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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

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

SEKRETÆR:   

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

KASSERER:   

Anne-Kristine Jansen Tlf. 4011 6058  ak.jansen73@gmail.com  

FODBOLDUDVALG:   

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

Niels Boel Olesen Tlf. 23 96 78 52 niel4142@gmail.com 

Anita Christensen Tlf. 60 16 30 65 nitaandersen@hotmail.com 

GYMNASTIKUDVALG:   

Lasse Jansen Tlf. 22 52 88 63 lassehj86@hotmail.com 

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

Christina Wilther Kaagaard Tlf. 31 19 26 08 wilther@yahoo.com 

SPONSORUDVALG:   

Søren Olesen (f) Tlf. 24 24 29 76 Soren.24242976@gmail.com 

Leif Kristensen Tlf. 40 82 49 55 lkristensen@live.dk 

Rune Madsen Tlf. 26 22 49 69  

BLADUDVALG:   

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 

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 97 36 41 83 

Kontakt til kridtbanden er Per Hindhede 41189856  
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Mandag den 17. september 2018 kl.18.30. 
Vi prøver at starte Seniordans op igen i år. Vi håber, at I kommer, hvis 
I har lyst at prøve. Første gang er gratis. Alle er velkommen. 
Har i spørgsmål så ring tlf. 97364061 

Hilsen Laila og Bodil 

I forbindelse med, at de nye boliger på den gamle hotelgrund er godt 
på vej, vil Bygherrerne og Aktiv Faster invitere til åben hus sidst i sep-
tember. Den nærmere dato vil senere blive offentliggjort.  
 

Hilsen Astrup Bolig ApS og Aktiv Faster 
 

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 2018/2019, kan starte badminton først kommende ugedag i 
september.  
Der er stadig enkelte ledige banetider, se dem på www.faas.dk under 
foreninger - badminton - seniortider. Bestilling kan ske ved Hanne  
Vestergaard på 23304656. 

Faster Badmintonklub 

ÅBENT HUS 

FASTER SENIOR DANS 

FASTER BADMINTONKLUB  

VOLLEYBALL 
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BFH UNGDOMSFODBOLD 

 

Fodbold fra U11 

Klubsamarbejdet omkring ungdomsholdene fra U11 er udvidet fra 
Borris-Faster til at være Borris-Faster-Hanning fra sæson 2018-2019. 
Det giver nogle bedre muligheder omkring træningen blandt andet at 
der er tilbud for alle årgange fra U11-U15. Trænings- og kampsteder 
bliver efter aftale på de enkelte hold. Det er ikke for sent at komme 
med på et hold selv om flere af holdene er startet med at træne i uge 
33. Se nærmere om de enkelte hold på faas.dk. 

BHF-udvalget 

Igen i år kan vi tilbyde FBG’s familiesvømning, og sæsonen bliver 
igen på 16 gange i alt. 
  

Vi starter søndag den 28. oktober stadig i Tarms svømmehal, hvor 
der er babybassin, varmtvandsbassin, svømmebassin, klatrevæg, 1 
og 3 meters vipper, gode saunaer og en lang spændende lukket rut-
sjebane. 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 offentlig-
heden, 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 16 gange. (Hele sæsonen fra 28. oktober til 10. 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 på mobilepay til Ann 
Sinkjær 22470907 gerne samme dag. 
Hvis I har spørgsmål så ring eller skriv til Ann på tlf. 22470907 eller 
annjan@os.dk. 
 

Alle er velkommen  FBG 

FAMILIESVØMNING 
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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 

Kjærs 
Maskinstation 

 
Entreprenør og  

Landbrugsarbejde 
 

Tlf. 40 75 55 25 
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INFORMATION FRA AKTIV FASTER 

Fremtidsværksted 

Aktiv Faster holder Fremtidsværksted  
 

lørdag den 3. november 2018 fra kl. 9.00 til 14.00 

 

Vi vil gerne invitere alle i sognet, og dem som har interesse for det, til 
at medvirke i et fremtidsværksted, som igen skal være med til at sø-
sætte nye ideer og planer for vores område.  
Dagen vil blive styret af tidligere kommunaldirektør Niels Erik Kjær-
gaard, hvor vi sammen med ham på en inspirerende og humori-
stisk måde når igennem dagens program. 
Der vil være inspirationsoplæg fra 3 inviterede deltagere, som er tilflyt-
tere.  
Alle deltagere kommer til at sidde i grupper, hvor man vil få rig mulig-
hed for at komme med ideer og være med til at idegenerere planer for 
fremtiden. 
Alle de gode og nye ideer, der kommer frem vil senere på dagen blive 
kogt sammen til nye temagrupper, hvor man får mulighed for at delta-
ge. Temagrupperne skal arbejde videre med ideen og senere på året 
præsentere et oplæg. 
Det er vores sogns fremtid, vi arbejder med, så kom og vær med. Vi 
har de andre gange set, vi har afholdt fremtidsværksted, at mange 
ting er kommet derfra og blevet til noget f.eks. Aktivitetshuset, Mejeri-
et, Cykelstier og mange andre projekter. 
Aktiv Faster er vært hele dagen, du skal blot deltage med et positivt 
indspark. 
Af hensyn til maden vil der senere komme et opslag op på hjemmesi-
den ang. tilmelding. 

Hilsen  Aktiv Faster 

 

 

Fodboldafdelingen indbyder til fest for alle, som afholdes  
 

lørdag den 3. november  
i Faster Forsamlingshus. Se mere information på Facebook og hjem-
mesiden senere.  

Hilsen Fodboldudvalget 

FEST FOR ALLE 
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Privat Dagpleje  
På Landet 

v/ Kirsten Dammark 
Fasterlundvej 11  

Ejstrup 
6900 Skjern 

Mobil: 25396132 
Fastnet: 97364545 
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125 ÅRS JUBILÆUM 

Vi vil gerne sige tusind tak for fremmødet til vores 125 års jubilæum. 
Vi synes, vi havde en rigtig hyggelig dag. 
Vi siger mange TAK for gaverne og talerne. Også en stor tak for Sog-
ne Arkivet for den flotte billede udstilling. Vi arbejder på at købe en 
info tavle, hvor vi kan vise, hvor der er omklædning og hvor banerne 
ligger. 

Mange hilsner FBG Bestyrelse 

 

Aktiv Faster vil, i samarbejde med andre foreninger, gerne invitere til 3 
arrangementer for alle sognets beboere. 

 

Første gang er fredag den 21. september kl. 16.00-18.00 

Hvor vi holder ”International fredagshygge for hele familien”, med 
mange aktiviteter ude eller inde. Se mere på hjemmesiden når vi nær-
mer os dagen. 
On September 21st from 4:00 pm to 6:00 pm there will be 
“International Friday-fun” for the whole family. Everyone is wel-
come. 

 

Anden gang er søndag den 11. november kl. 17.00 

I Faster Forsamlingshus. Temaet er ”Anderledes international Mor-
tens Aften”.  
On November 11th at 5:00 pm there will be a night with the theme 
“A different international Mortens Night” in the community house 
in Faster. 
Tovholder Kristian Ahle kan kontaktes, hvis du har gode ideer og for-
slag til arrangementet. 

 

Tredje gang vil være en international julegudstjeneste 

I Faster Kirke. Mere herom i næste nummer af Sognet Rundt. 
 

Yderligere har 5 lokale foreninger sagt ja til at passe børn, mens deres 
forældre modtager undervisning i dansk. VUC Ringkøbing-Skjern har 
oprettet et hold med danskundervisning for udlændinge, så de får 
nemmere ved at kommunikere med danskere. Undervisningen foregår 
hver torsdag fra kl. 16.00-18.30 på Faster Skole, opstart er 6. septem-
ber. Spørgsmål hertil kan stilles til Hanne Vestergaard på 23304656. 

ARRANGEMENTER I AKTIV FASTER 
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KK Gardens 

Anlægsgartner Kristian Kjærgaard 

Videbækvej 16 

6900 Skjern 

40374187 

Se mere på www.kk-gardens.dk 
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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 24. oktober 
 

Vi forventer følgende fordeling på holdene, men det afhænger af antal: 
 

5. + 6. + 7. klasse  
Kl. 16.00-17.30 

både piger og drenge. 
Trænere:  Jesper V. Kristensen, Jens S. Kragh,  
 Søren F. Bilberg, og Hanne V. Kristensen. 
 

0. + 1. + 2. + 3. + 4. klasse  
Kl. 17.30-18.30 

både piger og drenge. 
Trænere:  Annie Lund, Mikkel Frimor og  
 Hanne V. Kristensen 

 

8. klasse og ældre 

Kl. 18.10-20.00 (18.10-18.30 er opvarmning i gymnastiksalen) 
både piger og drenge. 

Trænere:  Keld Frimor og Niels Lund. 
 

 

 

Tiderne kan blive ændret afhængig af antal spillere på hver årgang, 
men følg med på hjemmesiden og på Facebook i gruppen - Faster 
Badminton Klub. 
 

Turneringsspillere starter  
onsdag den 19. 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. 
september. Derefter kan man ikke forvente at være med til turnering. 
 

Faster Badmintonklub   

FASTER BADMINTONKLUB UNGDOM 
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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 

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 
 



13 

Så er vi snart klar med det 12. træningsdøgn. I år forventer vi det bli-
ver: 

fredag den 16. november kl. 16.00  
til lørdag den 17. november kl. 12.00 

  

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

Vi håber, at I alle kan være med. Flere informationer udleveres til før-
ste træning og lægges på Facebooksiden ”Faster Badminton Klub”. 

Faster Badmintonklub 

Julearrangementet i år bliver for seniorspillere afholdt  
 

mandag den 17. december kl. 18.00 – 22.00 

 

Klubmesterskaber bliver afholdt på følgende dage: 
 

Ungdom lørdag den 9. marts 

Senior søndag den 10. marts 

Fælles afslutning er  onsdag den 27. marts 

Faster Badmintonklub 

Som tidligere annonceret afholder vi i samarbejde med Faster forsam-
lingshus og Aktiv Faster koncert med Kurt Ravn fredag den 26. okto-
ber. 
Vi starter med spisning i Faster Forsamlingshus kl 17.30. Menuen bli-
ver en god gammeldags steg, stegt som vildt med tilbehør. Desserten 
bliver Kjelds berømte hjemmelavede is. Kl. 19.30 starter koncerten i 
kirken, og kl 20.45 er der kaffe og småkager i forsamlingshuset. 
Pris: 
Spisning og koncert:  250,00 kr. 
Koncert:  150,00 kr. 
Kaffe og småkager efter koncerten er for alle. 
Billetsalget bliver afholdt i Aktivitetshuset torsdag den 4. oktober kl. 
18.30-20.00. 
Hvis der mod forventning er billetter tilbage efter denne dag, kan de 
købes ved Astrup købmandshandel. 
Vi håber at mange vil bakke op om arrangementet, så vi kan få en god 
oplevelse sammen. 

BADMINTON ARRANGEMENTER 

KONCERT I FASTER KIRKE  

TRÆNINGSDØGN I BADMINTON 
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FASTER SOGNS HØJSKOLEN 
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Der indkaldes hermed til FBG´s  
ordinære generalforsamling 

 

torsdag den 27. september 2018  
kl. 19.00 i Aktivitetshuset 

 

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 gene-
ralforsamlingen. Dette er jeres mulighed som medlemmer for at høre, 
hvordan året i FBG er gået og få en snak om klubbens fremtid. Blandt 
andet skal vi have vedtaget vedtægtsændringer. Vi mangler forslag til, 
hvad vi skal købe for vores jubilæumsgaver, og så vil bestyrelsen  
gerne finde en fundraiser, hvortil forslag modtages med glæde.   
 

Hvis I skulle have lyst til at deltage aktivt i udvalgs- eller bestyrelsesar-
bejde så bare giv et kald til en i bestyrelsen.  
 

Evt. forslag til behandling skal sendes skriftligt til FBG formanden se-
nest den 15. september 2018. 
 

Med venlig hilsen FBG’s formand  
 

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 Anna-Mette Jacobsen  

 Kasserer Anne Kristine Jansen på valg 

 Sekretær Trine Hansen  

 Suppleant til 
 bestyrelsen Lilian Graversen på valg 

 

 Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter  
  

6. Fodbold 

  Martin Andersen  

  Niels Boel Olesen på valg 

  Anita Christensen på valg 

 Suppleant Jan Hansen på valg  
 

 Gymnastik 

  Lasse Jansen på valg 

  Helle Galsgaard  

  Christina W. Kaagaard  

 Suppleant Laila Madsen på valg 

 Blad  

  Hanne V. Kristensen  

  Hanne Birgitte Madsen  

  Vivi K. Dammark på valg 

 Suppleant Susanne Bækgaard  på valg 

 

 Sponsor  

  Søren Olesen på valg 

  Leif Kristensen  

  Rune Madsen  

 Suppleant Susanne Solsø 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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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 

Privat dagpleje 

Laila Korsholm Kjær 

24910909 - 97364655 

www.lailakprivatedagpleje.dk 

”Omsorg, tryghed og kærlighed” 

Med plads til udfoldelse! 
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I 2014 købte Malene og Esben Fasterkærvej 5 på tvangsauktion. En 
ejendom, der trængte til en stor oprydning både ude og inde. De star-
tede med at rydde stuehuset, så der stod ydermurene og så startede 
de helt forfra med nyt tag og sammenbygning af stald. Da de var fær-
dig med stuehuset be-
gyndte de at vælte et 
gammel maskinhus og 
rydde op i det tilgroede 
område udenfor og fik 
lavet et stort pænt grønt 
område og gårdsplads. 
Men de er ikke færdige 
endnu. Esben har startet 
egen virksomhed op på 
nr. 5. Det er rart at se et 
par unge tilflyttere være 
et stort forbillede for andre i sognet. Det største problem er næsten, at 
man kan ikke se den store forandring fra vejen – kun os der er heldige 
at komme forbi. 

Smed Ejlersen foran Faster Smedie 

PRISOVERRÆKKELSE 2018 

FRA FASTER SOGNEARKIV 



20 
www.faas.dk 

 

 

 

 

 

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 
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Grønt græs, guld og glade piger 
 

I år har to piger fra Borris/Faster været med til 
Brande cup fra den 5. til 8. juli. De to piger har 
spillet på FCM pigelicenshold i fodbold. Pigerne 
har været til træning hver fredag fra oktober-juli i 
Brande IF i alt slags vejr. Uanset regn eller sne 
giver pigerne sig altid 100% til træning. Med 
hård træning og dygtige trænere har holdet fået 
den perfekte afslutning på sæsonen. Da de i fi-
nalen vandt over Brande IF i straffespark. Det 
var en rigtig god weekend i Brande med masser 
af godt fællesskab og fantastisk opbakning fra 
forældre og søskende. Ikke kun U13 pigerne 
vandt guld også U12 pigerne kom i finalen og 
vandt guld. Tillykke med guldmedaljen, pokalen 
og en virkelig flot præstation.  

 

på billedet ses Jessica Pedersen og Rikke Stensgaard 

BORRIS/FASTER SAMARBEJDET 

FBG UNGDOMSFODBOLD 2018 

Hold Træningstid Træner  

U 7 

Drenge/piger 
Årg. 12 og 13  

Tirsdag 

Kl. 17.00 - 18.00 

Opstart den 14/8 

Hans Henrik Mikkelsen 

Anita Christensen 

Ebbe Bang Mikkelsen  

U 8 

Drenge/piger 
Årg. 11  

Tirsdag 

Kl. 17.00 - 18.00 

Opstart den 14/8 

Kelly Lassen 

Line Hansen 

U 9 

Drenge 

Årg. 10  

Tirsdag 

Kl. 17.00 - 18.00 

Opstart den 14/8 

Ole Olesen  

U 10 

Drenge 

Årg. 09 

Tirsdag og torsdag 

Kl. 17.00 - 18.00 

Opstart den 14/8 

Ellen Kristensen 

Kristian Kristensen 

Nicklas Bjerg 

Jens Krag 

U 10 

Piger 
Årg. 09 - 10  

Tirsdag og torsdag 

Kl. 17.00 - 18.00 

Opstart den 14/8 

Rune Madsen 

Susanne Broch 
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benno@bennogosvig.dk 
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NYT FRA FASTER MARIE 

Kalenderen siger august 2018, og det betyder skolestart for børnene 
og nyt kontingent år 2018-2019 for Faster Marie, som jo følger skole-
året. Det er som altid:   
 100  kr. pr. husstand 

 50  kr. enlige/ pensionister  

  Gavebeløb er også velkommen 

Vil du støtte Faster Marie, så tager vi imod indbetalinger på konto 
5958 1101819 eller MobilePay på nr. 38872 (husk at skrive Faster 
Marie i tekst). Som noget nyt har vi fået en QR-kode, som også skul-
le gøre indbetalingen nem, så prøv det som én af de første.  

Grundlovsdag stod vi for et arrangement sammen med Fasters Børn 
og Aktiv Faster, hvor vi skulle stå for mad til 156 personer, mens der 
var lege for børnene og underholdning i form af musik og fællessang 
for de voksne med Ronnie Flyvbjerg Olesen. Det blev et godt arrange-
ment pga. den store opbakning, hvor vi til sidst måtte sige nej til flere 
tilmeldinger. Samt et bredt samarbejde imellem foreningerne, som vi 
gerne vil sige tak for. 
Den 15. september er der igen traktortræk, hvor vi står for alt service 
lige fra indvejning, opsætning af hegn/telte, indgang og salg af mad 
og drikke. Her vil vi selvfølgelig gerne have så mange med som muligt 
at hjælpe til med opgaverne og gøre det muligt at tjene en god skilling 
til foreningen. Har du ikke allerede meldt dig, så må du gerne ringe til 
Leif Kristensen på 40824955, så finder vi en opgave, som passer til 
dig. Der er opgaver fra torsdag til søndag i nogle timer hver dag, vi 
håber at høre fra dig til nogle hyggelige og sociale timer. 
 

Hilsen støtteforeningen, Faster Marie 
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PRISOVERRÆKKELSE 2018 

FBG’s vandrepokal 2018 

 

Vi har fået uddelt FBG’s vandrepokal, som er årets ildsjæl. Dette års 
modtager er Trine Hansen. Sidste år var modtageren Jan Hansen, og 
forrige år Niels Olesen. 
Trine er tilflytter til sognet. Hun har i en årrække gjort et stort stykke 
frivilligt arbejde i FBG. Hun har været gymnastiktræner i flere år, hvor 
hun har været meget vellidt af udvalg, trænerkollegaer og ikke mindst 
børnene. 
Hun sidder i FBG’s be-
styrelse, og har gjort det 
i 8 år. 
Trine er ikke en der rå-
ber højt, men en der har 
overblik og sørger for at 
tingene fungerer. Hun 
har bl.a. gjort en stor 
indsats ved forplejning i 
sportsugen. Her i de sid-
ste år, har personen stået for at lave maden til sognefesten, en kæmpe 
stor hjælp til festudvalget. 
Tillykke til Trine, hun virkeligt fortjent pokalen. 
 

Fasters Flamme 2018 

 

Fasters Flamme blev i år tildelt Kjeld Nørby Jensen. Begrundelsen for 
at det netop blev Kjeld der fik prisen er bl.a. hans store indsats som 
formand for Faster forsamlingshus. Her har han, sammen med den 
øvrige bestyrelse, gennem flere år brugt megen energi på at renovere 
forsamlingshuset, så det nu fremstår som et lyst og indbydende sam-
lingssted. Kjeld optræder ikke med store armbevægelser, men som 
eksempler på resultater kan nævnes: Anlæggelse af gårdhave, natur-
gas, nyt loft og ”make over” i begge sale.  
Kjeld var også i mange år en af de bærende kræfter i atletikafdelingen i 
FBG. Her var han både træner og udvalgsmedlem.  
Kjelds flamme er stabil, støt og lun, og han arbejder gerne i baggrun-
den, hvorfor man ofte kan finde ham med opsmøgede ærmer i forsam-
lingshusets køkken, hvor han tager opvasken, mens vi andre fester. 
 

Flamme udvalget 
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Det har i mange år været en tradition, at børnene startede sportsugen, 
men i år blev det MC-folkene, der åbnede med en tur fjorden rundt. 
Lørdag den 12. maj kørte 77 motorcykler og 14 veteranbiler en tur i 
det dejlige forårsvejr. Desuden kiggede traktortrækkeren ”Grusomme 
Mig” forbi, til stor fornøjelse for de fremmødte drengerøve. 
Den 1. juni holdt børnene så deres fest. 65 unger havde en fantastisk 

aften med hoppe-
borg og disco-kugle. 
Dagen efter blev 
stadion fyldt med 
250 fodboldbørn, 
der på en meget 
varm lørdag, spille-
de en masse gode 
kampe. Dagen slut-

tede med en kamp af Faster/Hannings serie 5 kamp.  
Søndagen startede, som vi plejer med rundstykker og gudstjeneste, 
men derefter gik startskuddet til årets bildyst. Per Hindhede kan blive 
ved med at finde på sjove opgaver og nye steder i sognet. Årets vinde-
re blev Jan Hansen, Svend Erik Olesen, Birgitte Jørgensen, Mathilde 
Kodal, Line, Kasper og Astrid Hansen. Efter frokost og uddelingen af 
priser blev stadion for et øjeblik overtaget af gymnaster fra Lomborg 
Efterskole og Aspirantholdet, som leverede flotte opvisninger. Dagen 
blev sluttet af med en fodboldkamp af Faster/Hannings serie 2. 
Grundlovsdag stod Faster Marie for et arrangement sammen med Fa-
sters Børn og Aktiv Faster, hvor der var 156 personer til spisning. Læs 
mere herom på side 23. 
Ugen sluttede med jubilæumsreception og sognefest med 140 delta-
gere – en fantastik afslutning på en dejlig sportsuge. En uge hvor vi for 
en gangs skyld ikke skulle bekymre os om regnvejr ☺ 

Tusind tak til alle der deltog i arrangementer i løbet af ugen, hjalp i kio-
sken eller kom med kage – vi er utrolig glade for jeres opbakning. 

FBG 

 

Næste års sportsuge 

 

Planerne for næste års sportsuge er allerede i gang, men i skrivende 
stund kan vi ikke melde datoer ud for de forskellige aktiviteter. 

FBG bestyrelse 

SPORTSUGEN 2018 
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Først af alt. Tak for indstillingen til Fasters Flamme, det var en stor 
overraskelse og ufortjent indstilling. Den indsats jeg yder for sognet, er 
meget minimal, men det er det, jeg har mulighed for. Jeg tror på at  
den måde vores lille samfund skal overleve på, er at alle yder den ind-
sats, som man nu synes, der er mulighed for i hverdagen. For mig er 
det lige meget, om man står som en stor primus motor, eller om man 
kommer til de aktiviteter, som der nu engang bliver lavet i sognet, eller 
om man betaler kontingent til den eller de foreninger, som man nu sy-
nes der er råd til. Jeg kan nævne mange, som yder en meget stor ind-
sats for vores lille område, og jeg håber da så inderlig, at de også en 
dag får den store ære, at blive hædret med titlen Fasters Flamme. 
Til min egen indsats, så er der ingen tvivl om, at jeg aldrig var kommet 
i betragtning, hvis der ikke havde været en aktiv bestyrelse for For-
samlingshuset, samt rigtig mange som kommer og hjælper til med di-
verse opgaver, når vi beder om det. Der skal fra min side lyde en me-
get stor tak til alle dem, der i de sidste mange år har ydet en meget 
stor indsats for Forsamlingshuset. Uden jeres hjælp var huset lukket 
for 5 til 9 år siden. Vi ser jo rigtig mange forsamlingshuse rundt om i 
landet, som lukker eller har det meget svært. Jeg kan også godt se, at 
tiden forandre sig - heldigvis for det, så snakken om hvorvidt vi skal 
have et forsamlingshus i området eller ej, har da strejfet mig mange 
gange. Hvorfor så holde ved noget som måske er i forfald? Jeg ser 
sådan på det, at vi må forsøge at følge med tiden og forandre os med 
tiden, så langt tid vi synes det er overkommeligt og sjovt. Så på trods 
af indkøringsvanskeligheder med vores nuværende måde at drive hu-
set på, tror jeg stadig, det er den rigtige vej at gå. Vi forsøger hele ti-
den at tilrette tingende, så vi både kan have udlejet køkken og udleje 
huset på sædvanligvis. Bevares, det er en balancekunst, men ikke 
umulig. 
Huset er i øjeblikket i en sund udvikling med god økonomi og råd til 
udskiftninger af ældre materiel.  
Jeg vil håber, at lokalsamfundet stadig vil bakke op om huset, som I 
har gjort i mange år indtil nu, så huset kan bestå, som den ældgamle 
kultur institution den er, og vil være i fremtiden. 
Tak for den ærefulde titel, som jeg vil bære med nænsomhed og 
stolthed. 
 

Kjeld Jensen 

FASTERS FLAMME 
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Så er vi snart klar med en ny og frisk gymnastiksæson. 
Vanen tro starter vi op efter efterårsferien i uge 43.  

Mor/far barn om mandagen,  
De øvrige hold om tirsdagen fra kl. 16.15 

Som tidligere annonceret vil vi prøve at ændre lidt på konceptet for 
vores gymnastikprogram i vinteren 18/19. 
Mor/far barn holdet, som er holdet for de 0-2 årige og deres foræl-
dre, kører videre med træning mandag fra kl. 17.00-18.00. 
Teenpower som er et 
rytme/springhold for de 
11-15 årige, hvor det er 
muligt at vælge enten ryt-
me eller spring, kører vi-
dere som tidligere med 
træning tirsdag fra kl. 
18.30-20.00 

Puslinge udtages af 
fællesholdet, og kører 
fremover selvstændigt, 
kun med opvisning i 
Astrup. Vi forsøger at 
ændre opstartstidspunktet, så det kommer til at køre tirsdag fra kl. 
16.15 til kl. 17.15, for at tilgodese de forældre der har svært ved at 
nå at aflevere børn til kl. 16.00.  
Er det stadig svært at nå for nogle, opfordrer vi til, at man som foræl-
dre hjælper hinanden. Man kan evt. gå sammen om at skiftes til at 
hente flere børn i børnehaven, så det kan fungere for alle parter. 
Spillopper og Turbomix slås sammen og bliver til et nyt hold som kom-
me til at hedde Multiholdet. Multiholdet bliver for børn fra 0. til 4. klas-
se. Tidspunktet bliver tirsdag fra kl. 17.15-18.30. 
Det nye hold skal skabe flere valgmuligheder for alle vore gymnaster. 
Multiholdet vil have 1,25 times træning 

Det vi på nuværende tidspunkt tænker med holdet er, at de 5 kvarter 
deles op noget i retning af: 
15 minutters opvarmning/leg. 
30 minutter med mulighed for at vælge mellem mgp/dans og leg i gym-
nastiksalen eller parkour/tons i hallen. 
30 minutter med mulighed for at vælge mellem rytme i gymnastiksalen 
eller spring i hallen. 

GYMNASTIK SÆSONEN 2018-2019 
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Denne nye tilgang er valgt for at tilgodese alle børn, og give mulighed 
for ekstra rytme til de der ønsker det, og mere tons til de børn der er 
mere til det. Det er meningen, at der skal sammensættes et opvis-
ningsprogram, af det de enkelte hold har arbejdet med, så det bliver 
muligt at lave en opvisning 
for alle, af de elementer 
gymnasterne helst vil arbej-
de med. 
De to valg er lagt ind, for at 
det fortsat er muligt at til-
vælge spring, selv om man 
ønsker ekstra rytme. 
Er der nogle børn, der har 
lyst og energi til mere 
spring, er det muligt at fort-
sætte fra 18.30-19.00 på 
ekstra spring. 
Vi vil løbende evaluere på det, og tilpasse i løbet af sæsonen hvis det 
skønnes optimalt. 

Vi er ikke helt klar med træ-
nerteamet, så sidder du, og 
har lyst til at være med, hø-
rer vi meget gerne fra dig.  
Sved på panden, FBG´s 
Voksenhold er et hold 
hvor der er plads til alle fra 
17 år og op, og hvor mål-
sætningen er sved på pan-
den, og en hyggesnak med 
naboen. Sved på panden 
kører videre ud fra samme 
koncept som sidste år. Det 

vil sige at vi kører med flere forskellige trænere, dog sådan at hver 
træner har nogle gange i træk. Der trænes tirsdag fra 20.00-21.00 

 

Leje/brug af redskaberne i hallen 

Der er blevet hængt nye billeder op ved redskaberne, så det igen er 
muligt at se, hvordan de skal stå.  
Vi håber, at alle der bruger redskaberne, vil hjælpe med at sætte dem 
pænt på plads efter brug. 

GYMNASTIK SÆSONEN 2018-2019 
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AKTIVITETSKALENDER 

SEPTEMBER 

Fra 1/9  Opstart af seniorbadminton 

Mandag 17/9 18.30 Opstart seniordans 

Onsdag 19/9 18.00 Opstart turneringsspillere badminton 

Fredag 21/9 16.00 International fredagshygge for familien 

Torsdag 27/9 19.00 Generalforsamling i FBG 

Oktober 

Torsdag 6/10 18.00 Opstart volleyball for senior 

Mandag 22/10 17.00 Opstart mor/far/barn gymnastik 

Tirsdag 23/10 16.15 Opstart gymnastik  

Onsdag 24/10 16.00 Opstart badminton ungdom 

Fredag 26/10 17.30 Koncert med Kurt Ravn 

Søndag 28/10 11.30 Opstart familiesvømning 

Lørdag 3/11 9.00 Fremtidsværksted 

Lørdag 3/11  Fest for alle 

Søndag 11/11 17.00 International Mortens Aften 

Onsdag 14/11 17.00 25 års jubilæum i Faster Sogns Højskole 

Fre+lør 16+17/11 16.00 Træningsdøgn i badminton 

Deadline til næste nummer er den 1. november 2018 

November 


