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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Nadja Brixen Budde Tlf. 22 92 26 16 nadjabudde@hotmail.com 

SEKRETÆR:   

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

KASSERER:   

Anna-Mette Jacobsen  Tlf. 40 76 47 79 ragedal16@gmail.com 

FODBOLDUDVALG:   

Martin Andersen (f) Tlf. 61 86 12 42 mta.skjern@gmail.com  

Jan Hansen Tlf. 40 71 95 17 ajhansen@live.dk 

Niels Boel Olesen Tlf. 23 96 78 52 egerisvej38@gmail.com 

GYMNASTIKUDVALG:   

Laila Madsen (f) Tlf. 30 57 03 24 lailamadsen1968@gmail.com 

Helle Galsgaard Tlf. 61 42 74 44 Fam.galsgaard@mail.dk 

Rikke Bakman Madsen Tlf. 28 76 57 87 rikkemadbak@gmail.com 

SPONSORUDVALG:   

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 

BLADUDVALG:   

Hanne V. Kristensen (f)   Tlf. 97 36 46 46 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 

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 97 36 41 83 

Kontakt til kridtbanden er Poul Moesgaard 21 66 66 93 

mailto:mta.skjern@gmail.com
mailto:ajhansen@live.dk
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Så er det tid til at finde sko og shorts frem, volleysæsonen begynder 
nemlig snart. 

Første spilledag er  
 

torsdag den 6. oktober kl. 18.00-19.30 
 

Mød op i Aktivitetshuset alle og enhver, som skulle have lyst! 
 

FBG 

Seniorsæsonen starter pr. 1. september 
 

Alle der har lejet en bane i Aktivitetshuset eller gymnastiksalen for  
sæsonen 2016/2017, kan starte badminton først kommende ugedag i 
september.  
Der er stadig enkelte ledige banetider, se dem  på www.faster-
astrup.dk under badminton - seniortider. Bestilling kan ske ved Hanne 
Vestergaard på 23304656. 
 

Faster Badmintonklub 
 

 
Årets gavebanko afholdes igen i Aktivitetshuset. 
 

Fredag den 4. november kl. 19.30 
 

Pladesalg åbner kl. 19.00. 
 

Der vil også i år være mulighed for at vinde mange fine gevinster med 
hjem. 
 

Se nærmere annoncering på hjemmesiden. 
 

FBG Sponsorudvalget 

VOLLEYBALL 

GAVEBANKO 2016 

FASTER BADMINTONKLUB SENIOR 
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Vi gentager de sidste års succes med FBG’s familiesvømning, så sæ-
sonen bliver igen på 16 gange i alt. 
 

Vi starter søndag den 30. oktober stadig i Tarms svømmehal, 
hvor der er babybassin, varmtvandsbassin, svømmebassin, klatrevæg, 
1-3 meters vipper, gode saunaer og en lang spændende lukket rutsje-
bane. 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 offentlighe-
den, 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 30. okt. til 12. 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 Jan på jan@hv-transport.dk. 
 

Alle er velkommen  FBG  
 

 

95 elever havde første skoledag i det nye skoleår onsdag den 10. au-
gust. Skoleåret 16/17 er et stort år for Faster Skole, idet skolen fejrer 
sit 50-års jubilæum. På skolen markerer vi jubilæet  
 

fredag den 16. september fra 8.15-14.15 
 

med åben skole for ALLE interesserede. Her er der mulighed for at til-
bringe hele skoledagen eller blot et par timer sammen med eleverne 
og personalet på skolen. Vi serverer lidt mad for vores gæster i både 
10- og 12-pausen. Temaet for dagen er skolen gennem tiden, hvor vi 
selvfølgelig har fokus på de sidste 50 år. Vi håber, at rigtigt mange vil 
komme forbi og deltage i dagens festligheder. 

Mads Eriksen 

NYT FRA FASTERS BØRN (FASTER SKOLE) 

FAMILIESVØMNING - MED NY TID 
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v/lægeeksam. fodplejer Dorthe H. Olesen 
Birkevænget 9, Astrup 

Mellemgade, indgang 25-37 6900 Skjern 
Tlf. 29 88 43 04 

Tidsbestilling mandag/torsdag mellem kl. 7.30 – 16.00 

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 
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FASTER SENIOR KLUB 

Livsglæde - samvær - motion. 
 

Sommerens aktiviteter er stadig i gang, men efteråret 
nærmere sig og dermed også flere aktiviteter. 

 
Seniordans begynder mandag den 26. september kl. 18.30-20.00. 

 
Motion begynder tirsdag den 18. oktober kl. 9.30-10.30. 

 
Bob hver mandag kl. 9.30-11.30. 

 
Petanque onsdag kl. 14.00. 

 
Kroket: 

Onsdag  kl. 13.30. 
Fredag  kl. 18.30. 
Søndag  kl. 15.30. 

 
Ved hver aktivitet hygger vi med medbragt kaffe. 

 
Der er plads til alle, så mød op og vær med. 

 
Faster Senior Klub 

 
 

 

Fællesspisning tirsdag den 8. november 

Der vil igen i år blive arrangeret fællesspisning for alle tirsdag den 8. 
november. I uge 43 vil der komme mere information om tilmelding 
med videre på hjemmesiden. 

 
Hilsen FBG 

Gymnastikudvalget 

FÆLLESSPISNING 
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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 

  

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

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG 
 

 Skjern Tarm 
Tlf. 97 35 00 44 Tlf. 97 37 32 55 
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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 26. oktober 
 

Vi forventer følgende fordeling på holdene: 
 
 

1. kl., 2. kl. og 3. kl.  både piger og drenge. 
 

Trænere:   Kasper V. Kristensen, Jens S. Kragh,  
 Søren F. Bilberg og  Hanne V. Kristensen. 
 

4. kl. og 5. kl.  både piger og drenge. 
 

Trænere:   Hanne V. Kristensen 
 

6. kl. og 7. kl.  både piger og drenge. 
 

Trænere:  Thomas Lund, Hanne V. Kristensen 
 og Niels Lund. 
 

 
8. kl. og op  både piger og drenge. 
 

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

Turneringsspillere starter  
onsdag den 21. september 

 
 

fra kl. 18.00 til 20.00 indtil efterårsferien, så de kan være klar til de før-
ste turneringskampe. Hvis du gerne vil spille turnering i år så ring eller 
skriv til Niels eller Hanne hurtigst muligt. Vi melder hold til 10. septem-
ber. Derefter kan man ikke forvente at være med til turnering. 
 

Faster Badmintonklub   

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB 
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TELEFON   97 36 40 07 
BIL TLF.  20 25 40 07 

 

 

 

 

benno@bennogosvig.dk 

Poppelalle 13 
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Her i Faster Marie er det blevet tid til en ny kontingentsæson, hvor vi 
fortsat håber på vores trofaste støtter, men hvor der også er plads til 
nye medlemmer, som vi håber, kommer til. 
Vi vil gerne gøre det til en ekstra god oplevelse for vores børn at gå 
på Faster Skole, i Mariehønen samt i dagplejen og herigennem støtte 
vort sogn til gavn og glæde for alle. 
Vi har i år mange jern i ilden og flere projekter i søgelyset til at bruge 
pengene til, så vi håber på din støtte i form af medlemskab, men også 
som hjælper til vores arrangementer, er man velkommen til at give et 
nap med.  
Kontingent: 100  kr. pr. husstand 
  50  kr. for enlige / pensionister 
 ***  kr. evt. gavebeløb 
Brug bankoverførsel i Faster – dit selvstændige pengeinstitut  
Konto nr.5958 1101819 (husk navn) 
Mobile Pay til Helle Andersen på tlf. 25 32 57 20 (tekst: Faster Marie) 
Girokort vedlagt dette nummer af Sognet Rundt. 

Med Venlig Hilsen  
Støtteforeningen 

Faster Marie 
 

 
Så nærmer vi os en ny og ubrugt gymnastiksæson. 
 
Alle børnehold starter som sædvanligt op i uge 43 lige efter efterårsfe-
rien, mens sved på panden for de voksne starter op i uge 40. 
 
Vi er næsten færdige med at sætte trænere sammen, og det ser rigtig 
godt ud. 
 
Vi kunne dog godt bruge et par mere til puslinge, gerne en mand og 
en dame, og evt. en springtræner mere til turbomix. - Så sidder der 
nogen, der har interesse i at hjælpe, eller bare har ideer, til hvem vi 
kan spørge, hører vi meget gerne fra jer. 
 

Fortsætter på side 13 

FASTER MARIE 

GYMNASTIK SÆSONEN 2016-2017 
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 ALT 
i have- og 

anlægsarbejde. 

 

Flisearbejde  

Træfældning  

Græssåning  Plantning 

Vedligehold  Græsslåning 

 

OLE CHRISTENSEN 

FASTER 

97 36 46 99 / 40 18 42 99 

SVEND BECHs 
MASKINFORRETNING 
BORRISVEJ 18 · BORRIS · 6900 SKJERN · TLF. 97 36 62 22 
 

SALG – SERVICE – REPERATIONER – ALT I LANDBRUGSMASKINER 
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Fortsat fra side 11 

Den foreløbige trænerplan ses nedenfor: 

GYMNASTIK SÆSONEN 2016-2017 

Hold: Trænere tidspunkt: 

mor/far/barn Lillian Graversen Mandag 17.00-18.00 

årgang 14-13 Trine Hansen  

 Ann Sinkjær  

Puslinge  tirsdag 16.00-17.00 

årgang 12-11 Allan Bernhard  

 Berit Kjærsgaard  

 Ida Boutrup  

 Trine Lund  

Spillopper Susanne Olesen tirsdag 16.45-18.00 

årgang  10-09 Poul Jensen  

 Maj Jensen  

 Viktor Hansen  

 Morten Lindeberg  

 Sigrid Boutrup  

 Frida Galsgaard  

    

Turbomix X i turnus tirsdag 17.30-19.00 

årgang 08-07-06 Søren Olesen  

 Mette Kaasgaard  

 Emma Kaasgaard  

Teenpower Peder Dalgaard tirsdag 18.30-20.00 

5-9 klasse Lasse Jansen X 

 Louise Kristensen  

 Helena Simonsen  

 Jesper Larsen X 

Sved på panden Skiftende trænere tirsdag 20.00-21.00 
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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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INDVIELSE AF MULTIBANEN 

Indvielsen af bandebanen bliver tirsdag den 11. oktober - så hold øje 
med hjemmesiden www.faster-astrup.dk, hvor det endelige program 
kommer. 

Med venlig hilsen FBG 
 

 
Fodboldafslutning for alle afholdes lørdag den 29. oktober i Faster For-
samlingshus. 
Se mere information på hjemmesiden senere.  
 
 

NYT  -  Kom og spil badminton  -  NYT 
 

Faster Badmintonklub inviterer alle voksne med interesse for badmin-
ton. Vi ønsker at tilbyde badminton til alle, også dem der ikke har træ-
ningstid i FBK. Begge gange vil vi træne og spille mange kampe på 
kryds og tværs. I første omgang har vi planlagt 2 gange, men hvis 
fremmødet er stort, vil vi gerne planlægge flere gange hen over sæso-
nen. Så kom og vær med: 

Fredag den 9. september kl. 19.00-21.00 
Søndag den 25. september kl. 15.00-17.00 

pris pr. gang 25 kr. pr. person. 
 

Julearrangementet i år bliver for seniorspillere afholdt  
  

mandag den 5. december kl. 18.00 – 22.00 
  

Klubmesterskaber bliver afholdt på følgende dage: 
 

Senior lørdag den 21. januar 
Ungdom lørdag den 18. marts 
Fælles afslutning er  onsdag den 29. marts 

Faster Badmintonklub 

SENIOR FODBOLDAFSLUTNING 

BADMINTON ARRANGEMENTER 
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ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2016 Kl. 19.00 
I AKTIVITETSHUSET 

 

Der indkaldes hermed til FBG´s ordinære  
generalforsamling 

Evt. forslag til behandling skal sendes skriftligt til FBG formanden se-
nest den 16. september 2016. 
 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne opfordre alle, der har mulighed 
for at deltage, om at støtte op om foreningen ved at møde op til gene-
ralforsamlingen. 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 bestyrelsesar-
bejde, 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 hjælpen-
de hænder er guld værd. Og det kan være alt fra at bage en kage i ny 
og næ, til at 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. 

GENERALFORSAMLING I FBG 
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GENERALFORSAMLING I FBG 

4.  Indkomne forslag. 
 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

 Formand Nadja Brixen Budde 
 Kasserer Anna-Mette Jacobsen på valg 
 Sekretær Trine Hansen  
 Suppleant til 
 bestyrelsen Bente Kaasgaard på valg 
 

Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter  
  

6. Fodbold 
  Martin Andersen  
  Jan Hansen på valg 
  Niels Boel Olesen på valg 
 Suppleant Astrid Hindhede på valg  
 

 Gymnastik 
  Laila Madsen  
  Helle Galsgaard  
  Rikke Bakman Madsen på valg 
 Suppleant Birgitte Lund på valg 
 Blad  
  Hanne V. Kristensen 
  Hanne Birgitte Madsen  
  Vivi K. Dammark på valg 
 Suppleant Susanne Bækgaard  på valg 
 

 Sponsor  
  Søren Olesen på valg 
  Jan Lauridsen  
  Leif Kristensen  
 Suppleant Lars Jacobsen på valg 
  

7.  Valg af revisor  Svend Vestergaard  
  Torben Galsgaard på valg 
  

8.  Eventuelt. 
 

Kaffe og afslutning  
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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FBK skal have nyt spillesæt i år, og valget kan ses herunder. Sponsor 
på tøjet bliver ”Faster - dit selvstændige pengeinstitut” og Sportigan i 
Skjern.  

 Sætpris = 350 kr. (Trøje + shorts eller skirt) 
 Kun trøje = 250 kr. 
 Navn på tøjet kan tilkøbes. 
 

Tøjet kan prøves/bestilles hos Kristian, Hanne eller Niels i Aktivitetshu-
set hver mandag mellem 18.00-21.00, onsdag fra 20.00-21.00 og tors-
dag 17.00-18.00, så kom i hallen og prøv et sæt. 
 
Sidste frist for bestilling - med levering til turneringsstart - er torsdag 
den 29. september.  
Ungdomsspillere der først starter træning i uge 43, får selvfølgelig mu-
lighed for bestilling til den tid. 
 

Faster Badmintonklub 

FBK SALG AF SPILLERTØJ 
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97364005 / 20994605 

Storegade 20 · Borris · 6900 Skjern · 97366122 
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NY BESTYRELSE FOR FASTERS BØRN  

 Sommerferien er slut, og Fasters Børn har igen fuld fart på i Dagple-
jen, Mariehønen, hos Krudtuglerne og på Faster Skole. Samtidig er 
den nye bestyrelse for Fasters Børn kommet på plads.  
 
Bestyrelsen for det kommende skoleår ser således ud: 
 
Forældrevalgte 
Formand: Heidi Andersen 
Næstformand: Mie Kirkeby 
Øvrige medlemmer: 
Ole Christensen 
Ann Overgaard Sinkjær 
Anette Johannsen 
Ole Olesen 
Carina Bøndergaard 
 
Leder/Medarbejder repræsentanter 
Mads Brock Eriksen 
Henny Mikkelsen 
Conny Bøndergaard 
Birgitte Christensen 
 
Vi håber, at vi får et godt samarbejde forældre, medarbejdere, børn og 
bestyrelsen imellem. 

Heidi Andersen Mie Kirkeby Carina Bøndergaard

Ole Christensen Anette Johannsen Ann Sinkjær Ole Olesen 

Fasters Børn

Den forældrevalgte del af 
bestyrelsen 
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Kjærs 
Maskinstation 

 
Entreprenør og  

Landbrugsarbejde 

 
Tlf. 40 75 55 25 

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 

http://www.herninggraderservice.dk
mailto:juelsgaard@os.dk
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En god flok familiespejdere var en søndag i maj en tur i Fjelstervang 
for at klatre. Og sikke en flok seje børn, - de fleste tog turen ned fra 

tårnet mange gange, og nogle af for-
ældrene havde også modet til at prø-
ve. 
Nogle ville dog hellere kigge på nede 
fra jordhøjde, men alle havde en rig-
tig hyggelig dag, hvor "frokosten" blev 
tilberedt 
over bål - 
snobrød og 
grillpølser - 
altid en suc-

ces. 
Spejdernes program for efteråret kan du føl-
ge på hjemmesiden www.Faster-Astrup.dk 
Velmødt til alle, der har lyst til at være med 
hos Astrup KFUM Spejderes familiespejdere. 
Her er hele familien velkommen, fra de små 
børn til de lidt større og deres forældre. 
Se også kontaktinfo på hjemmesiden. 

Astrup KFUM spejdere 
 

Faster Badmintonklub fylder 50 år.  
Det vil vi gerne fejre, men vi kan ikke løfte sløret for begivenheden 
endnu. Vi forventer dog, at det skal fejres sammen med vores 10. træ-
ningsdøgn i Aktivitetshuset. I år forventer vi det bliver: 
  

fredag den 11. november kl. 16.00  
til lørdag den 12. november kl. 12.00 

  

Alle fra 3. klasse og opefter, der spiller badminton i FBK, kan deltage. 
 

Vi håber, I alle kan være med, det plejer vi at være. Flere informatio-
ner udleveres til første træning, og ligges på Facebook siden ”Faster 
Badminton Klub”. 

Faster Badmintonklub 

FAMILIE SPEJDER ASTRUP 

TRÆNINGSDØGN OG JUBILÆUM 

http://www.Faster-Astrup.dk
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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS 

Sommeren er snart gået, eller rettere aldrig kommet. Udover det, har 
der været fuld aktivitet i huset i sommerens løb. Vi har fået nyt varme-
anlæg med naturgas som energi kilde. Der er lavet centralvarme i hele 
huset, så det bliver meget lettere for lejere at styre varmen i huset. 
Samtidig forventer vi at få en kraftig reduktion i varmeudgifterne.  
 
Der er rigtig mange frivillige, der har hjulpet med at få det til at lykkes. 
Både med træarbejde og især malearbejde og gulvafslibning. TAK 
FOR HJÆLPEN.  
Anlægget er nu godkendt til brug. Vi synes selv, at der er blevet mere 
helhed i huset, hvor vægge er blevet brudt af radiatorer. Nu ligner sa-
len mere hjemlig hygge end før.   
Lejere kan selv regulere op og ned for varmen, ligesom hjemme i stu-
en. Står de på 2,5 vil der ca. være 21 grader i salen. Hvilket er en pas-
sende temperatur til mange mennesker ved en fest.  
Der er lavet radiator i køkkenet, så nu kan vi lade el-gulvvarmen stå på 
nul. Denne gulvvarme var meget dyr at bruge.  
Hele arbejdet med det nye fyr er kun lykkedes ved hjælp af penge fra 
Kjelstrup vindmøllerne.  
 
Vi har fået ny hjemmeside. Hvor alle oplysninger om huset er på, samt 
en kalender, hvor der vil blive noteret, hvilke datoer huset er optaget. 
Derfor vil vi reducere antallet af annoncer i uge aviser og spare lidt på 
pengene.  
 
Årets banko spil finder sted mandag i uge 42. Mandag den 10. okto-
ber, hvor alt er som det plejer, bortset fra små ændringer. Vi vil 
forsøge at lave flere spil, så chancen for at få en præmie med hjem vil 
være større. 
 
Vi holder åbent hus søndag den 25. september fra kl. 14.30 til 16.30. 
Her vil der være mulighed for at se forskellige bord-opstillinger samt se 
vores nye fyringsanlæg. Til alle dem der har lyst at komme, vil der væ-
re et middel godt kaffebord. Så spring bare søndags kaffenover og 
kom og få den i Forsamlingshuset. 
 

Bestyrelsen 
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Fra fredag den 10. juni til søndag den 19. juni 2016 har rigtig mange 
frivillige været med til at skabe rammerne for en fantastisk sportsuge 
2016 i Faster/Astrup sogn. Stor tak til alle jer, der har hjulpet til - uden 
jer ville sådan en uge ikke være mulig at stable på benene.  
 
Sportsugen har været præget af aktiviteter for alle. Fredag startede vi 
med fest for alle børnene. Her var der 68 børn, som hyggede sig med 
blandt andet spisning, disko, flødebollekast og håropsætning. Weeken-
den fortsatte med MC træf, hvor 64 motorcykler tog Fjorden rundt.  
Søndagen bød på forskellige 
aktiviteter - dagen startede 
med friluftsgudstjenesten, som 
igen i år blev arrangeret af me-
nighedsrådet. Inden selve 
gudstjenesten var der rund-
stykker til de fremmødte.  
 
 
 

 
Dagen fortsatte med 
fællesskab på boldba-
nerne ved aktivitetshu-
set, hvor der blev dystet 
i høvdingebold, ægge-
kast, ringo og andre 
udendørs lege.  
 
 

 
 
 
Gadedysten blev i år vundet 
af Stensbovej ll - stort tillyk-
ke til jer.  

SPORTSUGEN 2016 
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JK Service & Udlejning 
 

v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern 
 

Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12 

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. 

Tylvadvej 6, Rækker Mølle 
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Besøg af Brejninggaard Efterskole 
 
 
I forbindelse med sportsugen hav-
de vi søndag eftermiddag besøg 
fra Brejninggaard Efterskole. De 
gav en forrygende flot opvisning 
på plænen foran Aktivitetshuset. 

Dejligt at så mange var mødt op for at 
se deres opvisning. 
 

Midt på ugen havde spejderne 
arrangeret fællesspisning med 
lækker mad til de omkring 120 
fremmødte. Den årlige bildyst 
må ikke glemmes - ca. 100 per-
soner deltog. Konkurrencen i år 

var hård men vinderne blev 
"Den sorte Opel" .  
 
Ugen sluttede af med sog-
nefest, der for alle de delta-
gende bød på spisning, 
musik og lidt "for sjov kasi-
no spil".  
 
 
 

FBG bestyrelsen 

GYMNASTIK OPVISNING 
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ÅRETS PRISER I FASTER/ASTRUP 
 

I forbindelse med Sportsugen 2016 blev der vanen tro uddelt 3 forskelli-
ge priser. Dette er sognets mulighed for at sige ekstra tak til jer, der gi-
ver en hjælpende hånd. Der har igen i år været mange gode kandidater, 
og desværre kan vi ikke give alle en pris hvert år. Nedenfor kan I læse 
hvem og hvorfor de enkelte personer modtog den pågældende pris i år 
- stort tillykke til jer alle sammen.  
 

ÅRETS ILDSJÆL 2016 - uddelt af FBG blev Niels Boel.  
I år sagde vi farvel til den gamle vandre-
pokal i FBG. Denne pokal har været 
givet videre hvert eneste år siden 1991 
- i alt har 25 personer og en bande 
modtaget prisen for "Årets sportskvinde 
eller sportsmand". Fordi der simpelthen 
ikke var plads til flere navne, har FBG 
oprettet en ny vandrepokal, som forhå-
bentlig vil skabe lige så meget glæde 
hos modtagerne, som den forrige van-
drepokal. Pokalens første modtager 
blev Niels Boel Olesen for hans store 
engagement i foreningen FBG samt i 
hele sognet. Man møder altid et smil på 
læben, og der er altid en udstrakt hånd, 
som vil hjælpe med alt fra stort til småt. Stort tillykke til Niels fra FBG´s 
bestyrelse.  
 
 

Fasters Flamme blev i 2016 Jørgen Hindhede 
 

Jørgen er ikke den som bruger store armbevægelser, han sørger i det 
stille for at tingene bliver ordnet – det som vi andre nogle gange tager 
for givet.   
Sognet og dens beboers velfærd betyder meget for Jørgen. Han har øje 
for at få flere med, og for at få små og store ting forbedret til glæde og 
gavn for os alle. 
Jørgen er ukuelig og går til alle opgaver med et dejligt humør. 
Han passer kassererjobbet i Aktiv Faster, og holder styr på fiskesøen 
ved Ejstrup, så der er gode muligheder for at hygge sig med lidt fiskeri. 

SPORTSUGEN 2016 
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SPORTSUGEN 2016 

Når Jørgen påtager sig en opgave, så kan man være sikker på, at alt 
bliver gjort færdig og der kæmpes for at gøre alt så godt som muligt 
 
Tidligere brugte Jørgen også mange 
timer i KFUM/K – især børne og un-
gearbejdet har nydt godt af hans flid. 
Jørgen styrede fredagsklubben for de 
unge i mange år. Han er stadig aktiv i 
KFUM/K – nu er det bare de unge der 
er blevet lidt ældre, som han er med 
til at arrangere noget for. 
 
Jørgen har en evne til at møde alle 
folk, der hvor de er – unge som gam-
le, høj som lav. Han har lyst til at mø-
de dem, snakke med dem, lære om 
dem og af dem – og det kan dem der møder ham mærke.  
Stort tillykke til Jørgen Hindhede – Fasters Flamme 2016. 
 
 

FORSKØNNELSESPRISEN -  
Bente og Carl Lodahl, Astrupvej 17 

 

Bente og Carl har forvandlet 
deres gård fra en nedlagt 
driftsgård til en fin og funktio-
nel bolig, med gode brugbare 
bygninger bevaret. De udtjen-
te bygninger er revet ned, og 
resten er sat fint i stand, der 
er ryddet op rundt om gården, 
en gylletank er fjernet og der 
er blevet plantet nyt. 
Dejligt at se, at der ryddes op, 
frem for at bygninger får lov til 
at forfalde. Det giver et godt 

indtryk af området og er med til at gøre sognet attraktivt. 
I ønskes tillykke med prisen. 

Byfornyelsesgruppen 
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AKTIVITETSKALENDER 

SEPTEMBER 

Torsdag 1/9  Seniorbadminton - opstart 

Lørdag 17/9  50 års jubilæum på Faster Skole 

Onsdag 21/9 18.00 Turnerings badminton - opstart 

Onsdag 21/9 19.00 Generalforsamling i FBG 

Mandag 26/9 18.30 Seniordans - opstart 

OKTOBER 

Tirsdag  4/10 20.00 Sved på panden - opstart 

Torsdag 6/10 18.00 Volleyball for senior - opstart 

Mandag 10/10  Banko i Faster Forsamlingshus 

Tirsdag 11/10  Indvielse af bandebanen 

Tirsdag 18/10 9.30 Seniormotion - opstart 

Mandag 24/10 17.00 Mor/far/barn gymnastik - opstart 

Tirsdag 25/10 16.00 Alle gymnastik hold - opstart 

Onsdag 26/10 16.00 Ungdom badminton - opstart 

Lørdag 29/10  Seniorfodbold afslutning 

Søndag 30/10 11.30 Familiesvømning - opstart 

NOVEMBER 

Fredag 4/11 19.30 Banko med FBG 

Tirsdag 8/11  Fællesspisning ved FBG 

Fre.+lør. 11.+12.  Træningsdøgn for badminton ungdom 

Deadline til næste nummer er den 1. november 2016 


