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

am.h@jubii.dk

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

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

Søren Olesen (f)

Tlf. 24 24 29 76

nicholinead@mail-online.dk

Jan Lauridsen

Tlf. 20 26 12 91

annjan@os.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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GRUNDLOVS ARRANGEMENTER
Grundlovsfest – Indvielse af cykelstier
5. juni 2016 på Vestjyllands Andel, Astrup
Program:
12.00 – 14.00

Grundlovsfest med spisning og taler.
Lækker frokost 100 kr. voksne, børn u/14 år 50 kr.
Salg af drikkevarer.
Grundlovstale ved Jens Astrup Madsen, ”gammel”
Fastergaard dreng.
14.00 – 14.15 ”Den røde snor” klippes, indvielsestale fra ”cykelstiarbejdsgruppen” samt Ole Kamp, Ringkøbing Skjern
kommune.
14.15 Cykeltur med aktiviteter, forskellige ruter, ALLE kan
være med ☺
Efter cykelturen vil der være mulighed for at købe kaffe og kage.
Tilmelding til spisning senest den 1. juni til Dorthe Olesen 24242971
eller hansolesen2@live.dk
Arrangører:

Faster Marie, Fasters Børn, FBG, Aktiv Faster

FASTER KROCKETKLUB
Vil du være sammen med hyggelige mennesker?
Vil du have frisk luft?
Vil du prøve en sportsgren, som giver herlig motion?
Vil du hygge dig med medbragt kaffe?
Så er Faster Krocketklub lige noget for dig!
Vi spiller onsdag og fredag fra kl. 13.30 til ?
Og søndag fra kl. 15.30 til ?
Om sommeren spiller vi fredag aften kl. 18.30 til ?
Alle kan være med og køller kan lånes.
Den 16. juni håber vi på ca. 100 mennesker til stævne i Astrup kl.
18.30.
Kom forbi og se, hvor herligt vi har det.
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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

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
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FASTER MARIE
Det er i år et år med fart over feltet, hvor vi starter ud med at være med
grundlovsdag den 5. juni til indvielsen af de nye cykelstier, så sæt gerne
kryds i kalenderen der.
En anden, for os, meget vigtig dato er den 17. september, hvor vi står for at
afholde Faster Skoles 50 års jubilæumsfest, hvor alle årgange fra 1952/53 –
1998 er inviteret. Det starter kl. 15 med kaffe og genforening med gamle klassekammerater, hvorefter der kommer spisning, musik og masser af tid til at
snakke og opfriske gamle minder. Vi håber, at mange har lyst til at deltage og
gøre dagen god.
Den 17. september er også datoen, hvor vi igen har sagt ja til at servicere til
traktortrækstævne, hvor vi er afhængige af, at nogen melder sig som frivillige
hjælpere. Vi skal gerne kunne samle ca. 30 mand og vil derfor gerne opfordre
alle, som ikke skal deltage i jubilæumsfesten til at melde sig, som hjælpere i
den udstrækning man kan, til Leif Kristensen på tlf. 40824955. Det er et sjovt,
hyggeligt og godt socialt arrangement for de, som deltager. Vi vil gerne have
det som en ”fast” indtægt, da det er gode penge, som kommer Faster Børn til
gode, og ikke bliver samlet ind ved vores sogns borgere.
Ved dette års generalforsamling, som fandt sted den 11. april, var der kun 11
personer at spotte udover de, som allerede sad i Faster Marie eller skolebestyrelsen. Det er lidt skuffende for os, som bruger vores tid på at sidde som
frivillige i bestyrelserne, og man skulle vel ikke synes, at nogens tid er mere
kostbar end andres? En forældre fra hvert hjem er nok at foretrække, og vi
synes da også, det er vigtigt at høre, hvad der rører sig på skolen, i børnehaven og i dagplejen. Ikke mindst taget i betragtning det faldende børnetal og
hvad det evt. vil komme til at betyde, men også for at vise sin interesse og
opbakning for det allerede eksisterende og evt. komme med nye ideer.
Trods det lave deltagerantal var der ikke mindre end 3, som stillede op til Faster Marie i stedet for Elsie Frost Holm og Erik Kjærsgaard, som begge har
siddet med siden opstart, og dog ikke ønskede genvalg denne gang. Vi i Faster Marie siger tak for et godt samarbejde og mange hyggestunder. Vi har
ønsket nye kræfter med forhåbentlig nye ideer, og efter et kampvalg blev det
Dorthe Bovtrup og Bjarne Ingemann, som vi kunne byde velkommen i bestyrelsen og glæder os til at komme til at arbejde sammen med.
Til de, som ikke deltog i generalforsamlingen, kan man læse referatet på vores hjemmeside og se, hvad vi har lavet det sidste års tid samt givet penge
til.
Vi håber, at se mange af jer til vores arrangementer i år.
Støtteforeningen, Faster Marie.
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Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

16.00
9.00
9.00
9.00

-

20.00
16.00
16.00
16.00

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

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG
Skjern
Tlf. 97 35 00 44

6

www.faster-astrup.dk

Tarm
Tlf. 97 37 32 55

NYT FRA ASTRUP VANDVÆRK
Åbent Hus
Vi holder Åbent Hus på Astrup Vandværk Grundlovsdag søndag den
5. juni fra kl. 14 til 16, samme tidspunkt som der bliver holdt indvielse af de nye cykelstier.
Når man skal ud og prøve cykelstierne, er man derfor meget velkommen til at gøre ophold ved vandværket og se indenfor - måske få sin
drikkedunk fyldt op ☺ Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen,
som står parat til at fortælle om værket.
Vi ses på Astrup Vandværk, Hostedhøj.
Hilsen bestyrelsen

DAMESENIOR
Vi er en folk unge damer som træner og spiller kamp. Vi kunne godt
tænke os, at stille et 11 mands hold efter sommerferien. Så det bliver
et serie 2. Har du lyst til dette, så send en sms til Richard Madsen på
2338 9139, hvis du tror, det er noget for dig. Vi træner tirsdage og
torsdage kl.18:30 på stadionen i Astrup.
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benno@bennogosvig.dk

Poppelalle 13

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

FAMILIE SPEJDER ASTRUP
Onsdag den 15. juni - Spejderne indbyder
Igen i år inviterer spejderne til fællesspisning i sportsugen. Det bliver
onsdag kl. 17.30 og ALLE er velkommen!
Prisen bliver 60 kr. for voksne og halv pris for børn under konfirmationsalderen.
Menuen er endnu ikke fastsat, men tag naboen med og nyd, at aftensmaden bliver lavet til jer.
Tilmelding kan ske på blyanten eller på www.faster-astrup.dk.
Overskuddet går igen til shelterpladsen, hvor vi har et ønske om en
shelter mere.
Vel mødt! KFUM spejderne i Astrup

SPEJDERNE TIL ØKO-DAG
Margit og Ernst åbnede dørene til Øko-dag
den 17. april, og familie-spejderne i Astrup var
klar til at hjælpe med varm kakao.
Vi var 8 familier repræsenteret, 14 voksne og
21 børn fra knap 2 til 17 år.
Vi overnattede i halmhuset fra lørdag til søndag, og havde hygge med bål og snobrød om
aftenen og vågnede næsten med køerne søndag morgen.
Tak til Margit og Ernst, fordi vi må hjælpe jer denne dag. Vi nyder det
alle, små som store!
Næste gang den 29. maj skal
vi til Fjelstervang og rapelle på
FDF’ernes klatrevæg.
Der er ALTID plads til flere.
Vel mødt KFUM-spejderne i
Astrup
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GYMNASTIK SÆSONEN 2015-2016
Fredag d. 18. marts havde vi fornøjelsen af, at afholde gymnastikopvisning. Omkring 200 tilskuere nød godt af vores dygtige gymnasters kunnen. Mor-far-barn holdet gav den gas som motorbøller på små scootere,
Teenpower lavede en utrolig flot opvisning med både rytmik, håndredskaber og springbaner. Fællesholdet havde lavet et flot program med
temaet "skolegården". 1000 tak til gymnaster og trænere for jeres indsats gennem hele sæsonen, som mundede ud i et brag af en opvisning.
Efter vores lokale holds opvisning havde vi besøg af Rutinerede piger fra
Stauning-Dejbjerg, samt 12 Repholds
drenge. Begge hold viste utrolig flot og
moderne gymnastik og mon ikke vores
små lokale gymnaster fik lidt at se op til
☺ Efterfølgende et par timers kaffe/
kage hygge. En stor tak skal også lyde
til kagebagere, kioskpersonale, oprydningshjælpere etc.
Som afslutning på sæsonen havde vi et
trænerarrangement med teambuilding
ved Dan Rasmussen fra Rk. Mølle. Vi
lavede sjove og anderledes aktiviteter i
et par timer ved åen ved Rk.
Mølle Bryghus. Han lovede os
udfordring, og det fik vi! Vi fik
en god oplevelse til sammenholdet, men var ikke helt rene,
da vi kom tilbage til Astrup.
Godt der var mulighed for bad
inden aftenen bød på spisning
og hygge.
Søndag den 12. juni kl. ca.
14.30 vil vi i forbindelse med
sportsugen få besøg af Brejninggaard Efterskole, som vil lave en frilufts-gymnastikopvisning. Vi håber, at I vil kigge forbi og se deres flotte opvisning.
Gymnastikudvalget
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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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BØRNEFEST

Hvornår:
Fredag den 10. juni 2016 Kl. 18:00 – 21:00
Hvor: Aktivitetshuset
For hvem:
Alle børn i sognet fra 0. klasse – 6. klasse
Pris: 50 kr. pr. person inkl. spisning og 1 sodavand.
Der kan købes slik i kiosken.
Vi glæder os til en sjov aften med hygge og leg.
Vh. Børnefestudvalget
Tilmelding senest 3/6-16 til :
Jannie L. Christensen 40954878
Lene Wilsøe 30681906
13
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FJORDEN RUNDT PÅ MC
”Fjorden rundt på MC” lørdag den 11. juni 2016.
For 5. gang arrangerer lokale MC-kører MC-tur rundt omkring Ringkøbing Fjord.
Som sædvanlig er mange MC-klubber inviteret, men vejr og vind samt
andre arrangementer på dagen kan nemt variere antallet af deltagere.
1. år var der 45 MC-kører (pga. dårligt vejr) og vi har også oplevet at
være ca. 150 MC-kører.
Man mødes fra kl. 11.00 i Skolegården, hvor FBG som sædvanlig er
klar med salg af mad og drikkevarer. Alle er velkommen til at komme
og se de flotte MC’er – ingen entre – men kom gerne i god tid inden vi starter kl. 13.00. Vi kører via Skjern, Skjern Enge, Bork
Havn, Nymindegab til Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Her er der kaffepause med kaffe og kage igen sponseret af KVA diesel, Astrup. Efter
en god kaffepause kører vi via Søndervig, Ringkøbing Havn, Velling,
Lem, Rk. Mølle og forventer at være tilbage i Astrup ca. kl. 16.00, hvor
FBG igen står klar med lidt godt til ganen. Som tidligere er der også
hjælp af Bøllinghus MC-klub, så der er 15 - 20 ”race marshalls” til at
dirigere de deltagende MC-kører. I år er vi ekstra udfordret, idet Politiet
har skærpet kravene til turen. Dette betyder, at vi i år kører i små grupper á 15 - 20 MC’er med ½ - 1 minuts ophold mellem grupperne. Vi er
selv spændte på, hvordan det vil påvirke færdslen, og håber på de øvrige trafikanters velvilje.

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Faster Badmintonklub afholder generalforsamling i Aktivitetshuset

tirsdag den 21. juni kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne, se i dagspressen eller på hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen vil der være banefordeling til den kommende sæson, så mød op for også at booke en banetid.
Ungdomstræningen vil igen i kommende sæson formentligt blive om
onsdagen. Hvis du har lyst til at hjælpe med at træne dit barn/
barnebarn, så sig endelig til.
Faster Badmintonklub
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SPORTSUGEN 2016
Fredag den 10. juni
Børnefest i Aktivitetshuset se side 13

Lørdag den 11. juni
MC træf se information på side 15
Fodbold Serie 4 Faster/Hanning-Borris kl. 13.30

Søndag den 12. juni
Friluftsgudstjeneste
Dagen starter med rundstykker kl. 9.30
inden friluftsgudstjeneste kl. 10.00.
F.B.G. arrangerer GADEDYST PÅ FASTER STADION
Aktiviteterne kører i følgende tidsrum:
11.15-11.35 1. runde
11.40-12.00 2. runde
12.05-12.25 3. runde
12.25-13.25 Middagspause
13.00
Overrækkelse af FBG’s vandrepokal, forskønnelsesprisen, Fasters Flamme (se indstik for mere info.)
13.25-13.45 4. runde
13.50-14.10 5. runde
14.20
Vinderne udnævnes.
14.30
Friluftsopvisning ved Brejninggaard Efterskole
HUSK at spørge alle på gaden/vejen. Det er jo ikke rart, hvis man ikke
bliver spurgt, når man ved, at andre har det sjovt år efter år.
Se disciplinerne på indstikssiden.

Forplejningen vil i løbet af lørdag og søndag sælge kylling/bacon
bolle, 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 eller kig ind på hjemmesiden - under FBG - sportsugen 2016, eller skriv en sms eller ring til Hanne Vestergaard på
23304656.
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SPORTSUGEN 2016
Onsdag den 15. juni
Spejderne indbyder
Se mere på side 9

Onsdag den 15. juni
BILDYST - KEND DIT SOGN ☺
Mellem kl. 18.30 og 19.00 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. 20.45 mødes vi ved aktivitetshuset, og mens resultatet gøres op, er der mulighed for at købe kaffe og kage mv.
Pris: voksne 20 kr. Børn gratis.
Bildysten er en god mulighed for at komme rundt i sognets afkroge. Vi
opfordrer ”indfødte” til, at invitere tilflyttere med i bilen. Aftenen er en
glimrende mulighed for at vise vores dejlige sogn frem.
Mød op - ingen tilmelding til bildysten.

Torsdag den 16. juni
Krocketstævne
Torsdag den 16. juni har Faster Krocketklub sammen med DGI indbudt til Krocketstævne på Faster Stadion fra kl. 17.00-21.00.
Så kom ned og se stadion syde af liv og aktivitet. Se omtale side 3.
Det er denne aften muligt at købe kaffe, te, kage og småkager på Byens Torv

Lørdag den 18. juni
Lørdag aften vil der være sognefest i Aktivitetshuset. Se hele programmet på side 19.
Fodbold Serie 4 Faster/Hanning-Vildbjerg kl. 14.00

Torsdag 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 21.
Arrangeret af Aktiv Faster, KFUM & K, Indre Mission og Spejderne i
Astrup
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Storegade 20 · Borris · 6900 Skjern · 97366122

97364005 / 20994605
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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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FÆLLES SKT. HANS FEST
Fælles Skt. Hans Fest den 23. juni på Spejderpladsen i Astrup
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/ Søren Frederiksen, ”Den
Grønne Korridor”
Medbring selv kaffekurv og stol.
Kom og vær med fra kl. 19.00, hvor der er lagt op til hygge og fællesskab.
Arrangører: Indre Mission og Aktiv Faster

BORRIS /FASTER UNGDOM FODBOLD
Tusind tak for støtten til køb af
spillertøj til Borris/Faster samarbejdshold:
U11 piger: Grene Skjern
U11 drenge:
Vestjyllands Andel (2 sæt)

Også mange tak til Sportigan i Skjern som igen har
hjulpet og støttet os.
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BORRIS/FASTER SAMARBEJDET
Tirsdag den 12. april havde vi inviteret til et arrangement i Borris/
Faster Samarbejdet. Vi startede aftenen med et indlæg af Palle Madsen fra DBU. Palle talte om hvor vigtigt det er med opbakningen til et
sådan fodboldsamarbejde,
både fra forældre og spillere.
Der er brug for dem, der kan
træne et hold, dem der vil
hjælpe med sedler og indberetninger, dem der vil hjælpe
med kørsel til træning og
kamp, samt dem der bager
en kage/tager kaffen med til
kampen og sørger for hygge
og sammenhold blandt spillere og forældre. Palle kom med en kraftig
opfordring til forældrene, om at begrænse deres tilråb til opmuntrende
ord – ”lad nu børnene spille fodbold, I skal ikke styre
dem med et joystick, de
skal selv lære det.” Og så
sluttede han med at huske
os alle på at dommeren
også er et menneske – vi
skal behandle hinanden
ordentligt.
Over 100 spillere og forældre var mødt op, og efter Palles indlæg var der præsentation af samarbejdets nye spilletøj. Der skal lyde en kæmpe tak til sponsorerne, som
har gjort det muligt for os at styrke følelsen af at spille som et hold. Efterfølgende var der aftensmad til alle, inden
trænerne fik et trænerkursus i
”Træning på tværs.” En rigtig god aften, hvor vi gerne vil sige tak for opbakning.
Borris/Faster samarbejdsudvalg
Niels B Olesen, Jan Hansen
Anne-Kristine Jansen
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BORRIS /FASTER UNGDOM FODBOLD
Tusind tak for støtten til køb af spillertøj til Borris/Faster samarbejdshold:
U 12 drenge: SmeMek
v/Martin Larsen

U12 piger: Borris EL

U13 drenge: Eviggaard
v/Preben Enevoldsen
U14 piger: Garant

U15 drenge: Økogårdene
Også mange tak til Sportigan i
Skjern som igen har hjulpet og
støttet os.
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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.
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FRA FASTER SOGNEARKIV

Billede fra åbningen af Astrup købmandshandel 1999

BADMINTON - AFSLUTNING
Onsdag den 9. marts var afslutningsdag for alle badminton ungdomsspillere. De yngste årgange startede kl. 16.30, hvor forældrene var
inviteret med på banen. Der var ca. 45 børn + forældre, så de 3 baner
var fyldt godt op. Efter den første time, var det tid til overrækkelse af
statuetter og gavekort til alle vindere fra både ungdoms– og seniorklubmesterskaberne. I alt 52 vindere blev hyldet.
Efter overrækkelsen gik de ældste årgange i hallen, hvor de spillede
badminton i en time, her var forældrene også inviteret med. Til sidst
var det seniorspillerne der holdt afslutning, med en lille turnering og
efterfølgende smørrebrød.
Bestyrelsen vil gerne takke for en god sæson, også en særlig tak til de
medbragte kager, som vi kunne friste med ved overrækkelsen. Bestyrelsen vil også gerne sige en stor tak til alle vores hjælpetrænere, det
er skønt, at I vil hjælpe.
FBK Bestyrelse
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NYT FRA FASTER SKOLE
Bornholm
I uge 17 tog vi til Bornholm. Vi boede i hytter ved Storeløkke Feriepark,
som ligger tæt ved Allinge Sandvig. Medarbejderne ved Ferieparken
sørgede for råvarerne til morgenmad og frokost. De lavede også aftensmad til os.
Tirsdag tog vi på nordtur med bus. Vi besøgte Helligdomsklipperne.
Der gik vi også ned i den sorte gryde, som er en smal sprække i klipperne, der var en kæmpe
grotteedderkop. Vi var i
Østerlars Rundkirke, hvor
vi fik lov at komme op på
loftet. I Gudhjem fik vi lov til
at gå rundt og kigge i butikker, der var nogle fra klassen, der fik Apolloisen. Vi
sluttede af med en guidet
tur på Natur Bornholm.
Onsdag gik vi rundt. Vi besøgte Moseløkken
Stenbrud, hvor vi hørte om granit, og vi fik selv lov at hugge i sten. Vi
sluttede af på Hammershus, som er en gammel ruin. Gåturen var ca.
10 km.
Torsdag tog vi på sydtur med bus. Vi besøgte Dueodde Strand med
meget fint sand, Ekkodalen (ekkoet virkede), Rytterknægten som er
Bornholms højeste punkt, 162 m over havet, Paradisbakkerne, Rokkestenen og Svaneke, som er lidt det samme som Gudhjem. Vi smagte
på røget sild ved røgeriet, og vi så, hvordan de lavede bolsjer.
6. klasse
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BADMINTON UNGDOMSKLUBMESTRE
Badmintonspillere fightede sig bravt gennem 110
kampe
Unge badmintonspillere fra Faster Badminton Klub dystede i knap
12 timer, da klubmesterskaberne blev afgjort lørdag den 5. marts
over i alt 110 kampe.
Fjerboldene føg non-stop gennem luften i knap 12 timer, da Faster Badminton Klub afviklede klubmesterskabet 2016. Og det tætpakket program med hele 110 kampe vidner om, at klubben, målt efter størrelsen
på klubbens opland, faktisk er Jyllands største badmintonklub.
Der blev fundet i alt 39 vindere fordelt på 15 rækker, og selvom der konstant var gang i kampene og mange mennesker langs med banerne i
Faster Aktivitetshus, var der høj koncentration og ikke mange andre lyde i luften end de utallige svirp fra ketsjere, der smækkede fjerboldene
fra side til side.
Tætte kampe afgjort på fintælling
Som noget nyt havde klubben i år lavet en mixrække for 6., 7. og 9.
klasse, og det gav en lang række meget spændende og tætte kampe,
der betød, at der måtte fintælles afgivne point for at finde vinderne.
- Det var en fornøjelse at se, hvor koncentrerede de unge spillere var
hele dagen igennem. Det er som om, de alle sammen lige løfter deres
eget niveau en ekstra tand på en dag som den her, og det er virkelig
dejligt at følge med i, siger Niels Lund, der er formand for Faster Badmintonklub og også træner for nogle af ungdomsholdene.
Stor opbakning fra spillere og forældre
De første spillere gik på banen kl. 8.30 lørdag morgen, og først da klokken slog 20.00 havde alle rækker fundet deres vindere.
Med undtagelse af fire spillere, deltog alle klubbens ungdomsspillere
ved mesterskaberne.
- Det er dejligt, at der er så stor opbakning til et arrangement som det
her. Det er vi heldigvis vant til at opleve, og også forældrene er gode til
at bakke op. Det betyder meget for både klubben og spillerne, at forældrene også prioriterer at være med på sidelinjen her ved mesterskaberne, siger Niels Lund
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BADMINTON UNGDOMSKLUBMESTRE
Hold 1:
Single:
1. plads: Jonas Solsø
2. plads: Gustav Jun Holmgaard
Double:
1. plads: Jonas Solsø og Gustav
Holmgaard
U10:
Single:
1. plads: Jens Bilberg
2. plads: Mads Kjær
U11:
Single:
1. plads: Alex Kjærsgaard
2. plads: Ebbe Mikkelsen
Double i U10 og U11:a
1. plads: Aske Mikkelsen
og Jens Bilberg
2. plads: Ebbe Mikkelsen
og Mathias Hansen
U12:
Single:
1. plads: Nathaniel Bøndergaard
2. plads: Mikkel Frimor
Double:
1. plads: Mikkel Frimor og
Nathaniel Bøndergaard
2. plads: Emil Christensen
og Nicklas Madsen
U13:
Single:
1. plads: Eskild Lynghus
2. plads: Thor Christensen

U14 herre:
Single:
1. plads: Kristian Madsen
2. plads: Kasper V. Kristensen
U14 dame:
Single:
1- plads: Lærke Christensen
Double U13 og U14:
1. plads: Kristian Madsen og
Kasper V. Kristensen
2. plads: Eskild Lynghus og
Thor Christensen
U15:
Single:
1. plads: Bjarke Sørensen
2. plads: Troels M. Dyrvig
U16:
1. plads: Annie Lund
2. plads: Casper Pedersen
Double: U15 og U16:
1. plads: Bjarke Sørensen og
Troels M. Dyrvig
2. plads: Dennis M. Dyrvig og
Jesper V. Kristensen
Mixdouble:
1. plads: Kathrine Hagelskjær
og Kristian Madsen
2. plads: Lærke Christensen
og Benjamin Brølling
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AKTIVITETSKALENDER
Juni
Søndag

5/6

12.00

Indvielse af cykelstier

Søndag

5/6

14.00

Åbent Hus i Astrup Vandværk

Fredag

10/6

18.00

Børnenes aften

Lørdag

11/6

13.00

MC træf

Lørdag

11/6

13.30

Seniorfodbold i Astrup Faster/Hanning-Borris

Søndag

12/6

9.30

Rundstykker til kirkegængere

Søndag

12/6

10.00

Friluftsgudstjeneste i Aktivitetshuset

Søndag

12/6

11.15

Gadedyst i Astrup

Søndag

12/6

14.30

Opvisning ved Brejninggaard Efterskole

Onsdag

15/6

17.30

Fællesspisning

Onsdag

15/6

18.30

Bildyst med start fra Aktivitetshuset

Torsdag

16/6

18.30

Kroketstævne

Lørdag

18/6

14.00

Seniorfodbold Faster/Hanning-Vildbjerg

Lørdag

18/6

18.00

Sognefest i Aktivitetshuset

Tirsdag

21/6

19.00

Generalforsamling i Faster Badmintonklub

Torsdag

23/6

19.00

Skt. Hans Fest for alle

September
Lørdag

17/9

50 års jubilæum på Faster Skole

Deadline til næste nummer er den 5. august 2016
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