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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. 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

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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FÆLLES SKT. HANS FEST
Fredag 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/ Lotte Bliddal, Videbæk
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 og Aktiv Faster

FBG FORMANDENS OPGAVER
FBG´s bestyrelse har endnu ikke hørt fra interesserede vedr. formandsposten fra og med næste generalforsamling i efteråret. Derfor vil
jeg, som nuværende formand, give et kort overblik over de hovedopgaver, der ligger hos formanden i FBG. Dette er selvfølgelig kun et udsnit
af opgaver. Så hvis nedenstående lyder spændende eller du bare har
lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at ringe til Nadja på tlf.
22 92 26 16.
• deltage i 4-5 årlige bestyrelsesmøder og løse de opgaver der be-

sluttes her
modtage mails fra diverse foreninger (DGI, DBU, Kommunen osv.)
årsberetning til generalforsamling
årlig indberetning af medlemmer
gennemlæsning af referater fra bestyrelsesmøder inden sekretæren
sender dem ud
• søge lejlighedserklæringer til foreningens aktiviteter (hvor det er
nødvendigt)
Du står ikke alene - du vil komme til at samarbejde med en flok
fantastiske mennesker - FBG´s bestyrelse har bakket mig op fra dag 1.
•
•
•
•

FBG formand - Nadja B. Budde
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GYMNASTIK - VERDENSHOLDET
Den 2. maj gæstede DGI Verdensholdets show IMANI Skjern. FBG
var blevet spurgt om vi kunne stille med frivillige til at hjælpe med billetkontrol,
pladsanvisning,
uddeling af programmer
og
opsætning
af
plakater
i
Skjern. Og det
kunne vi selvfølgelig.
Som
belønning fik vi en flot t-shirts og lov til at se showet og kr. 5.000 med hjem til FBG.
Vi havde en rigtig god aften i Ringkøbing-Skjern
Kulturcenter. Tusind tak til de som hjalp.

GYMNASTIK OG MARIEHØNEN
Onsdag den 10. maj var der arrangeret en anderledes aktivitetsdag med
vores børnehave Mariehønen og
FBG gymnastik.
Der var tilmeldt 80 børn og voksne.
Eftermiddagen bød på sanglege og
konkurrencer, med forfriskninger
midtvejs og til allersidst blev der lavet
en ”sørøver” aktivitetsbane rundt i
hallen.
Der blev løbet, rullet, hoppet, grinet
og råbt ”kom nu mor og far” vi skal
videre – så efter 1½ time med fuld
fart, blev der afsluttet med fælles
spisning hvor menuen stod på lasagne og salat, noget som faldt i
alles smag ☺
Mange hilsner
Gymnastikudvalget
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FASTER SENIOR KLUB
Faster Senior Klub.
Livsglæde Samvær-Motion.
Kroket:
Onsdag:
Fredag:
Søndag:

kl.
kl.
kl.

13.30
13.30
15.30

kl.
kl.

9.30
9.30

Bob:
Mandag:
Fredag:

Har du lyst til at gå en tur sammen med andre, så mød op tirsdag kl.
9.30 på parkeringspladsen ved Ejstrup Søerne.
Alle er velkommen bare mød op.
Faster Senior Klub

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 Fasters Flamme.
Indstillingsfristen er den 3. juni i postkassen i Aktivitetshuset eller på www.faster-astrup.dk. En repræsentant fra Faster Seniorklub,
Aktiv Faster, FBG og Faster Andelskasse vil udpege årets prisvinder.
Overrækkelse af prisen vil finde sted i forbindelse med Aktivitetsdagen
den 11. 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.
Fasters Flamme udvalget
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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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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 Astrup Smede
og maskinforretning.
Så fat derfor pennen, computeren eller telefonen og lad os vide, hvem I synes, der skal have prisen i 2017, husk at skrive jeres begrundelse. Send jeres
indstilling til Per Hindhede senest lørdag den 3. juni. Se mere om prisen
på http://www.faster-astrup.dk under lokalområde og forskønnelsesprisen.
Vi håber, at vi må få rigtig mange henvendelser. Uddelingen vil ske til aktivitetsdagen søndag den 11. juni 2017.
Venlig hilsen
Per Hindhede
Henning Kristensen
Henrik Jacobsen
Jan Vestergaard

97364363
97364646
97364277
22748750

pahindhede@gmail.com
vestergaard@city.dk
hk.jacobsen@mail.dk
lillebjergbo@gmail.com

FRA FASTER SOGNEARKIV

Billedet er fra opførelsen af den blå hal ved mejeriet først i 70’erne
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SPORTSUGEN 2017

BØRNEFEST
Alle børn i Faster Sogn fra 0. til 6. klasse inviteres til Børnefest

fredag den 9. juni 2017
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, slush ice og popcorn á kr. 5,-

Tilmelding, senest den 2. juni 2017

Kom frisk og glad til en hyggelig aften med gang i den ☺

Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Børnefestudvalget
Tilmelding skal ske til:
Laila Kjær 24910909 eller
Mette Leedsøe 22388478
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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

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG
Skjern
Tlf. 97 35 00 44
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Tarm
Tlf. 97 37 32 55

DRENGERØVENESDAG
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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

SOGNEFEST
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SPORTSUGEN 2017
Fredag den 9. juni
Børnefest i Aktivitetshuset se side 11

Lørdag den 10. juni
Drengerøvenesdag se information på side 13

Søndag den 11. juni
Friluftsgudstjeneste
Dagen starter med rundstykker kl. 9.30
inden friluftsgudstjeneste kl. 10.00.
F.B.G. arrangerer AKTIVITETSDAG PÅ FASTER STADION
FBG har valgt at ændre konceptet fra gadedyst til aktivitetsdag. Et
hold består i år af 2-5 deltagere og ellers er der ingen krav. Deltagelse
er gratis.
Man kan dog med fordel tilmelde sig, hvorved der vil være følgende
rabat på den varme mad. Pulled pork burger til kr. 20 pr. stk. (pris på
dagen er kr. 25), pris for fucaccia (minipizza) til kr. 5 (pris på dagen er
kr. 10). Denne rabat gælder kun, hvis I husker, at betaler senest den
5. juni via mobilepay til 93931943. HUSK fulde navn og antal burger
og pizza i beskeden.
Aktiviteter mellem gudstjeneste og gymnastikopvisning:
11.00-14.00
Børneloppemarked – kom med det du vil sælge.
11.00-12.00
4-5 forskellige aktiviteter før frokost
12.00-13.00
Frokost med overrækkelse af pokaler mm.
13.00-14.00
4-5 forskellige aktiviteter efter frokost.
14.30
Gymnastikopvisning - Se hvilke hold på side 19
Eksempler på aktiviteter I kan prøve i år:
Trillebørsringridning, smagstest, hastighedsmåling, flytte traktordæk,
vælte dåser, huskespil og meget, meget mere.

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 hjemmesiden - under
FBG - sportsugen 2017, tilmelding kan ske ved at skrive en sms eller
ringe til Hanne Vestergaard på 23304656.
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SPORTSUGEN 2017
Mandag den 12. juni
Spejderne indbyder
Igen i år inviterer spejderne til fællesspisning i sportsugen. Det bliver
mandag kl. 17.30 og ALLE er velkommen!
Prisen bliver kr. 60 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

Mandag den 12. juni lige efter fællesspisning
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 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. Aftenen er en
glimrende mulighed for at vise vores dejlige sogn frem.
Mød op - ingen tilmelding til bildysten.

Fredag den 16. juni
Fodbold: Serie 5 spiller hjemme mod BK Klitten kl. 19.00

Lørdag den 17. juni
Fodbold Serie 3 Faster/Hanning-Snejbjerg kl. 13.30
Lørdag aften vil der være sognefest i Aktivitetshuset. Se hele programmet på side 15.

Fredag 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 3.
Arrangeret af Aktiv Faster, Astrup KFUM & K og Indre Mission
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benno@bennogosvig.dk

Poppelalle 13

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

GYMNASTIKOPVISNING
Så er det forår og snart sommer. Gymnastiksæsonen blev afsluttet
med maner. Der var lokalopvisning fredag den 24. marts 2017
I år havde vi Bøvling Idrætsefterskole som gæstehold. De lagde ud
med en fantastisk opvisning. Derefter så
vi vore egne hold gå på gulvet med dejlige kreative opvisninger.
Vi så mor-far-barn holdet i deres batmobil.
Vi så fællesholdet med deres dansktoptema, med matchende dragter
i form af butterfly og skørter, kreeret af lokale hjælpere –
tak for det☺
Teenpower sluttede af med deres flotte opvisning, vekslende med rytme og spring, og
bl.a. en kreativ paraplyserie.
Dette kunne ikke lade
sig gøre uden vore fantastiske trænerteams, og
heldigvis har rigtig mange af instruktørerne sagt
ja til at fortsætte igen til næste år.
For tiden arbejder vi i gymnastikudvalget på at
sætte holdet, så vi er klar til en ny sæson til efteråret.
I mellemtiden kan vi glæde os til sommeropvisningen den 11. juni i Astrup.
I forbindelse med sportsugen vil der søndag eftermiddag kl. 15.00 være mulighed for at opleve
Brejninggård Efterskoles rejsehold og Dejbjerglund Efterskole på
græsplænen bag hallen, så kom og bak dem op, det bliver også et
brag af en opvisning.
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FASTER KROCKETKLUB
Vil du være sammen med hyggelige mennesker?
Vil du have frisk luft?
Vil du prøve en sportsgren, som giver dejlig motion?
Vil du hygge dig med medbragt kaffe?
Så er Faster Krocketklub lige noget for dig.
Vi spiller onsdag fra kl. 13.30 til ?
Fredag fra kl. 18.30 til ?
Søndag fra kl. 15.30.
Alle kan være med og køller kan lånes.

Den 22. juni håber vi at se mange til stævne
i Astrup kl. 17.00.
Kom forbi og se, hvor herligt vi har det.
Kaffe og kage kan købes for kr. 20.
Faster Krocketklub

BADMINTON FÆLLESAFSLUTNING
Onsdag den 29. marts var afslutningsdag for alle badminton ungdomsspillere. De yngste årgange startede kl. 16.30, hvor forældrene var inviteret med på banen. Der var ca. 40 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 39 vindere blev hyldet. Alle vindere kan ses på
www.faster-astrup.dk under foreninger.
Efter overrækkelsen gik de ældste årgange i hallen, hvor de spillede
badminton i en time, her var der også flere forældre med. Til sidst var
det seniorspillerne der holdt afslutning, med en lille turnering og efterfølgende smørrebrød.
Bestyrelsen vil gerne takke for en god sæson.
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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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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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS
Vi har afholdt generalforsamling, hvor ca. 30 personer var mødt op til
en hyggelig aften, med stegt flæsk og persille sovs. Generalforsamlingen gik uden de store tværslag og i en rolig atmosfære. Mange tak til
de fremmødte. Ny valg til bestyrelsen blev Poul Junge.
Vi har været så heldige at Faster Andelskasse og Ole Christensen har
hjulpet huset med at få lavet en ny handikapvenlig indgang. Vi er i bestyrelsen meget
taknemlig for støtten til denne opgave. Vi er
samtidig meget stolte af resultatet, og håber
den vil være til gavn for sognets beboere og
andre gæster til huset.

Du kan stadig nå at støtte Faster Forsamlingshus
I år valgte vi en lidt anden måde at indbetale
medlemskontingent til huset på.
Desværre har det ikke virket optimalt – men
har du glemt os, kan du stadig nå det.
Vi er dybt afhængige af medlemskontingenterne og håber meget, at
man vil støtte huset med kr. 200 pr. par, kr. 100 for enlige eller sponsorbidrag på kr. 750. Med et sponsorbidrag kan man få sit navn op på
vores sponsortavle i husets hall. Der kan indbetales via netbank til
konto nr. 5958 1100050 eller direkte i Faster Andelskasse. Husk i alle
tilfælde at oplyse navn og adresse. Vi havde også valgt indbetaling via
MobilPay, men desværre virker dette system endnu ikke.
Tak til alle som har støttet os.
Faster Forsamlingshus – bestyrelsen

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Faster Badmintonklub afholder generalforsamling i Aktivitetshuset

mandag den 26. 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 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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NYT FRA FASTER MARIE
Efter en veloverstået generalforsamling, hvor vi sagde farvel til to gamle medlemmer, Helle Andersen og Bjarne Ingemann og goddag til to
nye medlemmer, Jan Hansen og Jannie Christensen, er vi parat til at
tage fat igen. Vi vil gerne sige tak for godt samarbejde, sjov og hygge
til de gamle medlemmer og glæde os til samarbejdet med de nye medlemmer, som forhåbentlig byder ind med nye ideer til bestyrelsesarbejdet.
Til de, som ikke deltog i generalforsamlingen, er det muligt sidst på
måneden at læse referat af vores årsberetning og se regnskabet på
vores hjemmeside, samt se den nye konstituering af bestyrelsesmedlemmerne.
Vi er allerede, pga. det gode arbejde sidste år, booket til at servicere til
traktortræk igen i år og det er vi selvfølgelig glade for. Det bliver d. 23.
september, hvor I meget gerne må sætte kryds i kalenderen, da vi
skal stille med en stor gruppe både mænd og kvinder til forskellige arbejdsopgaver. Der er også noget arbejde i dagene op til og oprydning
om søndagen, så vi får brug for mange frivillige. Det er et godt socialt
arrangement og det giver et godt udbytte, samt vi får synliggjort Fasters Børn udadtil. Hvilket også er vigtigt at få sat fokus på, hvem vi er
og det fantastiske miljø, som vores skole, børnehave og dagpleje har
at byde på, så husk at melde dig og få udover arbejdet en sjov og
oplevelsesrig dag med andre fra sognet.
Vi har oparbejdet et flot resultat på vores konto ikke mindst pga. vores
store 50 års jubilæumsfest for Faster Skole, hvor vi sammen med traktortrækstævnet indtjente godt kr. 37.500 den weekend. Et flot resultat
for et flot arbejde og stor flid, så igen tak til alle, der var med til at få
det til at lykkes.
Så vil vi også gerne sige tak for støtten gennem medlemskab af vores
forening, som vi er utrolig glade for og ikke kunne være foruden. Vores
medlemskab følger skoleåret og derfor vil der i næste sportsnyt efter
sommerferien komme nye girokort til medlemsskabet 2017/-18, som vi
håber på mange vil støtte op om. Det er utrolig vigtigt at have stor respekt for frivilligt arbejde og blive anerkendt for det arbejde, man gør,
både udadtil samt i egne rækker, da det er ”lønnen” og drivkraften og
det der gør, at man bliver ved med at have lyst i længden. Så har man
forslag til arrangementer eller ting, man ønsker penge til, vil vi meget
gerne høre fra jer. Vi har også selv et par ting i ærmet, som vi evt. skal
arbejde med i år, men respons udefra er også yderst velkommen.
God sommer derude hilsen støtteforeningen, Faster Marie
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FRA BESTYRELSEN FOR FASTERS BØRN
Uddrag fra årsberetning for Fasters børn – april 2017
Faster Skoles Jubilæum
Et tilbageblik på det seneste år vender automatisk fokus på Skolens
Jubilæum. Det var nogle fantastiske dage. Vi startede fredag med en
festlig gåtur gennem byen, hvor skolebørn, forældre og mange lokale gik med. Herefter var
der rundstykker ved købmanden og fest på
skolen for elever, forældre og andre der havde
lyst. Festtaler, gaver og alt hvad der hører med
til en jubilæumsfest. Det var en super dag der
blev nydt i fantastisk sommervejr.
Lørdag var der arrangeret en brag af en fest
for gamle elever. Der blev for nogle festet til
den lyse morgen og her 9 måneder efter Jubilæumsfesten, er det stort set umuligt at deltage i noget lokalt, uden at
samtalen og grinene stadig omhandler jubilæumsfesten. Denne fest vil
blive husket længe…. Og mindet længe…. Stor tak til Faster Marie for
at stå for dette fantastiske arrangement.
Forældreopbakning
For at gøre skolen klar til festlighederne inviterede bestyrelsen i slutningen af maj til et par arbejdsdage. En fredag eftermiddag stod ca. 40
voksne og 40 børn klar til at hjælpe med at male alle klasseværelser
på skolen. Det er fantastisk at se, hvor mange der gang på gang dukker op og hjælper med frivilligt arbejde, når vi efterspørger det. Det er
fantastisk, at vi som en af de mindste skoler i RKSK-kommune kan
have lokaler, der er helt nymalede og samtidig et skole-budget, der ser
ganske fornuftig ud. Det skal I som forældre have en stor tak for.
Fasters Børns Hverdag - Året 2016/2017
Som bestyrelse for Fasters Børn er det
vores pligt at sikre at skole og daginstitution lever op til de målsætninger de
skal. Og jeg kan garantere jer alle, at vi
har en god skole og daginstitution, der
til fulde lever op til målsætningerne. Vores børn trives, de udvikles og de lærer
det de skal.
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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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FRA BESTYRELSEN FOR FASTERS BØRN
Selv om vi lever op til de kommunale målsætninger ønsker vi selvfølgelig hele tiden, at vi skal blive bedre.
Fasters Børn dækker som noget ret unikt hele børnegruppen fra dagpleje, børnehave, skole og SFO. Dette er ret unikt og noget vi skal huske at sætte pris på.
Det er helt fundamentalt, at vores børn får bløde overgange fra dagpleje til børnehave og videre i skolen, fordi enheden arbejder sammen
og sikrer en fuld integrering af
næste led i vores børns hverdag.
Som forældre kan vi meget let
tage dette for givet, men når
jeg lytter til erfaringer andre
steder fra i landet, er netop
dette helt unikt for ”små” enheder som netop Fasters Børn.
Her er grundlaget skabt for at
børnene ikke bliver stressede
ved overgang fra en enhed til
en anden. Dette skal vi sætte
stor pris på og huske at ”prale” af.
DGI-børnehave og dagpleje
Med en DGI-Dagpleje og DGI-børnehave er kimen lagt til et sundt børneliv i Faster/Astrup. Børnehaven og Dagplejen udvikler fortsat på
konceptet og sikrer, at vores børn bliver motorisk stimuleret på bedste
vis. I nær fremtid afholder uglegruppen og 0-klasse gymnastikopvisning for forældrene, så på DGI-fronten fortsættes fokus og der vil fortsat komme nye tiltag.
FASTERS HAVE
Seneste tiltag til at skabe læring og trivsel er etablering af Fasters Have. Vi har fuld fokus på, at den optimale læringsform for børnene kan
variere, og derfor skal Fasters Have gerne være med til at styrke læringselementet fra andre vinkler end de traditionelle i klasselokalerne.
Det bliver spændende at være en del af dette projekt.
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FRA BESTYRELSEN FOR FASTERS BØRN
Vi håber på, at mange af jer vil tage forbi haven med jeres børn og familie. Nyde haven og undre jer sammen med jeres børn. Jeg forventer
ikke, at haven bliver en decideret prydhave men nærmere en oplevelse, der kan skabe grobund for en god snak med jeres børn….
Økonomi
Til trods for at man gentagne gange hører i medierne, at folkeskole og
dagtilbudsområdet har for få penge, må vi sige JA, der skal prioriteres
benhårdt, men når dette gøres, og når i forældre bidrager, så er det
faktisk muligt at drive skole og dagtilbud her i Faster/Astrup med en
fornuftig økonomi.
Lige nu står vi foran et faldende børnetal og hermed reducerede økonomiske rammer – dette forsøger vi at ruste os til.
Vuggestue
Minimumsgrænsen for børnetallet i en daginstitution i RKSK-kommune
er pt. 27 børn. For Mariehønen må vi konstatere, at vi allerede i sep
2017 kommer meget tæt på denne grænse, idet vi her er nede på 28
børn. I sep 2018 er vi nede på 21 børn i Mariehønen – som tallene ser
ud nu.
For at sikre at vi også på lang sigt har en børnehave i Faster/Astrup
har vi søgt kommunen om lov til at etablere en vuggestue-afdeling. Pt.
håber vi på et GO fra kommunen ultimo maj måned. En vuggestue vil
hermed kunne stå klar tidligt på efteråret 2017.
Med en vuggestue i tilknytning til børnehaven kan vi tilbyde trygge
rammer, gode overgange til både børnehave og skole, ingen udfordringer med gæstedagpleje ved sygdom etc.
Pt. arbejdes der med planer om at etablere vuggestue i firkløverstuen i
børnehaven eller i Uglestuen. Når vi ved mere, hører I selvfølgelig
nærmere.
Børnetal i skolen
Når vi kigger på børnetallene for skolen skal vi pt. frem til 2021 inden
skolen er nede på den kritiske grænse, der pt. er 75 elever. Vi håber at
Faster-Astrup længe inden 2021 har vendt kurven, og er begyndt at få
flere børn – se at kom i gang – skal budskabet lyde herfra.

30

www.faster-astrup.dk
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Politik
På de politiske fronter kæmper vi for, at kunne bestemme mest muligt
selv. Vi bliver dog begrænset af en række tiltag, der politisk peger i
retningen af øget centralisering, regler for at sende lokalt arbejde i udbud samt meget administrativt ledelsesarbejde med handlingsplaner
etc.
Tak for samarbejdet
Vi har i Fasters Børn en fantastisk ledelse og en fantastisk personalegruppe, der gør en super indsats for, at hverdagen skal være så god
som mulig for alle børn – stor tak skal der lyde til personalegruppen
og ledelsen for et super engagement og et fantastisk samarbejde.
I det hele taget så glæder vi os over samarbejdet med de lokale foreninger, herunder etablering af Multibanen, etablering af cykelstierne
og mange andre tiltag. Vi bruger faciliteterne meget og sætter stor pris
på samarbejdet.
Bestyrelsens fokusområder
I løbet af det sidste bestyrelses år har vi arbejdet med ønskerne til vores fokus for fremtiden. Vi kom frem til følgende fokusområder:
Trivsel
Nye Børn/PR
Samarbejde
For alle områder er der nedsat arbejdsgrupper og udarbejdet en række tiltag der løbende vil blive arbejdet med.
Til slut vil jeg gerne takke Faster Marie for godt samarbejde i det forgangne år – jeres indsats til jubilæumsfesten var helt uforglemmelig. I
er cremen til lagkagen, der gør at vi altid ved, vi kan tilbyde vores børn
lidt mere… vi har jer og I siger stort set aldrig nej, når vi efterspørger
support. Det er vi rigtig glade for!
Tak til de mange andre frivillige, som på den ene eller anden måde
har hjulpet med arbejdskraft i løbet af året. Tak til personalegruppen
for en fantastisk indsats, til børnene og til den øvrige bestyrelse.
På bestyrelsens vegne
Heidi Andersen
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AKTIVITETSKALENDER
MAJ
Søndag

28/5

Familiespejderne

JUNI
Fredag

2/6

Tilmeldingsfrist til børnefesten

Lørdag

3/6

Frist for indstilling til Fasters Flamme og
byfornyelsen

Fredag

9/6

18.00

Børnefest i Aktivitetshuset

Lørdag

10/6

11.00

Drengerøvenesdag i Astrup

Søndag

11/6

9.30

Rundstykker fra menighedsrådet

Søndag

11/6

10.00

Friluftsgudstjeneste i Astrup

Søndag

11/6

11.00

Aktivitetsdag og børnekrammer marked

Søndag

11/6

14.30

2 gange gymnastikopvisning

Mandag

12/6

17.30

Fællesspisning hos spejderne

Mandag

12/6

18.30

Bildyst

Fredag

16/6

19.00

Fodboldkamp serie 5

Lørdag

17/6

13.30

Fodboldkamp serie 3

Lørdag

17/6

18.30

Sommerfest i Aktivitetshuset

Torsdag

22/6

17.00

Krocketstævne i Astrup

Fredag

23/6

19.00

Fælles Skt. Hans fest

Mandag

26/6

19.00

Generalforsamling i Faster Badmintonklub

Deadline til næste nummer er den 5. august 2017
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