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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG
FORMAND:
Anna-Mette Jacobsen

Tlf. 40 76 47 79

ragedal16@gmail.com

Tlf. 28 57 38 87

puls@besked.com

SEKRETÆR:
Trine Hansen
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

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

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

GYMNASTIKUDVALG:

SPONSORUDVALG:

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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125 ÅRS JUBILÆUM
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FASTERS FLAMME
Så er det igen tid til at indstille kandidater til Fasters Flamme.
Fasters Flamme er en pris, der er stiftet af Faster Seniorklub, Aktiv
Faster, Faster Boldklub og Gymnastikforening samt Faster Andelskasse. Prisen kan gives til en gruppe personer, foreninger, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner, 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. Alle,
der er med til at fremme Faster Sogn og er medvirkende til, at det bliver et endnu bedre sted at være, kan indstilles til prisen Faster Flamme.
Indstillingsfristen er mandag den 28. maj i postkassen i Aktivitetshuset eller på www.faas.dk. En repræsentant fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster, FBG og Faster Andelskasse vil udpege årets prisvinder.
Overrækkelse af prisen vil finde sted i forlængelse af bildysten den 3.
juni. Prisen består af et kontantbeløb på kr. 3.000 sponseret af Faster
Andelskasse samt en gave med inskription fra de øvrige foreninger.
Som tidligere vil der blive hængt en plakat op med årets prisvinder i
Aktivitetshuset.

FORSKØNNELSESPRISEN
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.
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.
A.
B.
C.
D.
E.

Nybyggeri som f.eks. parcelhuse, landbrug, forretningsbyggeri og industribygninger.
Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
Renovering af eksisterende bygninger
Renovering af haver eller grønne områder
Vedholdende flot vedligeholdt hus eller ejendom

Prisen på kr. 3.000 er sponsoreret af Faster Andelskasse og Anlægsgartner
Lauge Bonde.
Send jeres indstilling til Per Hindhede på pahindhede@gmail.com. Senest mandag den 28. maj. Se mere om prisen på www.faas.dk
Vi håber, at vi må få rigtig mange henvendelser. Uddelingen vil ske efter bildysten søndag den 3. juni 2018.
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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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BØRNE DISKO-FEST
Alle børn i Faster Sogn fra 0. til 6. klasse inviteres til Børnefest
fredag den 1. juni 2018 i Aktivitetshuset
kl. 18.00 til 21.00
Pris kr. 50,- inkluderer spisning og 1 sodavand, der betales ved indgangen.
Der kan købes slik, sodavand á kr. 5,- slush ice á kr. 5,
- og ’all you can eat’ popcorn til kr. 10,Tilmelding, senest den 26. maj 2018
-af hensyn til mad!!!
Kom frisk og glad til en hyggelig aften med gang i den ☺
Vi glæder os til at se jer
Tilmelding skal ske til:
Lene Wilsøe på 30681906
Tilmelding efter den 26. maj
koster kr. 65,Venlig hilsen Børnefestudvalget

FASTER SENIOR KLUB
Senior klubben har fået ny formand ved deres årlige general forsamling. Den nye formand er Alice Bagge.

Tak for indsatsen
7Til Bodil Moesgård skal der lyde en stor tak for hendes indsats som
formand i senior klubben.
Tak til dig Bodil.
Faster Senior Klub
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Privat Dagpleje
På Landet
v/ Kirsten Dammark
Fasterlundvej 11
Ejstrup
6900 Skjern
Mobil: 25396132
Fastnet: 97364545
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GRUNDLOVS ARRANGEMENT
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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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100 OG 120 ÅRS JUBILÆUM
Jubilæumsfest for børneklubben ”Lygten” og IM med
åbent hus den 6. juni fra kl. 16.00 til 19.30.
Børneklubben ”Lygten” og Indre Mission i Astrup fejrer henholdsvis 120
og 100 års jubilæum. Det skal fejres. ☺
Vi vil meget gerne invitere dig til at komme til ÅBENT HUS. ALLE er hjertelig velkommen til at kigge forbi og være med i festlighederne.

GRATIS fødselsdagskage og kaffe eller en hotdog.
Programmet ser således ud:
Kl. 16.00
Kaffe/the, saftevand og kage, hoppeborg og aktiviteter
Kl. 16.15-16.30 Velkomst og Trylleshow v/Gittes Trylleri
Kl. 16.30-19.00 Pølsevognen åbner
Kl. 16.40-16.50 Trylleshow v/Gittes Trylleri
Kl. 17.10-17.20 Trylleshow v/Gittes Trylleri
Kl. 17.30-17.45 Historisk overblik v/Poul og Esther
Kl. 18.30-19.00 Mini-koncert med Gospel FC fra Sdr. Felding
Velmødt til dig, din familie og tag din nabo med.
Har du spørgsmål eller andet til arrangementet, kan du ringe til formand:
Thomas Bøndergaard Jeppesen – 2970 98 86.
Børneklubben og Indre Mission har gennem mange år været med til at
forkynde og oplære i den kristne tro og dåb. Jubilæet er med til at markere det glade budskab om Jesus Kristus.

FÆLLES SKT. HANS FEST
Fælles Skt. Hans Fest den 23. juni
på Spejderpladsen i Astrup (bag Mariehønen)
Aftenens program:
Kl.19.00 – 19.15 Ankomst og Midsommersange
Kl.19.15 – 19.45 Indslag for børn
Kl.19.45 – 20.30 Snobrødsbagning og hygge
Pølser og sodavand kan købes
Den medbragte kaffekurv nydes
Kl.20.30 Bålet tændes
Båltale v/ Kristian Andersen, Tarm
Medbring selv kaffekurv og stol.
Kom og vær med fra kl. 19.00 hvor der er lagt op til hygge og fællesskab.
Alle som har lyst er velkomne!
Arrangører: Indre Mission, Astrup KFUM & K, Aktiv Faster
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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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JUBILÆUMSFEST
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INFORMATION FRA AKTIV FASTER
”Fremtids-værksted” Faster – Astrup – Ejstrup

Aktiv Faster vil senere på året, arrangere det fjerde fremtidsværksted,
så sæt allerede x i kalenderen ud for lørdag den 3. november 2018 fra
kl. 09.00 - 14.00. En dag hvor vi vil lade nye ideer komme på bordet,
ting som kan give vores område et løft, ting som vi i fællesskab skal
løse med dygtighed, tålmodighed og en god indsats, så vi får endnu et
godt resultat.
Vi har hvert fjerde år holdt et fremtidsværksted og hvad fik vi så ud af
det?
År 2004, hvor ideerne til aktivitetshuset kom frem
År 2009, hvor ideen om at købe det gamle mejeri kom på banen, og
flytte den gamle købmandsbutik derhen, og ideen om ældreboliger i
Sognet.
År 2013, hvor bl.a. Ideerne til cykelstierne kom på bordet
År 2018, hvad kommer der ??????
Dagen vil blive krydret med indlæg og en dygtig ordstyrer, Aktiv Faster
er vært for dagen, så begynd allerede nu at tænke fremtid, vi vil senere orientere om arrangementet.
Hilsen Aktiv Faster

BADMINTON UNGDOMSKLUBMESTRE
Tak til alle spillere, vi er stolte trænere.

Følgende blev ungdoms klubmestre i 2018
U10 single:
1. Johan Wilther Kaagaard
2. Mikkel B. Kjærsgaard
U10 double:
1. Nicolai Kirkeby Solsø
og Jens Torp Mortensen
U12 single:
1. Aske Mikkelsen
2. Jonas Kirkeby Solsø
U12 double:
1. Ida Vestergaard og
Jens Bilberg
U14 single 1 (turneringshold)
1. Alex Kjærsgaard
2. Ebbe Mikkelsen

U14 single 2
1. Niklas Jensen
2. Kasper Kjær
U14 double
1. Elizabeth Bertelsen og
Ebbe Bang Mikkelsen
2. Elias Bøndergaard Jeppesen og
Nicklas Bjerg Jensen
U15-U17-U19 single
1. Mikkel Frimor
2. Kenny Nshimirimana
U15-U17-U19 double
1. Jens Søndergaard Kragh
og Kenny Nshimirimana
2. Emil Ladekjær Christensen
og Mikkel Frimor
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BYFEST 2018
Fredag den 1. juni
Børnefest i Aktivitetshuset se side 7

Lørdag den 2. juni
Fodbolddag på stadion
Kom og oplev stemningen når lokale fodboldhold spiller på Faster Stadion. Der afvikles 15 kampe fra U6 drenge til serie 5 herre senior. Der
er helt sikker en eller flere du kender på banerne.
Kampene starter kl. 10.00 og sluttes af med serie 5 kampen kl. 13.30.

Søndag den 3. juni
Kl. 9.00 Friluftsgudstjeneste
Kl. 10.00 Menighedsrådet er vært ved rundstykker
BILDYST - KEND DIT SOGN ☺
Mellem kl. 10.00 og 10.30 går starten fra skolens P-plads.
Konceptet er enkelt og ligner tidligere år: billeder er taget forskellige
steder rundt i sognet, og man skal i bil forsøge at finde disse steder
(poster).
Herudover er der små opgaver ved nogle poster, som løses undervejs. Senest kl. 12.15 mødes vi ved aktivitetshuset, og mens resultatet
gøres op, er der mulighed for at købe frokosten.
Pris for deltagelse i bildyst: voksne kr. 20. Børn gratis.
Bildysten er en god mulighed for at komme rundt i sognets afkroge. Vi
opfordrer ”indfødte” til, at invitere tilflyttere med i bilen.
Der vil i år være børnepasning på stadion og i gymnastiksalen.
Mød op - ingen tilmelding til bildysten.
Ca. kl. 12.45 vil vinderne af bildysten blive udråbt. Herefter følger
prisoverrækkelserne af Byfornyelsen, FBG’s vandrepokal og Fasters
Flamme.
Kl. 14.00 starter gymnastikopvisningen med Ringkøbing Skjern
Aspiranthold og Lomborg Efterskole på græsset/fodboldbanerne bag
Aktivitetshuset.
Kl. 15.00 spiller Serie 2 Faster/Hannings herre mod Ølstrup. Det
bliver helt sikkert en meget intens kamp.
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BYFESTEN 2018
Tirsdag den 5. juni - Grundlovsdag

Fra kl. 16.00 vil der være aktiviteter for børn og voksne. Se programmet på side 9.

Onsdag den 6. juni
100 års jubilæum hos Indre Mission og Lygten. Se hele programmet
på side 11.

Lørdag den 9. juni
125 års jubilæum for Faster Boldklub og Gymnastikforening. Vi fejre
det med en reception fra 10.00-13.00. Se indbydelsen på side 3.
Fodbold Serie 2 Faster/Hanning-FC Silkeborg kl. 14.00
Kl. 18.00 vil der være sognefest i Aktivitetshuset. Se hele programmet
på side 13.

Lørdag den 23. juni
Fælles Skt. Hans Fest på Spejderpladsen i Astrup. Medbring selv kaffekurv og stol. Kom og vær med fra kl. 19.00, hvor der er lagt op til
hygge og fællesskab. Se programmet på side 11.

Forplejningen vil i løbet af lørdag og søndag sælge pulled pork burger, mini pizza, frankfurter, pølser, slik, sodavand, øl samt kaffe og kage.
Vi mangler hjælp til salg i kiosken og til kagebagning, så find listen ved
købmanden, på blyanten eller kig ind på den nye hjemmeside - under
FBG - byfesten 2018, tilmelding kan ske ved at skrive en sms eller ringe til Hanne Vestergaard på 23304656.

Hjælp os - hvis du har en gammel FBG klubdragt, spillertøj, gymnastik
tøj eller lignende vil vi meget gerne låne det af dig. Vi vil gerne lave en
udstilling af tidligere klubtøj fra FBG til jubilæet den 9. juni. Husk af
skrive navn i, så levere vi tilbage.
Kontakt en fra bestyrelsen for nærmere aftale eller ved spørgsmål. (Se
bestyrelsen på side 2)
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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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FASTER MARIE
Efter vores generalforsamling den 17. april, har vi sagt farvel til vores
sekretær Bente Kousgaard efter 9 år i bestyrelsen og en af medstifterne. Vi har også sagt farvel til Dorthe Bovtrup, som har siddet i bestyrelsen som kasserer de sidste 2 år. Ny kasserer blev Louise Torp
Madsen og ny sekretær blev Nicholine Olesen. Tak for godt samarbejde til de gamle medlemmer af bestyrelsen samt velkommen til de nye,
som vi glæder os til at starte samarbejde med.
Grundlovsdag den 5. juni er der et arrangement for alle i sognet både
små og store, som vi er en af tovholderne på sammen med Aktiv Faster og Fasters Børn. (se indbydelse her i bladet.) Der har vi i Faster
Marie overtaget fællesspisningen fra Spejderne, som vi vil stå for samt
et kagebord senere og vi håber på at mange har lyst til at deltage og
gøre det til en god eftermiddag/aften. Der vil være aktiviteter for børnene og underholdning for de voksne i form af musik leveret af Ronnie
Flyvbjerg Olesen, kapelmester ved Mariehavens koncerter i Ansager
og grundlovstale af Henrik Andersen, Rk. Mølle byrådsmedlem af Kristendemokraterne. Håber vi ses.
Vi er kommet godt i gang med vores pap og papirindsamling og vi vil
gerne sige tak til alle jer, som har støttet os ved at benytte de to containere placeret på den gamle genbrugsstation så bliv endelig ved
med det.
Forude har vi det årlige traktortrækstævne i september, hvor vi dog
lige mangler den endelige dato, men meld jer endelig til at hjælpe, når
det er, for uden alle jer frivillige vil det ikke kunne lykkes. Vi glæder os
som altid til en hyggelig dag/dage.
Støt os, så vi kan blive ved med at forsøde Fasters Børn med oplevelser og ting. Senest har vi sponsoreret en bio tur for Ugler og SFO, udflugt til Moseløkke Stenbrud for eleverne på Bornholm og indkøb på
60.000 kr. til Makersspace, som gør det muligt for eleverne at arbejde med innovation, kreativitet og produktion og er et skridt mod
fremtidens skole og bygger på principperne for læring i det 21. århundrede. Hvis I ikke allerede har set eller hørt om det via jeres børn,
vil skolen holde et åbent hus senere, så hold øje med indbydelsen.
God sommer derude hilsen støtteforeningen

Faster Marie
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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

FASTER/ASTRUP CYKELKLUB
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benno@bennogosvig.dk
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NYT FRA FASTERS BØRN
Vuggestuen Tusindfryd er åbnet og indviet.
Den nye vuggestue Tusindfryd er kommet rigtig godt fra start. Den 1.
april tog personalet imod de allerførste børn, og den 26. april var der
officiel indvielse af de nye lokaler.
Det var en mærkedag med alt, hvad der hører sådan én til - snoreklip,
kagemand, sang, flag og gæster. En dejlig dag til markering af en
spændende udvikling for Fasters Børn.
Der er lige nu 9 børn i vuggestuen, og der er plads til 12 ialt. Er du
interesseret i en af de sidste pladser, kan du kontakte Henny Mikkelsen på telefon 97 36 43 42 og høre mere om hverdagen i vuggestuen.
Vil du skrive dit barn op til en plads, skal du kontakte kommunens
pladsanvisning.
Fasters Børns bestyrelse

Nye forældre i Fasters Børns bestyrelse
Den 17. april havde vi årsmøde i Fasters Børn, og her var der valg af
nye forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
For dagtilbud er følgende valgt:
Anette Vestergaard
Lilian Pedersen
Torben Krøy
Suppleanter for dagtilbud:
Tina Krøy
Trine Hansen
For skolen er følgende valgt:
Chantal Nibigira
Hans Henrik Mikkelsen
Suppleanter for skolen:
Søren Wilsøe
Heidi Kjær Andersen
Fasters Børns bestyrelse
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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS
På husets velbesøgte generalforsamling ultimo februar kunne vi med
glæde fremvise renoveringen af den lille sal blandt andet. med nye indervægge, nye gardiner, nyt loft med isolering og ny loftsbelysning –
så den lille sal nu står lys og venlig med mulighed for udlejning til møder og små sammenkomster (max. 30 personer).
Til bestyrelsen genvalgtes Kjeld Jensen, Mogens Rasmussen og Henning Nielsen.
Vi har fået dejlig opbakning med medlemmer og sponsorer – tak for
det. Huset er inde i en god økonomisk gænge, ligesom bestyrelsen er
opmærksom på husets fremtid. Vi må erkende, at der er blevet længere mellem mulige kogekoner, hvorfor der bør ske andre tiltag.
Derfor har bestyrelsen fra medio april udlejet køkkenet til Louises Catering, (www.louisescatering.dk) som tilbyder madlavning, servering og
ikke mindst mad ud af huset.
Forsamlingshuset skal stadig være et nøglehus, så lejerne af huset
fortsat kan disponere over køkkenet, der i denne anledning er ombygget og indrettet lidt anderledes end før, men dog sådan at både lejer af
huset og Louises Catering kan være der/benytte det samtidigt.
ALTSÅ: der er frit valg om man selv: står for maden/får maden
udefra/sørger for serveringen – eller man vælger Louises Catering
til at lave maden og evt. stå for serveringen.
Huset kan fortsat lejes enten
på tlf. 5148 4364
eller husets hjemmeside: www.fasterforsamlingshus.dk
eller Louises Catering tlf. 2511 6806
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Faster Badmintonklub afholder generalforsamling i Aktivitetshuset

onsdag den 20. juni kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der være
banefordeling til den kommende sæson, så mød op for også at booke
en banetid.
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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GYMNASTIK SÆSONEN 2017-2018
Nyt gymnastikkoncept næste sæson
Igen i år havde vi en velbesøgt gymnastikopvisning som afslutning på
gymnastiksæsonen. Alle vore børnehold gjorde en flot figur, og gæsteholdet: X-holdet fra Brejninggård satte et fint punktum for aftenens
gymnastikudfoldelser. Derefter var der kaffe og hygge til alle.
Som afslutning for trænerne havde
vi en fredag eftermiddag og aften
med samarbejdslege med Dan
Rasmussen, og fællesspisning.
Denne aften bød også på konstruktiv evaluering, hvor vi i samarbejde
med trænerne satte fokus på, hvordan vi kan ændre opbygningen af
den kommende træningssæson, så
vi i højere grad sætter fokus på,
hvad de enkelte gymnaster synes er sjovt. Derfor har vi et koncept på
tegnebrættet til næste sæson, som
forhåbentlig kan imødekomme flertallet af gymnasterne. Konceptet vil
blive uddybet i august nummeret af
Sognet Rundt.
Sommeropvisning.
Traditionen tro vil vi også i år indbyde til sommeropvisning. I år har vi
fornøjelsen af at byde velkommen
til Ringkøbing Skjern Aspiranthold
og Lomborg Efterskole. Det foregår
på plænen foran aktivitetshuset søndag den 3. juni kl. 14.00 til 15.00.
Så mød op og få en oplevelse, og være med til at bakke holdene op.
Hilsen Gymnastikudvalget
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OPLEVELSER FRA PALÆSTINA

FRA FASTER SOGNEARKIV
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SENIOR FODBOLD
Faster/Hanning serie 2 er kommet utroligt flot fra land!
Vi har i skrivende stund spillet de første 5 kampe i sæsonen, og konklusionen er klar - vi kan være
Kampe Point
med i serie 2!! Og ikke nok med
det, vi kan også være med i top- FC Silkeborg
4
10
pen af serie 2. Vi har endnu ikke
4
10
mødt en modstander, vi ikke har Herning Fremad
kunnet spille op med, vi har kun Faster/Hanning
5
8
tabt én kamp og vi mangler kun at
Alhedens
5
7
møde Herning Fremad.
Højdepunkter
Ølstrup
4
6
Højdepunkterne i sæsonen har
4
1
indtil videre været træningslejren i Vinding
Nørager. En weekend med træ- Karup
4
0
ning, kampe, gode aktiviteter og
vigtigst af alt - sammenhold! Første kamp, serie 2 debuten, hvor vi meget overraskende vandt 0-4 mod Alhedens. Det har været første hjemmekamp, hvor rigtig mange tilskuere mødte op, og vi udspillede et
svagt Karup mandskab og vandt ligeledes 4-0. Så var der kampen i
Ølstrup, dette års lokalbrag, hvor der var mindst lige så mange F/H
tilhængere som Ølstrup folk - desværre tabte vi den intense kamp 2-1.
Til sidst skal vores seneste kamp (i skrivende stund) nævnes, for her
kæmpede vi et flot 1-1 resultat hjem i Silkeborg, hvor et par normale
serie 5 spillere var med til at sikre pointet, da vi havde mange afbud.
Trioen fra Lem
Nogen af jer har måske ikke helt kunnet genkende alle spillere på banen i år. Men det er der en god grund til, for der er kommet nogle nye
folk til klubben, som har gjort holdet stærkere i år. Vi snakker om en
trio fra Lem, som består af lynhurtige Frederik Holk, som primært vil
spille i centerforsvaret, målfarlige Mads Bank Olesen, som er en iskold
angriber og sidst men ikke mindst teknikeren, slideren og alt mulig
manden Anders Kirk. Velkommen til de tre gæve gutter!!
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SENIOR FODBOLD
Fra serie 5 til serie 2 på tre år
Hvordan kan et hold rykke sig så meget på kort tid, kan man måske
spørge? - for nu er F/H rykket op 3 gange siden 2015. Det er der særligt tre grunde til. For det første har der været en utrolig kontinuitet i de
tre år. For det andet har der været en fantastisk opbakning. Opbakning er måske nøgleordet, for det er både i forhold til træning, hvor vi
mange gange er mere end 20 spillere, i forhold til kamp hvor folk prioriterer kampene og så er det alle de gode snakke man får med tilskuere og gamle spillere, som bakker op gang på gang. Det er fedt - og det
giver energi på banen!
For det tredje har vi virkelig et stærkt sammenhold i hele seniorafdelingen. Det er utrolig vigtigt, og det smitter af på banen, hvor man
giver sig 100% for sammenholdet, for sidemanden og for klubben.!
Hvad er så næste skridt?
Med den flotte start vi har fået på sæsonen, kan man jo fristes til at
være super optimist og tro på, at endnu en oprykning kan finde sted til
sommer. Pessimisten vil sige at alt fokus skal være på at sikre endnu
en sæson i serie 2 og dermed undgå sidste pladsen. Realisten siger,
at en top 3 placering vil være en virkelig flot præstation, og hvad der
så kan ske i efteråret, må tiden vise, men her er vi næppe svækket
som hold oven på en lærerig forårssæson!
Tak for opbakningen til alle!! - vi har 5 gode hjemmekampe tilbage, og
vi lover fight, mål (vi har scoret i alle kampe indtil videre) og spænding.
På vegne af trænerteamet
Morten Ahle
Billederne er fra vores første hjemmekamp, der var
mødt rigtig mange tilskuere
op og de fik fin underholdning og en flot sejr på 4-0.
Følg med på den nye
hjemmeside www.faas.dk
eller på Facebook.
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AKTIVITETSKALENDER
MAJ
søn

27/5

19.00

Foredrag om Palæstina af 2 lokale

JUNI
fre

1/6

18.00

Børnenes aften

lør

2/6

10.00

Fodbold dag på stadion - ungdom og senior

søn

3/6

9.00

Friluftsgudstjeneste med efterfølgende rundstykker

søn

3/6

10.00

Bildyst starter

søn

3/6

12.30

Frokost og overrækkelse af priser

søn

3/6

14.00

Gymnastikopvisninger

søn

3/6

15.00

Serie 2 Faster/Hanning - Ølstrup

tirs

5/6

16.00

Grundlovs arrangement

tirs

5/6

17.45

Fællesspisning ved Faster Marie

tirs

5/6

19.00

Grundlovstale

ons

6/6

16.00

100 års jubilæum i Indre Mission

lør

9/6

10.00

125 års jubilæum i FBG

lør

9/6

14.00

Serie 2 Faster/Hanning - FC Silkeborg

lør

9/6

18.00

Jubilæumsfest

søn

17/6

13.30

Serie 5 Faster/Hanning - Skjern GF

ons

20/6

19.00

Generalforsamling i Faster Badmintonklub

lør

23/6

13.30

Serie 2 Faster/Hanning - Herning Fremad

lør

23/6

19.00

Skt. Hans Fest

Deadline til næste nummer er den 1. august 2018
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