Maj Nr. 2 - 2017 - 40. årgang

FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG
FORMAND:
Nadja Brixen Budde

Tlf. 22 92 26 16

nadjabudde@hotmail.com

Tlf. 28 57 38 87

puls@besked.com

Tlf. 40 76 47 79

ragedal16@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 55

niaandersen@hotmail.com

Laila Madsen (f)

Tlf. 30 57 03 24

lailamadsen1968@gmail.com

Helle Galsgaard

Tlf. 61 42 74 44

Fam.galsgaard@mail.dk

Lasse Jansen

Tlf. 22 52 88 63

lassehj86@hotmail.com

Søren Olesen (f)

Tlf. 24 24 29 76

nicholinead@mail-online.dk

Jan Sinkjær

Tlf. 20 26 12 91

jan@hv-transport.dk

Leif Kristensen

Tlf. 40 82 49 55

lkristensen@live.dk

Hanne V. Kristensen (f)

Tlf. 23 30 46 56

vestergaard@city.dk

Hanne Birgitte Madsen

Tlf. 22 13 04 45

madsenejstrup@mail.tele.dk

Vivi K. Dammark

Tlf. 61 36 64 13

B.Dammark@gmail.com

SEKRETÆR:
Trine Hansen
KASSERER:
Anna-Mette Jacobsen
FODBOLDUDVALG:

GYMNASTIKUDVALG:

SPONSORUDVALG:

BLADUDVALG:

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 97 36 41 83
Kontakt til kridtbanden er Poul Moesgaard 21 66 66 93
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VOLLEYBALL
Så er det tid til at finde sko og shorts frem, volleysæsonen begynder
nemlig snart.
Første spilledag er

torsdag den 5. oktober kl. 18.00-19.30
Mød op i Aktivitetshuset alle og enhver, som skulle have lyst!
FBG

FASTER BADMINTONKLUB SENIOR
Seniorsæsonen starter pr. 1. september
Alle, der har lejet en bane i Aktivitetshuset eller gymnastiksalen for
sæsonen 2017/2018, kan starte badminton først kommende ugedag i
september.
Der er stadig enkelte ledige banetider, se dem på www.fasterastrup.dk under badminton - seniortider. Bestilling kan ske ved Hanne
Vestergaard på 23304656.
Faster Badmintonklub

NØDRÅB FRA FBG
Forening uden formand – Hva så!
Efter generalforsamling den 25. september står FBG formentlig uden
en formand.
Hvem kunne tænke sig at blive den nye formand – eller er der ingen
der vil? - og hvad gør vi så?
Vi kan fortsætte i en begrænset periode, men er der ingen der vil –
skal vi så lukke FBG? Er der for mange foreninger i Faster/Astrup?
Skal vi overveje at blive underlagt Aktiv Faster?
Vi håber virkelig, at der kommer en som vil være formand for vi er en
velfungerende forening og bestyrelse, og det ville da være ærgerligt at
nedlægge en forening der kan fejre 125 års jubilæum i 2018.
Går du og overvejer om det er noget for dig, så kontakt en i bestyrelsen og få en snak. Er der enkelte arbejdsopgaver, der afholder dig fra
at melde dig som formand, så kan de måske deles med den øvrige
bestyrelse.
Resten af bestyrelsen
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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

Faster Forsamlingshus
udlejes til private fester og andre arrangementer.
Henvendelse til Karen Jensen
på tlf. 97 36 43 64 eller 26 36 41 63

Kjærs
Maskinstation
Entreprenør og
Landbrugsarbejde
Tlf. 40 75 55 25
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BORRIS /FASTER UNGDOM FODBOLD
Hermed en lille opfordring til at ”det ikke er for sent at starte”.
Hold

Hold l- Træner
melding

U14 drenge
C-række

8-mands Keld Frimor og
kortbane Jeppe Vestergaard

Tirsdag-Torsdag
kl 17.15-18.30
Opstart - er i gang
Træner
sammen

U13 drenge
B-række

8-mands Erik Kjærsgaard

U12 drenge
C-række

8- mands Nikolaj Fjeldsted
Karsten Sørensen (holdleder)

U11 drenge
C-række

8-mands Niels Boel og
Anders Buhl

U15 piger
C-række

8-mands Thomas Madsen og
Mads Kragh

U13 piger
C-række

8-mands S1ne Hindhede og
Ole Pedersen

U11 piger
C-række

5-mands SLETTES
Spiller enten U10 eller ikke.

Tirsdag-Torsdag
kl 17.15-18.30
Opstart den 8. august
Tirsdag-Torsdag
kl 17:00-18.00
Opstart den 8. august

Træner
sammen

Tirsdag-Torsdag
kl 17.00-18:00
Opstart den 17. august
Tirsdag og torsdag
kl 17.15-18.15
Opstart den 8. august

Træner
sammen

Tirsdag og torsdag
kl 17.15-18.15
Opstart den 17. august
Opstartssted Borris
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NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB
Så er der ikke længe til, at en ny badminton sæson starter, vi håber, I
alle er klar igen. Alle ungdomsspillere starter træning

onsdag den 25. oktober
Vi forventer følgende fordeling på holdene:
1. kl., 2. kl. og 3. kl. både piger og drenge.
Kl. 16.00-17.00
Trænere:
Jens S. Kragh, Søren F. Bilberg,
Mikkel Frimor og Kjeld Frimor.
4. kl. og 5. kl.
Kl. 16.40-18.00
Trænere:

både piger og drenge.

6. kl. og 7. kl.
Kl. 17.40-19.00
Trænere:

både piger og drenge.

8. kl. og op
Kl. 18.40-20.00
Trænere:

både piger og drenge.

Hanne V. Kristensen + en mere?

Hanne V. Kristensen og Niels Lund.

Niels Lund og Hanne V. Kristensen

Tiderne kan vi endnu ikke fastsætte, men følg med på hjemmesiden
og på Facebook i gruppen - Faster Badminton Klub.

Turneringsspillere starter
onsdag den 20. september
fra kl. 18.00 til 20.00 indtil efterårsferien, så de kan være klar til de
første turneringskampe. Hvis du gerne vil spille turnering i år så ring
eller skriv til Niels eller Hanne hurtigst muligt. Vi melder hold til 10.
september. Derefter kan man ikke forvente at være med til turnering.
Faster Badmintonklub
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FASTER SENIOR KLUB
Livsglæde-Samvær-Motion.
Kroket:
Onsdag
Fredag
Søndag

kl.13.30
kl.13.30
kl.15.30

Bob:
Mandag
Fredag

kl.9.30
kl.9.30

Mandag den 25. september starter Seniordans
kl.18.30 i skolens gymnastiksal.
Man møder bare op enlig eller par.
Alle er velkommen også hvis man bare vil prøve.
I uge 43 er der motion i aktivitetshuset
Tirsdag kl. 9.30
Er der spørgsmål så ring til Bodil 97 36 40 61.

FASTER SOGNS HØJSKOLE
Tur til Vestjyllands Højskole
onsdag den 27. september
Afgang i egne biler fra skolens parkeringsplads kl. 13.00.
Forstander på Vestjyllands Højskole Else Mathiesen viser rundt på
skolen og fortæller om ”Rakkerne”.
Derefter kaffebord. Pris 100 kr.
Tilmelding på tlf.: 60863524 inden den 24. september.
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JK Service & Udlejning
v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern
Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12

Tylvadvej 6, Rækker Mølle

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.

Dog-Ma
For din bedste ven
Fysiologisk hundemassør og
Kranio-sakral terapeut
Lars M. Hansen
Tlf.: 22 99 19 37
www.Dog-Ma.dk
Facebook: Dog-Ma
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TRÆNINGSDØGN I BADMINTON
Så er vi snart klar med det 11. træningsdøgn. I år forventer vi det bliver:

fredag den 10. november kl. 16.00
til lørdag den 11. november kl. 12.00
Alle fra 3. klasse og opefter, der spiller badminton i FBK, kan deltage.
Vi håber, I alle kan være med. Flere informationer udleveres til første
træning og lægges på Facebooksiden ”Faster Badminton Klub”.
Faster Badmintonklub

FRA FASTER SOGNEARKIV

Et billede af høsten for snart 100 år siden.
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BADMINTON ARRANGEMENTER
Julearrangementet i år bliver for seniorspillere afholdt
mandag den 18. december kl. 18.00 – 22.00
Klubmesterskaber bliver afholdt på følgende dage:
Senior
Ungdom
Fælles afslutning er

lørdag den 20. januar
lørdag den 3. marts
onsdag den 21. marts
Faster Badmintonklub

GYMNASTIK SÆSONEN 2017-2018
Så er vi ved at være klar til en ny gymnastiksæson.
Træningstidspunkterne bliver som de foregående år primært tirsdag,
som på planen på side 15.
Som I kan se er vi næsten klar med trænerteamet, så sidder du med
en drøm om at være med på holdet, er det nu du skal melde dig. Det
er især en mor/far barn træner vi mangler, og en der kan hjælpe Helena med Rytmedelen på Teenpower.
Vi forventer i år at forny vores koncept for vores voksenholdet, så følg
med på hjemmesiden, vi vil lægge info op, så snart vi er endelig klar.
Der bliver stadig mulighed for at få sved på panden, og for at holde
formen i orden, for dig som er 17 år og opad.
Ikke mindst bliver der stadig mulighed for at få en hyggelig snak bagefter, så vi glæder os til at se rigtig mange til dette hold.
Sæsonen starter op i uge 43, og afsluttes med gymnastikopvisninger i
marts måned.
Vore lokale opvisning bliver den 23. eller 24. marts, nærmere info følger.
Opvisningen i Skjern for puslinge til og med Teen power bliver i weekenden den 17. eller 18. marts
Vi har i denne sæson udvidet vores samarbejde med Rækker Mølle.
Derfor forventer vi, at der kommer gymnaster på henholdsvis spillopper, turbomix og teenpower derfra.
Derfor er det sandsynligt, at disse hold skal til en ekstra opvisning i
Rækker Mølle.
Gymnastikudvalget
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Vi tilbyder al slags kranarbejde fra 18 til 66 tm og speciel transport.
Bagmonterede kraner med drejemotor, kornskovl, grab og pallegafler.
Udlægning af flis, grus og spalter.
Speciale bl.a. flytning af både og tømning af gylletanke for flydelag

JH Transport, Skjern
Tlf: 4042 0341
www. Jhtransport.dk

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG
Skjern
Tlf. 97 35 00 44
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Tarm
Tlf. 97 37 32 55

GYMNASTIK HOLD 2017-2018
tidspunkt:
mor/far/barn

Nicholine Olesen

mandag 17.00-18.00

Allan Bernhard

tirsdag 16.00-17.00

årgang 16-15-14

Puslinge
årgang 13-12

Trine Hansen
Anita Christensen
Trine Lund
Mathilde Kodal

Spillopper

Poul Jensen

årgang 11-10

Maj Jensen

tirsdag 16.45-18.00

Kelly Lassen
Line Hansen
Emilie L. Kristensen
Turbomix
årgang 09-08-07

Martin Dejgaard

tirsdag 17.30-19.00

Søren Olesen
Mette Kaasgaard
Helle Kaasgaard

Teenpower

Peter Dalgaard

tirsdag 18.30-20.00

5.-8. klasse

Lasse Jansen

X

årgang 06 og op
Helena Simonsen
Jesper Larsen

X

Kristian Wulf
Sved på panden fra
17 år og op
Nyt koncept se hjemmesiden tirsdag 20.00-21.00
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GENERALFORSAMLING I FBG
Der indkaldes hermed til FBG´s
ordinære generalforsamling
mandag den 25. september 2017
kl. 19:00 i Aktivitetshuset
Evt. forslag til behandling skal sendes skriftligt til FBG formanden senest den 15. september 2017.
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne opfordre alle, der har mulighed
for at deltage, til at støtte op om foreningen ved at møde op til generalforsamlingen. Dette er jeres mulighed som medlemmer for at høre,
hvordan året i FBG er gået samt stille evt. spørgsmål.
Hvis I skulle have lyst til at deltage aktivt i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde så bare giv det enkelte udvalg eller FBG formanden Nadja et
kald. Så tager vi gerne en snak om, hvad I har af ideer - alle hjælpende hænder er guld værd. Det kan være alt fra at bage en kage i ny og
næ eller lave mere faste opgaver.
Med venlig hilsen FBG formand Nadja B. Budde

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra

•
•
•
•
•

Formand
Fodbold
Gymnastik
Blad
Sponsor

3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
Herefter diskussion og godkendelse af beretninger og regnskab
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GENERALFORSAMLING I FBG
4.

Indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand
Kasserer
Sekretær
Suppleant til
bestyrelsen

Nadja Brixen Budde
Anna-Mette Jacobsen
Trine Hansen

på valg (ikke genvalg)
på valg

Anne Kristine Jansen

på valg

Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter
6.

Fodbold

Suppleant

Martin Andersen
Niels Boel Olesen
Anita Christensen
Jan Hansen

på valg

Laila Madsen
Helle Galsgaard
Lasse Jansen
Rikke Bakmann

på valg (ikke genvalg)
på valg

Hanne V. Kristensen
Hanne Birgitte Madsen
Vivi K. Dammark
Susanne Bækgaard

på valg
på valg

på valg

Gymnastik

Suppleant
Blad

Suppleant

på valg

på valg

Sponsor

Suppleant
7.

Valg af revisor

8.

Eventuelt.

Søren Olesen
Jan Lauridsen
Leif Kristensen
Susanne Solsø
Svend Vestergaard
Torben Galsgaard

på valg
på valg
på valg
på valg

Kaffe og afslutning
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Kristian D. Nielsen
Fasterlundvej 11
Tlf. 97 36 45 45
Bil. 40 96 45 47

18

www.faster-astrup.dk

16.00
9.00
9.00
9.00

-

20.00
16.00
16.00
16.00

NYT FRA FASTER MARIE
Så er sommeren ved at være slut og skolen begyndt, hvilket betyder,
at Faster Marie skyder et nyt kontingentår 2017/-18 i gang og håber
på, at alle vores trofaste støttere fortsat vil støtte os, men nye er også
yderst velkomne.
Vi runder snart beløbet 200.000 kr., som er bevilliget til ønsker fra skole og børnehave til glæde for børnene og sognet, siden Faster Maries
opstart i 2009. De sidste donationer vi har givet er bus til Bork Legeland for SFO´en, bus og
indgang i Haunstrup Dyrepark for hele Børnehaven og udflugten til Legoland for hele skolen
og nye ansøgninger ligger og venter på vores
næste møde. Så støt os,
så vi kan blive ved med
at støtte børnehave og
skole.
Et af vores nye tiltag har
i nok læst om på
www.faster-astrup.dk´s
nyhedsside. Vi har nemlig overtaget spejdernes
papir- og papindsamling
og har placeret begge
containere nede på den
gamle genbrugsplads.
Vi håber selvfølgelig at
mange vil lægge vejen forbi og fylde i, så vi kan få et godt overskud.
Flad gerne pappet ud, fordi jo mere kan der være og jo større overskud. På forhånd tak.
Lørdag den 23. september er vi booket til at servicere til traktortrækstævne. Her får vi brug for mange frivillige hjælpere og også nogle
om fredagen til opstilling og om søndagen til oprydning. Det er et godt
socialt arrangement og vi glæder os til en weekend, hvor vi indtjener
15.000 kr. til støtteforeningens formål, samt viser udadtil, hvem Fasters Børn er. Så sæt gerne kryds i kalenderen og meld dig til Leif Kristensen på tlf. 40 82 49 55. Håber vi ses denne weekend.
Hilsen Støtteforeningen Faster Marie
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benno@bennogosvig.dk

Poppelalle 13

TELEFON
BIL TLF.
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97 36 40 07
20 25 40 07

BORRIS/FASTER SAMARBEJDET
Den 25. juni var de seje U12 fodboldpiger fra Borris/Faster samarbejdet til 10-4 Cup i Spjald. Vi synes, at det var en rigtig god måde, at
afslutte forårssæsonen på med denne cup. Vi havde nogle fantastiske
forældre, som gerne ville køre pigerne til Spjald for at spille fodbold.
Det var en meget jævnbyrdige pulje. Det var fedt at se, hvor koncentreret alle spillere var, når de var på banen. Alle spillere klarede sig
rigtig godt. En fantastisk søndag med masse af fodbold og masse af
hygge med bedsteforældre, forældre og søskende. Efter fodbold og
medalje/diplom overrækkelse kunne pigerne så slutte af med en tur i
svømmehallen.
Alle havde en rigtig god oplevelse ved 10-4 cup, tak til forældre for
kørsel. De seje piger på fotoet er Astrid, Rikke, Elizabeth, Jessica,
Samantha, Cecilia, Maria, Emilie og Line.
Hilsen Trænerne
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NYT FRA FASTERS BØRN
Et nyt skoleår er godt i gang, og der er igen masser af aktivitet på skolen, i Krudtuglerne og i Mariehønen.
Vi er glade for det tætte samarbejde, vi har mellem de tre enheder - det
giver børnene den bedste start på skolen, når de på forhånd kender
både lokaler og personale rigtig godt.
En vuggestue er på vej
Prognoserne for de kommende år viser, at børnetallet vil være faldende, og med den udsigt i mente føjer vi inden længe en vuggestue til
rækken af tilbud i Fasters Børn.
Vi har søgt ved kommunen og fået de nødvendige godkendelser til at
gå i gang, og vi forventer at kunne åbne op for de første børn omkring
årsskiftet. Vuggestuen får til huse i Uglehulen, hvor Uglerne
(førskolegruppen) hidtil har holdt til. Uglerne rykker i stedet ind i et af
børnehavens
lokaler.
Det er vores mål, at vuggestuen skal give trygge
rammer til de alleryngste
og samtidig give dem en
god overgang til børnehaven og i sidste ende
være med til at sikre, at
vi også i fremtiden har
en børnehave i Faster/
Astrup.
Tak for opbakningen
Vi oplever i det daglige
en rigtig god opbakning
fra forældre og lokalområdet generelt, og den er
vi meget taknemmelige
for. Vi får hjælp til det
praktiske, når vi beder
om den, og med økonomiske tilskud fra Faster Marie har vi mulighed
for at give børnene nogle ekstra oplevelser, der ellers ikke var mulighed
for. Det er et privilegium, vi sætter stor pris på. TAK!
Bestyrelsen i Fasters Børn
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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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SENIOR FODBOLDAFSLUTNING
Fodboldafslutning for alle afholdes lørdag den 4. november i Faster
Forsamlingshus.
Se mere information på Facebook og hjemmesiden senere.
Hilsen Fodboldudvalget

FAMILIESVØMNING
Vi gentager de sidste års succes med FBG’s familiesvømning, så sæsonen bliver igen på 16 gange i alt.
Vi starter søndag den 29. oktober stadig i Tarms svømmehal, hvor
der er babybassin, varmtvandsbassin, svømmebassin, klatrevæg, 1-3
meters vipper, gode saunaer og en lang spændende lukket rutsjebane. Der er selvfølgelig en livredder tilstede.
Vi har svømmehallen alene fra kl. 11.30 til kl. 12.30, men vi må gerne
benytte svømmehallen indtil kl. 16.30, hvor den er åben for offentligheden, bare man er i svømmehallen inden kl. 12.30.
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Prisen er:
1 person
200 kr.
2 personer/par
400 kr.
Familie med 1 barn
600 kr.
Familie med 2 eller flere hjemmeboende børn
800 kr.
Prisen er for alle 16 gange. (Hele sæsonen fra 29. okt. til 11. marts på
nær søndage i ugerne 51, 52, 6 og 7)
Hvis man gerne vil have en gæst med, kan det også lade sig gøre for
30 kr. pr. barn og 40 kr. pr. voksen, der betales til Ann Sinkjær.
Hvis I har spørgsmål så ring eller skriv til Ann på tlf. 22470907 eller
annjan@os.dk.
Alle er velkommen
FBG

OPFORDRING
Lad os bruge cykelstierne i sognet, også den på Borrisvej, det er fagligt at cykle på vejen.
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KONCERT I FASTER KIRKE
Anne Dorthe Michelsen koncert i Faster Kirke
og fællesspisning i Faster Forsamlingshus

torsdag den 26.10.2017
Spisning kl. 17.00 – Koncert kl.19.00
Priser:
Spisning + koncert + kaffe/småkager: 250,Koncert + kaffe m/småkager: 150,Menü:
Forsamlingshuset tilbereder en dejlig 2 retters
menü, hovedret samt dessert
Drikkevarer kan købes
Billetsalg: torsdag den 14. september i Aktivitetshuset kl.18.30 – 19.30
Billetantal 175 stk. der sælges efter først-til-mølle princippet.
Arrangører: Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Aktiv Faster

SPORTSUGEN 2017
Sportsugen startede med børnefesten, hvor der var ca. 70 deltagere.
Det var en god fest med gang i.
Lørdag var der ca. 50 motorcykler og 9 veteranbiler samlet i skolegården. Der var udloddet en tur i sportsvogn eller bag på en motorcykel.
Konkurrencen blev vundet af Jonas, som valgte en tur i Kurts corvette.
Søndag startede med rundstykker og friluftsgudstjeneste i fint vejr.
Derefter blev der dystet i trillebørsringridning, at lave hotdogs på cykel,
at være hurtigst i en fodbold forhindringsbane, at flytte traktor dæk (og
bildæk), og man kunne få målt hastigheden på sine spark. I middagspausen blev de 3 priser uddelt, se omtalen på side 30 og 31. Sidst på
eftermiddagen havde vi besøg af to dygtige gymnastikhold, elevholdet
fra Dejbjerglund Efterskole og det gamle elevhold fra Brejninggaard
Efterskole. Hvis man kan huske vejret den søndag, så var det alt andet
end godt. Det var en rigtig regnfuld eftermiddag. Men når det nu er
sagt, så lavede begge hold nogle flotte opvisninger. Det var dog uden
deres springsekvens, men eleverne gav opvisningerne alt deres energi
og udstrålede glæde, selv om regnen silede ned. Stor tak til begge
hold, fordi de ville bruge en søndag eftermiddag i Astrup.
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SPORTSUGEN 2017
Tirsdag var der fællesspisning hos spejderne, hvor 143 havde tilmeldt sig. Derefter havde Per Hindhede igen lavet en
spændende bildyst. Vinderen var i år Kristian Hindhede, Andreas Holk, Mads
Kragh og Morten Vestergaard. 2. pladsen
gik til 4 unge piger. Tillykke.
Sportsugen sluttede af med en rigtig god
fest lørdag aften, deltager antallet var ikke for højt, men der var højt festhumør hos de fremmødte.

Byfest 2018
Næste års sportsuge vil byde på flere forandringer. Blandt andet vil vi
gerne ændre navnet til Byfest. FBG ligger op til samarbejde med alle
interesserede. Det skal helst være en uge, hvor sognets fællesskab og
sammenhold bliver plejet. Lad os lave nogle arrangementer, som kan
samle vort sogn, nye som gamle.
Der inviteres derfor til planlægningsmøde i aktivitetshuset

tirsdag den 16. januar 2018
Alle er velkommen. Nærmere information i næste udgave af Sognet
Rundt.
FBG

INFORMATION FRA AKTIV FASTER
NY HJEMMESIDE
www.Faster-Astrup.dk er ved at få en ansigtsløftning. Vi forventer, at
det nye layout kan ses i løbet af efteråret, og at I der forhåbentligt kan
se nogle forbedringer.
Se mere på hjemmesiden.
Hilsen gruppen: Jeppe V, Merete B, Finn B, Christa V og Hanne V

GAMMELT JERN
Gammelt jern kan stadig afleveres i den hvide container på foderstoffet i Astrup.
Ved spørgsmål kontaktes Henning Kristensen på 20747483.
FBG
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Fasters Flamme 2017
Dorthe og Hans Olesen
For 13. gang uddelte vi Fasters Flamme – 12 gange tidligere har udvalget
siddet
med den svære opgave at
vælge Fasters
Flamme – og i
år var ingen
undtagelse.
Prisen gives til
nogen, 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.
Det er en stor
ære at få titlen
Fasters Flamme – og et kæmpe skulderklap at blive nomineret.
I år blev prisen tildelt Dorthe og Hans Olesen.
Bestyrelsesposterne har været mange: Faster Forsamlingshus, Faster
Skole, Mejeriet, Astrup Købmand, Faster B&G, Spejder, Højskolen og
Aktiv Faster. Og så har vi sikkert ikke fået nævnt dem alle.
Og så er der alt det som Dorthe og Hans bare gør – grundlovsarrangement, renovering af mejeriet, mad til sommerfest, julemarkedet, rengøringsbande, kridtbande… vi kunne jo blive ved. Man bliver helt forpustet ved, at læse om alt det de overkommer.
Der er iderige folk, der kommer med de store vilde ideer – og bag ved
dem står der heldigvis folk som Dorthe og Hans. De formår at gribe de
mange bolde, der bliver kastet op, og med en stor portion energi og et
godt håndværk får de tingene realiseret. Den ene frivillige indsats afløser den anden, for Dorthe og Hans er det en livsstil og en selvfølge, at
man må hjælpe til. De brænder i sandhed for vort sogn og dets beboer. Tusind tak for jeres store indsats – vi håber I har energi til at fortsætte mange år endnu
.Forskønnelsesprisen

2017

Nadja Budde og Per Kaasgaard
Forskønnelsesprisen er en pris, som uddeles til en person, et par, en
gruppe eller et firma, som har forskønnet en bolig, en bygning eller et
område.
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Prisen skal være en belønning for en indsats, der
gør området til et mere
attraktivt sted at bo i, at
flytte hen til, eller at bevæge sig igennem.
Der var igen i år flere gode
indstillinger. Dette års forskønnelsespris gik til Nadja og Per.
De har fået en flot have,
efter at have fjernet mange og gamle træer. Nu kan man se det flotte
gamle hus når man cykler forbi.

FBG´S VANDREPOKAL 2017
Årets ildsjæl: Jan Hansen
Årets prismodtager er en person, der i
en årrække har gjort et stort stykke frivilligt arbejde i FBG.
Han har været med i FBG´s fodboldudvalg, hvor han har gjort et kæmpe arbejde i ungdomsafdelingen. Her har
han været bindeled mellem bestyrelsen
og vores trænere. Han har været ansvarlig for at finde trænere og sørge for
de rigtige holdtilmeldinger. Han har været en af de bærende kræfter i vort
samarbejde i ungdomsafdelingen med
først BFH og senest med BF. Han har
også selv taget det frivillige job som træner for ungdomshold.
Han har desuden været en af dem, der tog det store arbejde på sig,
da vi i sin tid besluttede, at Faster Arena skulle renoveres. Vi ved, at
han kørte til mange byer for at finde den helt rigtige løsning til vores
bane. Tak for indsatsen og de mange frivillige timer i den forbindelse.
Du skal vide, vi er stolte over det fine resultat, der er kommet ud af
den indsats.
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AKTIVITETSKALENDER
SEPTEMBER
Fredag

1/9

Seniorbadminton opstart

Onsdag

20/9

18.00

Badminton turneringsspillere opstart

Mandag

25/9

18.30

Seniordans opstart

Mandag

25/9

19.00

Generalforsamling i FBG

Onsdag

27/9

13.00

Tur med Faster Højskole

OKTOBER
Torsdag

5/10

18.00

Volleyball opstart

Onsdag

11/10

14.00

Højskole

Mandag

23/10

17.00

Mor/far/barn gymnastik opstart

Tirsdag

24/10

9.30

Seniorgymnastik opstart

Tirsdag

24/10

16.00

Alle gymnastikhold opstart

Onsdag

25/10

14.00

Højskole

Onsdag

25/10

16.00

Ungdomsbadminton opstart

Søndag

29/10

11.30

Familiesvømning opstart

NOVEMBER
Lørdag

4/11

Fodboldafslutning

Onsdag

8/11

14.00

Højskole

Fre+lør

10+11/11

16.00

Træningsdøgn

Deadline til næste nummer er den 1. november 2017
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