brugt på Copenhagen Business School som en case på fundraising i forbindelse med emnerne 
Landsbyudvikling i praksis og Borgerdrevet Erhvervsudvikling. 

Fundraising har gennem årene vist sig at være en mere og mere central del af projekterne, og i 
2007 investerede Aktiv Faster derfor i et fundraising-kursus for en række af foreningens medlemmer, 
så flere er klædt på til at kaste sig ud i ansøgningerne. På den måde har vi lidt efter lidt opbygget 
gode kompetencer til den økonomiske del af udviklingsarbejdet. 

I forbindelse med etableringen af cykelstierne nytænkte Aktiv Faster sammen med Ringkøbing-Skjern 
Kommune et innovativt koncept for projektering. Ved at lade en lokal forening projektere de nye 
cykelstier og indgå aftale med lokale lodsejere, kan der spares mange ressourcer samtidig med, 
at vejen til målet ofte går mere direkte, fordi bygherre og lodsejere kender hinanden i forvejen. Et 
afbureaukratiserende koncept, der giver mere cykelsti for pengene og iøvrigt sidenhen er blevet 
genbrugt andre steder. 

Aktiv Fasters bestyrelse deltager løbende i kommunale områdemøder med LAG, hvor vi henter 
ny viden og ser andre måder at gøre tingene på. Det er værdifulde indtryk, vi tager med os hjem, 
og det giver os samtidig et uundværligt netværk til andre frivillige i det vestjyske. Vi har også 
flere gange huset Landdistriktsrådets møder. 

Lokalt har vi på Fremtidsværkstedet i 2018 etableret et klyngesamarbejde med sognene i Rækker 
Mølle og Borris. Den Gyldne Banan kalder vi det geografiske område, vi dækker, fordi det danner 
en bananform rundt om Skjern. Navnet er præcist så optimistisk og muntert, som samarbejdet 
er. 

2020
Opstart klyngesamarbejde

2021
Nyt køkken i Aktivitetshuset

Tankerne om busstoppestedet i Astrup indeholder 
mange af Midttrafiks tanker om fremtidens stop, 
og vi er derfor yderst tilfredse med at måtte  
samarbejde, følge, lære af og bidrage til projektet. 
Målet er også at tage viden og inspiration med til 
de øvrige kommuner i Regionen og til de samarbejds- 
fora, vi har med de andre trafikselskaber.

Per Elbæk
Midttrafik

”
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I Den Gyldne Banan 
giver vi hinanden lov til 
på tværs af sogne- 
grænserne at reklamere 
for vores lokale arrange- 
menter, så vi kan berige 
hinanden med det, vi 
hver især er gode til. Vi 
er ikke konkurrenter, 
men spiller hinanden 
gode. I Faster Sogn er 
vi gode til badminton, i 
Rækker Mølle har styr 
på håndbold og i Borris 
findes store naturarea-
ler og gode muligheder 
for laksefiskeri.  
På tværs af det hele er der et godt samarbejde om fodbold, håndbold og badminton, og det er 
efter flere års tilvænning nu en naturlig ting for forældre at køre børnene til nabosognet til en 
fritidsaktivitet. Det er fantastisk, og på den måde mangedobler vi vores kræfter og muligheder i 
yderområderne. 

  

5. Sådan arbejder vi med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fællesskaber

I Faster Sogn er vi sognets størrelse taget i betragtning beriget med et overordentligt aktivt 
foreningsliv. 

Faster Badmintonklub har mere end 50 år på bagen og er en af Vestjyllands største badminton- 
klubber målt på aktive medlemmer. Her er der fokus på både træningen og det sociale med masser 
af samlende arrangementer og turneringer for både alvor og sjov. 

Faster Boldklub og Gymnastikforening (FBG) har i snart 130 år sørget for, at borgerne kan gå til 

2020
Opstart klyngesamarbejde

2021
Nyt køkken i Aktivitetshuset

2021
Sangaftener

2021
Fitnesslokale 

og -klub

Aktiv Faster er ikke bare aktiv i lokalområdet, 
men også et aktiv i bredere forstand for lokal-
samfundsudvikling. Aktiviteten er båret af stærke 
lokale kræfter og har været en konstant over 
flere årtier. Og så er de ikke bange for at dele ud 
af de gode erfaringer. Lokale projekter som fx 
indsatsen omkring købmandsbutikken har på 
landsplan initieret og inspireret til udviklingen af 
landdistrikternes dagligvarebutikker. 

Suzanne Eben Ditlevsen
Tidl. LAG-koordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune

”
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fodbold, gymnastik, volley, svømning og fitness. Samtidig er det også FBG, der står bag klubbladet 
Sognet Rundt, hvor man hvert kvartal kan læse om stort og småt i sognets foreningsliv. Ud over 
idrætten arrangerer FBG også hvert år en række sociale arrangementer herunder en sportsuge 
med aktiviteter for borgere i alle aldre. 

Ved siden af de to store foreninger har vi også en billardklub, en kroketklub, en cykelklub og på 
Ejstrup Hede en svæveflyverklub, så her er virkelig noget for enhver interesse. 

Både FBG og badmintonklubben er gode til at finde frivillige trænere til de forskellige hold, og de 
er med til at trække unge kræfter ind i trænerarbejdet. Der er i det hele taget et stort fokus på at 
sikre bæredygtigheden i det frivillige arbejde, så vi også i fremtiden har gode tilbud til foreningernes 
medlemmer. Mange unge får smag for den frivillige trænergerning, og det inspirerer samtidig 
børnene, når de har gode, unge rollemodeller at se op til. 

Frivillighed er ingen selvfølge, og vi vægter derfor højt at hædre de, der frivilligt arbejder for, at 
andre kan få gode oplevelser og et stærkt fællesskab. Siden 2006 har Aktiv Faster hvert år uddelt 
ildsjæle-prisen Fasters Flamme. Prisen er en hæder til de mange frivillige, der lægger tid og kræfter 
inden for et område i sognet. Faster Sogn har indtil videre 15 fantastiske flammer - og vi får for-
håbentlig mange flere i årene, der kommer. 

Ved siden af alle aktiviteter og arrangementer i de forskellige foreninger og klubber er der Banderne, 
der sørger for, at rammerne omkring alle aktiviteterne altid er i top og præsenterer sig bedst 
muligt. Banderne består af en flok flittige pensionister, der har hver sin opgave. 

Rengøringsbanden gør 
rent i Aktivitetshusets 
lokaler, mens Astrups 
grønne bande holder 
udendørsarealerne 
omkring huset i orden. 
Flagbanden står tidligt 
op og hejser flagallé, 
når der er mærkedage 
i sognet, mens forplej-
ningsbanden sørger for 
fællesspisning i for- 
bindelse med sportsu-
gen, hvor den også driver 
kiosk og madboder. Hver 
for sig sørger banderne 
i kulissen for, at alting 
fungerer, og at Aktivitets- 
huset kan drives med en fornuftig økonomi. De er limen, der får de øvrige aktiviteter til at lykkes. 

Det aktive liv i sognet har ikke kun grobund i fysiske aktiviteter. Også det åndelige og kulturelle 
liv har gode kår med tre missionsklubber, en aktiv kirke og et menighedsråd, der inviterer til alt 
fra interessante kirkegårdsvandringer til munter fastelavnsfest og koncerter.

Faster Sogn har også en aktiv seniorhøjskole, der hvert år tilbyder et spændende program med 
udflugter og gæster udefra, der kommer og holder interessante foredrag. Kultur kan man også 
få på torvet i Faster Andelsmejeri, hvor der er oprettet et charmerende andelsbibliotek. Her kan 
lokale indlevere alverdens bøger på hylderne, så interesserede kan låne dem hjem og måske bytte 
dem ud med egne bøger derhjemme.

For de unge, der ikke er så interesseret i idræt, har der indtil nu ikke været så mange tilbud 
lokalt, men det er en arbejdsgruppe nu ved at lave om på. Arbejdsgruppen er gået i gang med at 

2021
Initiativ til

ungdomsklub

2021
Hoppepude
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etablere en ungdomsklub, hvor lokale unge kan mødes til social hygge, og i løbet af 2022 er den 
nye forening stiftet. Det skal være nemt at finde en plads i det sociale ungdomsfællesskab, og 
det skal den nye klub være med til at sikre. Ungdomsklubben får som tidligere nævnt hjemme i 
den gamle hestestald ved Faster Andelsmejeri, hvor rammerne skal indrettes med bæredygtige 
materialer. 

Oven over alle foreninger og klubber er sogneforeningen Aktiv Faster, der binder hele herligheden 
sammen og sikrer, at vi arbejder i samme retning på trods af foreningernes forskelligheder. Aktiv 
Faster repræsenterer sognet og foreningernes stemme i mange sammenhænge og har gennem-
slagskraft til internt og eksternt at præge udviklingen i lokalområdet.  

6. Sådan arbejder vi med klima, biodiversitet og ressourcer

Klima og bæredygtighed vinder som i resten af verden også frem i vores lille sogn. Vi holder os 
opdateret om mulighederne for at vælge miljørigtigt og sørger for at tage de grønne valg, når vi 
etablerer og renoverer, hvad enten vi taler om bygninger eller naturområder. 

I Faster Forsamlingshus er der gennem de senere år investeret i energioptimering, og i Aktivitets-
huset i Astrup er der indkøbt energivenlig pumpe til varmeforsyningen, og samtlige lamper er 
udskiftet med LED-belysning. I det nye busskur bliver der også installeret solceller, der skal sørge 
for energitilførslen til huset, ligesom der bliver etableret en løsning til opsamling af regnvandet 
på grunden, så orangeriets planter kan vandes med de opsamlede dråber. 

I forhold til private borgere gennemførte Aktiv Faster i 2016 et energiprojekt, der gav lokale bor-
gere mulighed for at få lavet et energieftersyn af deres bolig med opfølgende rådgivning i forhold 
til optimale energiløsninger. Projektet var med til at sætte fokus på vigtigheden af at vælge ener-
giløsninger med omtanke for miljøet og med økonomisk sidegevinst til boligejerne.  

2021
Initiativ til

ungdomsklub

2021
Hoppepude

2021
Fibernet viaBredbåndspuljen

2022
Julebelysning

Vi tænker meget positivt, når man nævner 
Astrup, Faster og Ejstrup. De har et godt lokal-
samfund, og de tager godt imod nye tilflyttere. 
Når folk overvejer at købe her, fortæller vi om deres 
fine hjemmeside, hvor man kan finde en masse 
god information, og så fortæller vi også om den 
gode skole og børnetilbuddene. Vi ser ikke mange 
huse til salg, og de, der kommer til salg, er hurtigt 
solgt igen, og det tyder jo på et godt lokalsamfund.  

Kent Damgaard
Ejendomsmægler, Nybolig Skjern

”
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Afslutningsvis inviterede 
Aktiv Faster til en 
bæredygtighedsmesse 
i mejeriet, hvor lokale 
håndværkere var klar til 
at fortælle om grønne 
energiløsninger.
Natur og biodiversitet 
er i fokus i et par nye og  
spændende projekter 
mellem Faster og 
Astrup. En stor del af 
arealet i Faster Sogn 
er gennem historien 
taget ind som agerjord, 
men et nyt samarbejde 
mellem lokale lodsejere 
og Ringkøbing-Skjern 
Kommune er ved at tage form, så marker ved hjælp af to naturgenopretningsprojekter bliver ført 
tilbage til deres oprindelige form. 

Det ene projekt er en genslyngning af Faster Bæk og har det primære formål at danne en højere 
biodiversitet med mulighed for at få en vandkvalitet, der gør det muligt at fiske i bækken. Bækken 
skal over en strækning på 6,7 km føres tilbage til sit oprindelige løb (1860). Projektet har en samlet 
anlægssum på 4,4 millioner kroner og er et resultat af 22 lodsejeres positive indstilling. 

Det andet projekt skal tage lavbundsarealer ud af landbrugsproduktionen ved at afbryde dræn og 
på den måde lade arealet oversvømme naturligt. Okkeranlæg skal samtidig etableres, så der ikke 
udledes okker til vandløbet og videre ud i Ringkøbing Fjord. Dette projekt er ligeledes planlagt til 
at blive gennemført i 2022 og har samme positive opbakning fra lodsejerne. 

Mange bække små gør som bekendt en stor å, og naturgenopretningsprojekterne er eksempler 
på bæredygtige tiltag og lokalområdets evne og velvilje til at indgå i komplekse samarbejds- 
projekter med øje for ikke bare lokale, men også de nationale og globale miljøudfordringer. 

7. Landsbyens overordnede udvikling

Det er aldrig kedeligt at bo i Faster Sogn, for her er hele tiden nye tiltag undervejs. Vi kører på 
frivillighedens og fællesskabets brændstof og er hele tiden klar til at gå med i et udbrud, der kan 
give os nye oplevelser og muligheder. Sådan har det været gennem mange år, og de seneste år er 
ingen undtagelse. 

I den fysiske verden har vi senest fået nye fitness-faciliteter, og de nye cykelstier giver os gode 
muligheder for et aktivt liv samtidig med, at vi er endnu bedre forbundet med omverdenen. På 
det virtuelle plan har vi fået hul igennem til den helt store verden ved hjælp af fibernet. I såvel 
den fysiske som i den virtuelle verden giver det os en sammenhængskraft som sogn og en 
fleksibilitet som borgere, som vi ikke ville være foruden. 

Faster Sogn er et sted, hvor tilflyttere får lyst til at slå sig ned og stifte familie - og samtidig  
et sted, hvor borgerne bliver boende, til de på grund af alderdom ikke længere kan klare sig i  
eget hjem. Et godt fællesskab, et aktivt landsbyliv og en fornuftig infrastruktur er for os at se 
væsentlige elementer at have på plads for at sikre et bæredygtigt lokalsamfund, hvor nye familier 
kommer til og er med til at bære den gode udvikling videre. 

2022
Danmarks flottestebusskur

2022
Naturgenopretnings-projekter
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Fremtidsværkstedet

2022

Ser vi overordnet på Faster Sogn og de mange muligheder vi har, står det klart, at Fremtids-
værkstedet er det, der holder os til ilden og giver os mod på at tænke stort sammen. Sogne-
foreningen Aktiv Faster samler med sit repræsentantskab af medlemmer fra alle foreninger 
lokalområdets kræfter, så vi overordnet arbejder sammen, selvom vi har hver vores interesser. 

Til november 2022 inviterer vi igen borgere og foreninger til Fremtidsværksted, og vi glæder 
os til sammen med lokalområdet at finde frem til, hvilke projekter vi skal arbejde sammen om 
de næste fire år.

2022
Danmarks flottestebusskur

2022
Naturgenopretnings-projekter
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Vi flyttede til Faster tilbage i 2009, så det er efterhånden ved at være et stykke tid siden. 
Det var det absolut værste tidspunkt at skulle købe hus på, men jeg var blevet færdig som 
pædagog i Holstebro, og vi ville gerne flytte tættere på familien, der bor i Borris. 

Og da jeg finder arbejde i Skjern, bliver vi enige om at sætte svigerforældrene på opgaven 
med at finde et hus i området til os.   

De finder frem til huset i Faster – og vi forelsker os med det samme - både i huset og i det 
naturskønne område omkring huset. 

Jeg blev spurgt mange gange af folk fra Skjern, både kollegaer og forældre til de børn, jeg 
passede, hvorfor vi dog havde valgt Faster i stedet for Skjern. Dengang var det blandt  
andet på grund af de høje boligpriser, og fordi vi fandt “huset”.  

Men da vi cirka 9 år senere gerne ville flytte i noget større, blev det klart for os, at vi for 
alt i verden ville finde noget i Faster, Astrup eller Ejstrup. Og igen spurgte folk fra Skjern, 
hvorfor ikke flytte til Skjern? Og svaret var denne gang ikke kun huspriserne.  

For efter at have været bosat i Faster i 9 år, og nu i Astrup i 3 år, har vi fundet ud af, hvor 
heldigt det i grunden var, at vi ved et rent tilfælde havnede, hvor vi gjorde. 

Vi har givet vores børn på 6 og 9 år de bedste muligheder for en indtil videre tryg barndom, 
med trygge rammer i et lille samfund, hvor alle kender alle – og hvor man vil hinanden. Vi 
har alt det, man kunne ønske sig for en børnefamilie, der gerne vil opleve livet på landet, 
men alligevel være i byen. Vi har dagplejere, vuggestue, børnehave og skole, som er en  
dejlig og tryg lille enhed. Vi har vores fantastiske købmand og aktivitetshuset, som danner 
rammen for alle vores foreninger, som både børn og voksne kan være en del af.  

Vi – min mand og jeg og vores børn - er efterhånden blevet en velintegreret del af lokal-
samfundet, som bare har taget imod os med åbne arme.   

Dengang for 12 år siden kunne folk ikke forstå, hvorfor i alverden vi flyttede til Faster 
Sogn... jeg kan så efter 12 år ikke forstå, hvorfor i alverden der ikke bor endnu flere i Faster 
Sogn...  

Tina Krøy Pedersen, 
- gift med Torben Krøy Pedersen - børn: Elin på 9 år og August på 6 år.

”DERFOR FLYTTEDE VI TIL DERFOR FLYTTEDE VI TIL 
FASTER SOGNFASTER SOGN


