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. 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

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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INFORMATION FRA AKTIV FASTER

ÅRSMØDE I AKTIV FASTER
Der afholdes årsmøde i Aktiv Faster
torsdag den 9. marts kl. 19.30
i Aktivitetshuset i Astrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg:
Borgervalgte: Helle Andersen,
Jan Vestergaard, Per Kaasgaard.
Foreningsvalgte: Jørgen Hindhede,
Niels Lund, Helle Bilberg.
Efterfølgende forslag og diskussion af
relevante emner.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Aktiv Faster
- se også www.faster-astrup.dk

PASSIV MEDLEMSSKAB
Kontingentet for passivt medlemskab af FBG i år 2017 er:
Kr. 100 pr. person
Kr. 200 pr. husstand/par
Kontingentet kan betales på 3 forskellige måder
1) på girokortet, der er sendt med bladet.
2) ved bankoverførsel til konto nr. 5958 250012-6
3) ved mobilepay på 9393 1943
PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN STØTTE!
FBG bestyrelsen
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FASTERSHUS
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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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FASTER SOGNS HØJSKOLE
Tag på udflugt med Faster Sogns Højskole og Faster menighedsråd.

Fredag den 31. marts
holder vi fælles udflugt med afgang fra Faster Skole kl. 9.00 og hjemkomst ca. kl. 17.00.
Vi skal besøge Linka i Lem, hvor vi får rundvisning.
Derefter går turen til Hvide Sande, hvor vi skal spise.
Fiskeriets hus og en rundtur i Hvide Sande står også på programmet.
I Helligåndskirken i Hvide Sande får vi en fortælling om kirken og slutter af med en kort andagt.
På hjemvejen nyder vi en kop kaffe med lidt sødt til.
Turen er baseret på, at alle kan deltage.
Prisen for hele dagen er 250 kr.
Vi glæder os til en dag, hvor der bliver god tid til hygge, oplevelse og
samvær.
Tilmelding til Vibeke Petersen 21681407 eller Margit T. Kristensen
61284330 senest den 20. marts.
Hilsen Faster Sogns Højskole og Faster menighedsråd.

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB
Klubmesterskabet for sæsonen 2016-2017 i Faster Badmintonklub for
alle ungdomsspillere afvikles

Lørdag den 18. marts
Kampene starter kl. 8.30. Tilmeldingsseddel er udleveret til træning.
Kampplan bliver også udleveret til træning og kan ses på Faster BK’s
del af hjemmesiden.
Der vil være medaljer til alle ungdomsspillere til og med U11, samt pokaler til 1. pladsen i alle rækker og 2. pladsen i rækker med mindst 4
tilmeldte.
Vi håber, alle interesserede vil komme og se nogle gode kampe.
Fælles afslutning og præmieoverrækkelse foregår onsdag den 29.
marts, læs mere herom på side 11.
FBK’s Bestyrelse
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GYMNASTIKOPVISNING
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Fredag den 24. marts kl. 18.00
Det er aftenen, hvor vi inviterer indenfor til årets lokale gymnastikopvisning. Denne aften vil alle vore lokale gymnaster og instruktører vise, hvad de har arbejdet med i sæsonens løb. Derudover har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Bøvling Idrætsefterskole, som vil være
vores gæstehold i år, så glæd Jer, det kan kun blive godt.
Efter opvisningen vil vi i vanlig stil, servere kaffe og kage til alle.
Som tidligere år er der mulighed for også at opleve Fasters fælleshold
og Fasters Teenpower i Skjern til opvisningen i weekenden før lokalopvisningen, Teenpower skal på gulvet søndag den 19. marts kl.
11.36 og fællesholdet skal på kl. 11.48, så her kan vi kun opfordre til,
at man bakker op om dem.
Fasters fælleshold er et hold sammensat af puslinge, spillopper og
turbomix, som i alt udgør 57 gymnaster.
De senere år har vi lavet en kombineret opvisning med de 3 hold for
på den måde at udvikle opvisningskonceptet lidt. Det har tidligere fået
roser med på vejen. Det giver en bonus i form af øget fællesskab og
teamwork trænerne imellem, så det er også det, vi arbejder hen imod i
år.
Til vores lokalopvisning har vi derudover også vores mor/far/barn hold.
I sæsonen er der også mulighed for at blive rørt som voksen. Igen i år
kører vi med sved på panden, hvor en god flok mødes og giver den
max gas til skiftende instruktører.
Gymnastikudvalget.

9

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

BADMINTON FÆLLESAFSLUTNING
Fælles afslutning på badmintonsæsonen

Onsdag den 29. marts 2017
De sidste par år har vi afholdt fælles afslutning og præmieoverrækkelser fra klubmesterskaberne for både ungdomsholdene,
deres forældre og vinderne fra seniorklubmesterskabet i januar.
Det gør vi igen i år.
Kl. 16.30 – 17.30

Afslutning for alle spillere fra 0. kl. til og
med 5. klasse.
Tag mor og far med, og spil med dem i forskellige badmintonlege.

Kl. 17.30 – 18.00

Præmieoverrækkelse fra klubmesterskaberne til alle vindere, også for vindere ved seniorklubmesterskabet.

Kl. 17.30

Mødetid for 6. kl. og op efter til præmieoverrækkelsen til alle spillere.
Fælles spil med forældre for 6. klasse og op
efter.

Kl. 18.00 – 19.00

Vi håber, I vil tage mor og far med til denne afslutning. De bestemmer dog selv om de vil spille med.
I må også gerne tage bedsteforældre med.

Seniorspil
Der vil være seniorbadminton som fælles afslutning fra kl. 19.00
til ca. 22.00.Tilmeldingsseddel hænges op senere.
Faster Badmintonklub
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Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Kristian D. Nielsen
Fasterlundvej 11
Tlf. 97 36 45 45
Bil. 40 96 45 47
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16.00
9.00
9.00
9.00

-

20.00
16.00
16.00
16.00

SPORTSUGEN 2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra den 9. – 17. juni 2017, hvor
der er Sportsuge. Vi forventer at programmet bliver:
Fredag den 9. juni
Lørdag den 10. juni
Søndag den 11. juni

Børnenes aften
Fjorden Rundt på MC
Rundstykker til kirkegængerne (kl. 9.30)
Friluftsgudstjeneste (kl. 10.00)
Gadedyst/Familiedag
Gymnastikopvisning ved Dejbjerglund efterskole og Brejninggaards gamle elevhold
Onsdag den 14. juni Fællesspisning med Spejderne
Bildyst
Torsdag den 15. juni Kroketstævne
Lørdag den 17. juni Senior fodbold
Sommerfest
Der kan ske ændringer i programmet, så se med i Sognet Rundt næste gang, hvor der også vil være en nærmere omtale af de enkelte dage.
Gadedysten vil i år have en ny form, hvor et hold også kan bestå af
familien. Mere herom i næste nummer af Sognet Rundt.
Forplejningsudvalget vil også gerne have hjælp i sportsugen, især
med bemanding af kiosken til alle arrangementer, og med bagning af
mange kager, tilmelding kan ske på Facebook eller ved kontakt til
Hanne Vestergaard 23304656.
Bestyrelsen

EUROPA MESTERSKABER I BADMINTON
Europamesterskaberne i badminton afholdes i år i Kolding, de starter
den 25. april og slutter med finaler den 30. april.
Faster Badmintonklub vil gerne opfordre alle interesserede til at tage
en tur til Kolding. Vi håber, at vi kan samle nogle biler, og lave en udflugt for klubbens spillere, forældre og andre der har lyst til at se Europas bedste badmintonspillere folde sig ud. Hvis vi bestiller over 15 billetter sammen, kan vi få 20% rabat. Voksen billet pris er ca. 200 kr. for
1 dag og pr. barn ca. 180 kr. før rabat. Tilmelding til lørdag den 29.
april sammen med FBK kan ske til Hanne Vestergaard inden 1.
marts, da der ikke er mange ledige pladser tilbage.
Mange badminton hilsner - bestyrelsen.
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benno@bennogosvig.dk

Poppelalle 13

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

FASTER SENIOR KLUB
Livsglæde - Samvær - Motion.
Uanset alder er alle velkommen til at deltage i vore aktiviteter
Bob:
Mandag
kl.9.30-11.30
og Fredag
kl.9.30-11.30
Motion:
Mandag
kl.9.30-10.30
Kroket:
Onsdag
kl.13.30
og Fredag
kl.13.30
og Søndag
kl.15.30
Seniordans:
Mandag
kl.18.30-20.00
Der er Generalforsamling i Aktivitetshuset

Tirsdag den 7. marts 2017.
Bestyrelsen ved Bodil tlf.97364061.

FBG/DGI FORENINGSUDVIKLING
Så er FBG bestyrelsen i samarbejde med DGI nået et stykke videre i
vores projekt med foreningsudvikling. Efter en analyse og en masse
gode snakke har vi i FBG bestyrelsen, lagt os fast på 3 opgaver, som
vi vil starte med at prioritere. Det er ikke de eneste opgaver, der er
kommet ud af samarbejdet, men det er disse, vi har valgt at arbejde
med lige nu. Forhåbentlig vil foreningens medlemmer og sognets beboer mærke til forandringerne i 2017. De tre opgaver er:
- nye tiltag i forbindelse med Sportsugen
- en frivilligbase
- opdatering af foreningens vedtægter, holdninger til børn & unge
samt årshjul for bestyrelsen og udvalget.
Det er et arbejde, der fortsætter langt ind i 2017, og vi ser frem til at se
resultatet af vores samarbejde med DGI. Sidste opfølgningsmøde
med DGI bliver til foråret. Herfra er vi helt på "egne ben".
På vegne af FBG´s bestyrelse
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UNGDOMS FODBOLD 2017
FBG ungdom fodbold
Hold:

Træningstid

Trænere

U6 drenge/
piger
Årg. 11

Tirsdag 17.00 - 18.00
Opstart tirsdag d. 18. april

Kelly Lassen

U7 drenge
Årg. 10

Tirsdag 17.00 - 18.00
Opstart tirsdag d. 18. april

Ole Olesen

U7 piger
Årg. 09 og 10

Tirsdag 17.00 - 18.00
Opstart tirsdag d. 18. april

Rune Madsen
Henrik Lundsgaard

U8 drenge
Årg. 08 og 09
U9 piger
Årg. 07 og 08
U10 drenge
Årg. 07

Tirsdag og torsdag 17.00 18.00
Opstart torsdag d. 30. marts
Tirsdag og torsdag 17.00 18.00
Opstart torsdag d. 30. marts
Tirsdag og torsdag 17.00 18.00
Opstart torsdag d. 30. marts

Ellen Kristensen
Berit Kjærsgaard
Lene Wilsøe
Fie Hansen
Peter Solsø

KOMMUNEMESTERSKABER I BADMINTON

Aske og Jens guld i U11D i
double
Elias guld i U11D
Aske sølv i U11D
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Thomas sølv i single

KOMMUNEMESTERSKABER I BADMINTON
Faster Badmintonklub havde kun 10 ungdomsspillere med til kommunemesterskaberne i år. Men det blev heldigvis mange flotte placeringer alligevel.
Spillerne kæmpede sig til 10 medajler, fordelt på 8 forskellige spillere.
7 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer.
Vi stillede op i 8 forskellige rækker og fik medajler med hjem fra de 5
af dem, vi er virkelig stolte over spillerne og deres kampgejst. Det var
en dejlig dag i Ringkøbing.
Vinderne var: (se billeder nederst siderne)
Elias Bøndergaard - guld i U11d
Aske Mikkelsen - sølv i U11d
Jens Bilberg og Aske Mikkelsen - guld i U11d
Elias Bøndergaard og Alex Kjærsgaard - sølv i U13d
Nathaniel Bøndergaard og Mikkel Frimor - guld i U13c
Søren Bilberg og Jens Kragh - guld i U15c
Ved senior kommunemesterskaberne fik FBK en enkelt medalje. Det
var Thomas Lund der fik sølv i single i B rækken.
Tillykke fra bestyrelsen - godt gået

Mikkel og Nathaniel
guld i U13C i double
Alex og Elias sølv i
U11D i double

Søren og Jens guld i
U15C i double
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FASTER BADMINTONKLUB
Faster Badmintonklub fejrede 50 års jubilæum
For 50 år siden tog Jeppe Jensen og Poul Nielsen initiativ til at starte en
badmintonklub op i Faster Sogn. Det er vi mange, der er glade for, og
den runde dag blev fejret den 21. december i aktivitetshuset, hvor der
både var badmintontræning, kage og reception på programmet.
I den festlige anledning var der fint besøg af de professionelle badmintonspillere Mathias Baskjær og Sune Gavnholt, der lagde vejen forbi og
gav klubbens ungdomsspillere et par timers god og inspirerende træning.
Herefter var der officiel reception med taler fra klubbens formand Niels
Lund, formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Kristian Ahle,
og fomand for Aktiv Faster, Svend Erik Olesen.
Til slut var det blevet seniorherrernes tur til at få ørerne i den professionelle ketsjermaskinen i form af et par sæt på banen mod Mathias Baskjær og Sune Gavnholt.
Alt i alt et par gode timer, hvor vi fik fejret klubben og fjerbolden.
Bestyrelsen
Faster Badmintonklub
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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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FRA FASTER SOGNEARKIV

Smed Johannes Nielsen uden for smedjen.

NYT FRA FASTER ANDELSMEJERI
Indkaldelse til generalforsamling
i Faster Andelsmejeri
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00
i Aktivitetshuset
Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning V/ Dennis E Jensen
Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmerne
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Dennis E Jensen, Kenneth Christensen og Anne-Kristine Jansen
Valg af revisor – på valg er statsaut. Revisionsselskab Partner, Skjern
evt.
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WEEKENDTRÆNING I GYMNASTIK
Fra den 6. januar til den 7.
januar afholdte Teenpower
weekendtræning i Aktivitetshuset. Her skulle der
læres serier til opvisningerne i marts, både hos rytmepiger og springere. Fredag aften startede med
fælles opvarmning, og derefter gik pigerne ind i gymnastiksalen for at øve serie, mens drengene fik lov
til at springe. Efter træningen var der
forfriskning, og derefter skulle gymnasterne selv, delt op i spring og rytme,
lave en serie og vise for den anden
del af holdet. Der var mange gode ideer og godt sammenhold. Herefter kunne man hygge sig inden der blev sagt
godnat. Lørdag skulle der læres startserie, og alle var derfor samlet.
Både gymnaster og trænere havde en
god og hyggelig weekend.
Hilsen trænerne
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Storegade 20 · Borris · 6900 Skjern · 97366122
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FORMANDEN HAR ORDET
FRIVILLIGT ARBEJDE ER EN HJERTESAG
Jeg har altid været en del af frivilligt arbejde - primært som gymnastikinstruktør. Kun en kort periode, hvor jeg var under uddannelse måtte
jeg prioritere dette arbejde fra. Det var derfor også naturligt for mig at
kontakte den lokale gymnastikforening, da jeg flyttede vestpå efter
endt uddannelse. Jeg er stadig instruktør den dag idag og nyder, at
kunne give andre glæde, ved det jeg selv glædes ved.
Da jeg flyttede til Astrup havde jeg samme tanke - jeg ville være en del
af det frivillige arbejde i sognet. Jeg læste et opslag i "Sognet Rundt"
om at FBG søgte en ny formand. Tænkte det lød spændende samtidigt med, at jeg desværre ikke havde mulighed for at træne et gymnastikhold i FBG (pga. træningstidspunktet for mit eget gymnastikhold i
en anden forening). Efter ca. 1½ år på posten må jeg desværre erkende, at formandsposten ikke er min hjertesag og stiller derfor ikke op til
næste generalforsamling. Hvis jeg skal lave frivilligt arbejde, skal hjertet være med.
Derfor beder jeg alle, der kunne have interesse for denne bestyrelsespost om at henvende sig til mig. Så kan vi tage en snak og finde ud af
om du er den næste FBG formand. Du vil komme til at arbejde sammen med en flok meget hjælpsomme og arbejdsomme mennesker den støtte, de har været for mig, kan jeg slet ikke takke nok for.
Jeg ønsker selvfølgelig stadig at støtte op om FBG og det andet frivillige arbejde i sognet.
Hvis der er spørgsmål - store som små - kan jeg kontaktes på tlf.: 22
92 26 16
MVH Nadja B. Budde - FBG formand

LANDSTÆVNE 2017
Husk tilmelding til landsstævnet i Aalborg til
sommer. DGI skriver, at der næsten er udsolgt, så skynd dig/jer at blive tilmeldt. Du
kan tilmelde dig via dette link.
https://www.dgi.dk/landsstaevne
Der er mange fra Faster-Astrup området,
der allerede er tilmeldt.
Vi ses.
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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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KFUM SPEJDERNE I ASTRUP
Program foråret 2017
26. februar:
19. marts:
23. april:
28. maj:

Vi deltager i fastelavns fejring i Aktivitetshuset
Bålhygge og generalforsamling - på spejderpladsen
ØKO-dag hos Margit og Ernst, Skovvejen
Ud i det blå - med udgangspunkt ved skinnecyklerne i
Herborg

Der er altid plads til flere!
Vel mødt!
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BADMINTON SENIORKLUBMESTERSKAB
Lørdag den 21. januar blev Faster Badmintonklubs senior klubmesterskab afviklet.
26 kampe blev det til, fordelt over 5½ time. Der var igen mange meget
tætte kampe.
Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 18 deltagere og der
blev spillet i 4 forskellige rækker. Hele formiddagen blev der spillet
mixdouble kampe mellem de 8 par, og om eftermiddagen var der 3
herredouble par, 3 damedouble par og 2 single spillere, der fik afviklet
sine kampe.
Følgende kæmpede sig til titlen som klubmestre.
Herredouble:
1. plads: Thomas Lund og Niels Lund
Damedouble:
1. plads: Karen Dissing Kragh og Hanne Vestergaard Kristensen
Herresingle:
1. plads: Thomas Lund
Mixdouble:
1. plads: Annie Lund og Thomas Lund
2. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig
Tillykke til alle vindere.
HUSK præmieoverrækkelse er onsdag den 29. marts. (se mere på
side 11)
Faster Badmintonklub

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Mandag den 26. juni 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter, se i dagspressen eller på hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen, vil der være banefordeling til kommende
sæson, så mød op, for også at booke en banetid.
Faster Badmintonklub
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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS
Vi har haft et begivenhedsrigt år i huset.
Først og fremmest fordi det er lykkedes os at få udskiftet vort gamle og
nedslidte oliefyringsanlæg med naturgas. Mange tak til de mange lokale kræfter, som har hjulpet med dette store indgreb.
Vi har nu fået et anlæg, som er let at betjene og som vi forhåbentligt,
ikke skal have så meget vedligehold på som det gamle anlæg. Vi kan
allerede nu se, at det bliver billigere at opvarme huset, og samtidig får
vi alt varmt vand opvarmet af naturgas.
Vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene, da vi allerede har de næste
planer klar. I over 30 år har salens stole gjort et flot stykke arbejde,
men der skal repareres mere og mere, så tiden er kommet til en udskiftning. Derfor blive næste udfordring at skaffe penge til nye stole.
Af nye ting skal vi også nævne vores nye hjemmeside
www.fasterforsamlingshus.dk . Besøg siden og se huset, bordopstillinger, lejemuligheder, priser og udlejningskalender. I kalenderen kan du
på forhånd se hvornår huset er udlejet/optaget – og følge med i hvor
godt det går med udlejningen.
Vi har haft fornøjelsen af at have købmanden på besøg med en god
vinsmagningsaften og vi har afholdt det traditionelle bankospil til fordel
for huset. Flot fremmøde og god omsætning til huset. Mange tak for
det.
Vi må dog erkende at huset ikke kan køre bare med indtægter fra udlejning og lidt bankospil.
Vi er dybt afhængige af medlemskontingenterne og håber meget, at I
vil støtte huset med 200 kr. pr. par eller 100 kr. for enlige – se nærmere på den tidligere husstandsomdelte løbeseddel.
Vi modtager meget gerne sponsorbidrag som er på 750 kr. For de
penge kan man få sit navn op på vores sponsortavle. Beløb til sponsorbidraget eller til ovennævnte medlemskontingent kan indbetales på
konto nr. 5958 1100050 eller via Mobilepay på tlf.nr. 51484364. Der
kan også indbetales direkte i Faster Andelskasse. Husk i alle tilfælde
at oplyse navn og adresse.
Hilsen bestyrelsen for Faster Forsamlingshus

30

www.faster-astrup.dk

SOGNEFEST

31

AKTIVITETSKALENDER
FEBRUAR
Lørdag

25/2

9.00

Hjemmeturnering i ungdomsbadminton

Søndag

26/2

14.00

Fastelavnsfejring

MARTS
Tirsdag

7/3

Generalforsamling i Faster senior Klub

Torsdag

9/3

19.00

Årsmøde i Aktiv Faster

Lørdag

11/3

13.00

Åbent hus i FastersHus

Lørdag

18/3

8.30

Klubmesterskab for ungdomsbadminton

Tirsdag

21/3

19.00

Generalforsamling i Faster Andelsmejeri

Fredag

24/3

18.00

Gymnastikopvisning i FBG

Onsdag

29/3

16.30

Fællesafslutning Faster Badmintonklub

Torsdag

30/3

17.00

Opstart på nogle ungdoms fodboldhold

Fredag

31/3

9.00

Udflugt med Faster Sogns højskole

APRIL
Tirsdag

18/4

Søndag

23/4

17.00

Opstart på nogle ungdoms fodboldhold
Familiespejderne

MAJ
Søndag

28/5

Familiespejderne

JUNI
9-17/6
Mandag

26/6

Sportsuge
19.00

Generalforsamling i Faster Badmintonklub

Deadline til næste nummer er den 5. maj 2017
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