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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 

Jeanne Damgård   

GYMNASTIKUDVALG:   

Helle Kaasgaard   

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 Frandsen 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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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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JULEFÆLLESSANG I FASTER KIRKE  
 
Kom og syng Julen ind, når Lone Engsig 
Hvam spiller op til : 
Fællessang i Faster Kirke og kirkehus. 
 
Mandag den 5. december  
kl 19.15 – 20.45 
Som altid koster kaffen 25 kr. 
Vel Mødt 
 
Lisbeth og  
Pernille 

 
 

 
 

Vi vil gerne invitere til julehyggeturnering i badminton for alle senior-
spillere. 
 

Mandag den 19. december 2022  
(kl. 18.00 til ca. kl. 21.30) 

 
Efter ca. 2 timers badminton hygger vi os med sild og pålægskage-
mand.  
Deltagerprisen er kr. 75 som dækker sild, snaps og pålægskagemand. 
 
HUSK tilmelding på bestillingssedlen på blyanten eller til Karen 
Dissing Kragh på mobilnr. 4074 4113, senest den 6. december. 
 
Husk at melde dig ind i FBK’s Facebookgruppe. På Facebook skal du 
søge på Faster Badminton Klub for voksne. 
Her lægger vi nyheder, invitationer og meget mere ind. 
 

FBK’s bestyrelse 

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB - VOKSNE 
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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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Vi spiller udendørs julefodbold tirsdag den 27/12 kl. 19.00 på Fa-
ster      Stadion på vores træningsbane med lys. 
Trænger du til at få spillet en fodboldkamp i juledagene, så prøver vi 
at se, om ikke det kan lade sig gøre at flytte det fra lørdag til tirsdag. 
Vejret kan drille så hold øje med hjemmesiden. 

Fodboldudvalget 
 

Få rabat og støt FBG med FCM  
klubsamarbejdets fordelsklub.  

 
Nu kan du støtte FBG, ved at bruge FCM klubsamarbejdets fordels-
klub. Du kan i fordelsklubben bl.a. finde tilbud fra nogle af FCM´s sam-
arbejdspartner som fx. WOW Park og Ecooking. Derudover vil du til 
udvalgte kampe også kunne købe billetter til FCM´s hjemmekampe til 
75 kr.  
 

Du opretter dig i fordelsklubben på  
www.fcmklubsamarbejdet.dk/fordelsklub  
Gå til www.fcmklubsamarbejdet.dk/fordelsklub  
 
Udfyld formularen og tryk på ”Opret bruger” 
Gå til www.fcmklubsamarbejdet.dk  
Login øverst i højre hjørne 
Tryk på ”Fordelsklub” i venstre side af skærmen (den første gang du 
logger ind skal du under ”Mine oplysninger” vælge en støtteklub) Fa-
ster BG. 
Hent og kopier en rabatkode pr. billet/ordre eller samarbejdspartner. 
Gå til billetsalg.fcm.dk eller samarbejdspartnernes hjemmeside, køb 
din(e) billet(ter) - brug din(e) rabatkode®. 
 

Ved spørgsmål kontakt klubsamarbejdsrepræsentanterne   
 

Martin Andersen tlf. 61861242 
Jens Astrup Madsen tlf. 28359645 

JULEBOLD 

FBG FODBOLD 
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FASTER SENIORKLUB 
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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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INFORMATION FRA AKTIV FASTER 
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Lailaprivatepasningsordning.dk 
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Faster Fitness bliver flittigt brugt, og det er rigtig dejligt at følge. Hvis 
du endnu ikke har stiftet bekendtskab med centeret, indbyder vi søn-
dag den 15. januar kl. 10.00 til åbent hus i forbindelse med DGI 
Fitness Tryday. 
Her er der mulighed for at komme i centeret og se og prøve maskiner-
ne.  
Der vil være lodtrækning om præmier til nye medlemmer på dagen. 
Der vil komme mere info på facebook senere. 
Den 21. september blev der holdt instruktøraften i centeret. Der blev 
delt erfaringer, og udvekslet nye øvelser. Hele holdet af instruktører, er 
helt klar til at tage imod dig som medlem.  

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af de dygtige instruktø-
rer, for at komme godt i gang med et program, eller få dit program ju-
steret til. Du kan finde dem på faas.dk under fitness. 
Her kan du også finde anvisninger til hvordan du kommer i gang, som 
nyt medlem. 
 

Sved på panden 
Traditionen tro er sved på panden startet op i uge 43. 1. træning bød 
på en god og sjov træning med Anni Kjærgaard, for de 22 fremmødte. 
 
Der vil blive mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige 
instruktører i løbet af sæsonen, og der lægges også vægt på socialt 
samvær efter træningen. 
Sved på panden er for alle over 16 år, som kan lide at få sig rørt, at få 
sved på panden, og få en snak med de andre på holdet. 
Der er også plads til dig. 
 

 
 
 

Vel mødt. 
Fitness udvalget 

FASTER FITNESS 
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STØTTEFORENINGEN FOR BØRNESPORET 

Året er ved at nå til ende og inden vi får set os om, er det de-
cember med stress, hygge og nærvær med vores nærmeste. 
Derfor vil vi gerne sige tak for året 2022, med alt det den bragte 
os og forhåbentlig på gensyn til vores nye tiltag i 2023. Tak til 
jer som har støttet os i form af kontingent og opbakning til vores 
arrangementer i året, der snart går på hæld, for det er det, der 
holder os i gang. Samt en kæmpe tak til alle jer, der støtter os 
ved at benytte jer af vores papir- og papcontainere på den gam-
le genbrugsplads bag kælkebakken, hvilket vi håber, at I fortsat 
vil gøre, også selvom der kommer en ny affaldsbeholder med et 
rum til dette. Da vi på den måde kan beholde pengene her i 
sognet til glæde for vores børn i både vuggestue, børnehave og 
skole, da det er dem, som vi forsøder med pengene derfra. 
Takken skal også gå til HV- transport, som sponsorerer tømnin-
gen af de to containere, og til vores papmester Jan Hansen, 
som står for arbejdet med pap- og papircontainerne.  
Her i støtteforeningen afholdt vi en sensommerfest fredag den 
7. november, hvor vi inviterede alle, der havde lyst til fælles-
sang og fællesspisning med lækker helstegt pattegris med læk-
kert tilbehør samt kaffebord og hvor Sanglærken og Sebastian 
stod for det musikalske indslag sammen med de fremmødte, 
som de inddrog på bedste vis. Det var en dejlig aften og vi tak-
ker de ca. 80 deltagere for at støtte op om det og gøre det til en 
succes og for den smukke musik, der blev leveret. 
En sidste tak skal gå til selve bestyrelsen af Støtteforeningen 
for Børnesporet, Børnesporets ledelse og fællesbestyrelsen for 
det gode samarbejde og vilje til frivilligt arbejde, som vi vægter 
så højt. Håber på meget mere af dette i det nye år. 
  
På gensyn i 2023 hilsen Støtteforeningen for Børnesporet.  
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STØTTEFORENINGEN FOR BØRNESPORET 
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Denne annonceplads er fri. 
 

Det koster kun 500 kr. pr. år 
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I denne sæson afvikler vi klubmesterskabet for alle ungdomsspillere 
sidst på sæsonen. Datoen er til:  
 
Lørdag den 18. marts 2023 
Kampene starter kl. 8.30. Det plejer at være en dejlig dag med mange 
flotte kampe. 
 
Fælles afslutning er onsdag den 29. marts. Mere om klubmesterska-
bet og afslutningen i næste Sognet Rundt og på Facebook.  
 
Klubmesterskaber for seniorspillere 
I denne sæson spiller vi efter samme koncept som sidste år, så man 
kan være med i flere kategorier. 
 
Fredag den 3. marts 2023 (kl. 17.00-21.30) 
Afvikles alle mixdouble kampe  
 
Søndag den 5. marts 2023 (kl. 10.00-17.00) 
Afvikles alle singlekampe, damedoublekampe og herredoublekampe. 
 

FBK’s bestyrelse 
 

En ny sæson er startet. Vi har 3 træningshold til de mange ungdoms-
spillere. Til at træne og hjælpe børnene er vi 10 trænere, hvor der er 
flest hos de yngste. 
Som noget nyt har vi inviteret forældrene med til den anden trænings-
gang. Her fortalte vi om denne sæson. Forældrene var også med i 
hallen, hvor de prøvede forskellige spilformer og hørte om greb og 
enkelte slag. Så kan forældrene bedre forstå fagord og begreber, når 
børnene fortæller om træningen, når de kommer hjem. 
 
Der er igen tilmeldt 4 ungdomshold til holdturnering og et seniorhold. 
Alle hold har haft første spillerunde, vi ønsker dem held og lykke med 
de sidste holdkampe resten af sæsonen. 

Hilsen trænerne  

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB - UNGDOM 

BADMINTON KLUBMESTERSKAB 2023 
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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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Generalforsamling 
 

Generalforsamling afholdes i Aktivitetshuset  
 
tirsdag den 7. marts 2023 kl. 10.30. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Nyhed - Krolf 

 
Vores nyindkøbte krolfsæt kan benyttes i vinter af alle medlem-
mer uanset alder. 
Gæster betaler 10 kr. pr. gang. 

Der spilles søndag kl. 15.30. 

Henvendelse ang. nøgle og betaling:  

Egon Hansen – 52 38 89 24 

Hans Olesen - 61 28.43.04 

 
Sjov fredag 

 
Sjov fredag fortsætter  
 
den første fredag i måneden kl. 9.00 i Aktivitetshuset. 
 
Vi starter med kaffe og rundstykker, som koster 15 kr. og et par 
sange og fortsætter med bowls, bob og andre brætspil til         
ca. kl. 11.30. Man må også gerne bare hygge sig og få en god 
snak. 
 

Alle er velkommen. 
. 

FASTER SENIORKLUB 
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JULEBELYSNING 

 
Julebelysning i Faster / Astrup / Ejstrup 

 
Som vinder ar årets landsbypris, fulgte der også en pengegave med, 
og samtidig da der var stor interesse i vores sogn for at vi fik en jule-
belysning, var der mange både erhverv og private, der ville være med 
til at gøre det muligt. 
  
Det er nu en realitet, at vi sætter en julebelysning op i de tre byer, et 
skulderklap til vores sogn, og samtidig en opmuntring her i den mørke 
tid, og at det er en begivenhed vi fremover vil kunne huske.  
 
’’Vi er opmærksomme på at der er nogen byer der i år undlader at 
sætte lys op, og andre gør. Vi mener vi fortjener det så derfor tilslutter 
vi os den retning’’   

Venlig hilsen  
Aktiv Faster  
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Åbningstider: 
Mandag 18.00-22.00 
Tirsdag   9.00-16.00 
Torsdag   9.00-16.00 
Fredag   9.00-16.00 

 

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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Så er der igen kommet gang i Aktivitetshuset med masser af gymna-
stik. I skrivende stund har alle gymnastikhold netop haft første træ-
ning. 
Alle hold er kommet godt i gang, med god energi og klar til en masse 
sjov. Vores dygtige trænere er klar til en spændende sæson, efter de 
har været på et inspirationskursus med en konsulent fra DGI. 
På mor, far, barn holdet var der 8 gymnaster + deres forældre. Ban-
ditterne var der 19 gymnaster, Multiholdet var på 13 gymnaster og 
Teenpower var også 13 gymnaster. Det nye hiphop/funk hold var på 7 
dansere. 
Det ser godt ud på alle hold, men der er altid plads til flere, hvis dit 
barn også har lyst til at være med i fællesskabet. 

Programmet ser ud som følger: 
Vi glæder os til forårets opvisninger. Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen. 
Opvisningsdato for multiholdet og teenpower er: 
Lørdag den 11. eller søndag den 12. marts til forårsopvis-
ning i Skjern. 
Opvisningsdatoen for alle hold er: 
Søndag den 26. marts kl. 9.30 i aktivitetshuset i Astrup 

Gymnastikudvalget 

GYMNASTIKSÆSONEN 2022-2023 

Gymnastikprogram 2022-2023 

Mor/far/barn 1 - 3-årige Mandag kl. 17.00 - 18.00 

Banditter 4 - 6-årige Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 

Multiholdet 1 - 4. klasse Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 

Ekstra spring 1 – 4. klasse Tirsdag kl. 18.00 - 18.30 

Hiphop/funk 4 – 8. klasse Tirsdag Kl. 18.00 - 18.30 

Teenpower 5 - 9. klasse Tirsdag kl. 18.30 - 20.00 
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benno@bennogosvig.dk 
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Her ses denne sæsons badmintontrænere, i vores nye trænertøj.  

Vi mangler dog Anita Christensen på billedet. Hun har nemlig lovet at 
hjælpe, hvis vi mangler en voksen på hold 1. 

Fredag den 4. november afholdt DGI et trænerkursus for alle ung-
domstrænere og bestyrelsen i klubben. Det var et godt kursus, hvor vi 
alle fik nogle gode ideer til træningen. Vi lærte nye opvarmningsøvel-
ser, huskeregler når man forklare et grundslag og vi afprøvede nye 
slagfrekvenser, så vi også kan udfordre de ældste ungdomsspillere, så  
de også bliver bedre badmintonspillere.  

Det var et 5 timers kursus, hvor alt foregik i hallen. Der var både øvel-
ser der gav sved på panden og øvelser der trænede koncentrationen 
og hukommelsen. 

Hilsen trænerne 

FASTER BADMINTONKLUB 
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Fernisering af galvinstalation 
 
Lørdag den 15. oktober var en fantastisk dag. Solen stod lavt og disen 
løftede sig som en dyne op ad formiddagen. Næsten som om noget 
skulle sløres og først afsløres når solen var klar. Men det var også så-
dan det var, - Astrup skulle nemlig have sin egen kunstgavl instalation 
og nu var tiden inde til indvielsen. Over 130 gæster var mødt frem og 
her bød Svend Erik Olesen alle velkommen. Efter et par taler var det 
hovedpersonen selv, - Søren Vester som havde udtænkt kunstværket. 
En hæder til iværksætteri, opfindsomhed og vestjysk sammenhold. Alt 
sammen udtrykt i en kraftig bænk med Smedemester Johannes Niel-
sens murestenstang som den bærende ide. Kunst skal ikke forklares 
det skal opleves så kig forbi og dan dit eget indtryk af værket. Mange 
har rost det i flotte vendinger. 
 
Tak til de mange fremmødte og især tak til Astrup Smede og Maskin-
forretning for stor støtte til projektet.  
 
Det er vort håb, at vi får lavet noget yderlig information vedr. kunstvær-
ket i form af en QR kode.  
 

Arbejdsgruppen for område- og byforskønnelse. 

AKTIV FASTER 
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108 år og stadig aktiv 

 
Ovenstående sætning kunne være fortællingen om et langt liv på  
arbejdsmarkedet, hvilket det også er. 
Det drejer sig om smedemester Johannes Nielsens opfindelse fra 
1914, nemlig en tang til af- og pålæsning af mursten. 
En opfindelse, som gennem mange år har gjort arbejdet lettere for 
tusindvis af murere og murerarbejdsmænd overalt, hvor der skal flyt-
tes mursten. 
Johannes Nielsen fik allerede den 4. april 1914 patent på sin  
opfindelse. Tangen kunne rumme 10 sten, men kunne også trinløs 
justeres til det antal man ønskede/ kunne bære. 
 
 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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Verdensmål og murstenstang 
 

Da man i Faster hørte om projektet med verdensmålsgavle, kom ide-
en om, at det skulle man også have i Astrup. 
Bag værket i Astrup står Søren Vester, kendt fra forskellige TV pro-
grammer. Hans kunstværk tager udgangspunkt i verdensmål nr. 3, 
”sundhed og trivsel”. 

Under et besøg og en tur rundt i byen med de lokale ildsjæle, faldt 
snakken tilfældigt på smeden og hans opfindelser af tangen til at bære 
mursten. Det gav inspirationen til, at projektet skulle være en bænk af 
gamle mursten, leveret af sognets borgere og symbolsk holdt sam-
men af tangen til en ny bybænk.  

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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AKTIVITETSKALENDER 
December 

Mandag 5/12 19.15 Julefællessang i kirken 

Tirsdag 13/12 10.30 Faster Senior Klub: Juleafslutning 

Mandag 19/12 18.00 Badminton, seniorspillere:  
Julehyggetunering 

Tirsdag 27/12 19.00 Fodboldudvalget: Julebold 

Januar 

Lørdag 7/1 9.30 Aktiv Faster: Fremtidsværksted 

Søndag 15/1 10.00 Åbent hus i Faster Fitness 

Tirsdag 24/1 19.15 Fællessang i Aktivitetshuset 

Februar og Marts 

Tirsdag 7/3 10.30 Faster Senior Klub: Generalforsamling 

Deadline til næste nummer er den 1. feb. 2023 

Lør/søn 11-12/3  Gymnastik forårsopvisning i Skjern 

Søndag 26/3 9.30 Gymnastikopvisning i Astrup 

Fredag 3/3 17.00 Badminton: Mixdoublekampe 

Søndag 5/3 10.00 Badminton: Singlekampe 

Lørdag 18/3 8.30 Badminton klubmesterskaber ungdom 


