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Fællesafslutning for ungdom  
i Faster Badmintonklub 

Gymnastikopvisning i Astrup   
Faster Boldklub og Gymnastikforening 
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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

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

SEKRETÆR:   

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

KASSERER:   

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

FODBOLDUDVALG:   

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

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

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

GYMNASTIKUDVALG:   

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

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

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

SPONSORUDVALG:   

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

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

Susanne Engberg Broch Tlf. 40984538  

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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MENIGHEDSRÅDET 

2. pinsedag mandag den 10. juni afholdes gudstjenesten i anlægget i 
Faster kl. 10.30. Det er en god ide at medbringe stol eller tæppe at sid-
de på. 
 

Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe grillpølse (200 gr.) 
med brød eller kartoffelsalat og div. tilbehør samt kaffe og hjemmebag 
for 35 kr. 
 

Øl og vand sælges for 15 kr. Arrangementet er et samarbejde mellem 
Faster forsamlingshus og Borris og Faster menighedsråd. 
 

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om arrangementet. Det er en 
oplagt mulighed for at invitere naboer og venner med til en god guds-
tjeneste og billig frokost. 

Faster menighedsråd 

Efter fremtidsværkstedet er vi en gruppe, der har arbejdet med Fitness 
i Astrup.  
 

For at komme videre i processen mangler vi nogle begejstrede fitness 
folk, som kan være med i gruppen, og som brænder for at vi skal have 
fitness i Astrup. Vi skal sammen med FBG skaffe et pænt antal med-
lemmer, samt inspirere udvalget med valg af maskiner, åbningstider og 
evt. instruktør.  
 

Aktiv Faster er positiv indstillet overfor at skulle facilitere et flot fitness 
lokale.  
 

For at give os en indikation af interessen for fitness i Astrup, er der i 
dette nummer af sognebladet vedlagt et spørgeskema, som vi gerne 
vil have retur med jeres kommentarer.  
 

Skemaet kan afleveres ved købmanden, eller det kan medbringes til  
 

fællesmødet den 6. juni kl. 19.00. 
 

Arbejdsgruppen for Fitness i Astrup 

FITNESS I ASTRUP 
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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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FASTER KROCKETKLUB 

Vi træner hver onsdag kl. 13.30 - ? og hver søndag kl. 15.30 - ? 

Alle er meget velkommen til at deltage. Køller kan lånes, og der er al-
tid en, der vil instruere i dette strategiske herlige spil, hvor hygge og 
godt humør er i højsædet. 
 

Vi deltager ofte i stævner og skal selv holde et den 13. juni, hvor der 
sandsynligvis kommer ca. 80 deltagere. Kom ned på sportspladsen 
denne aften mellem 17.00 og 21.00, og bliv inspireret til måske selv at 
spille. 
Der kan købes kaffe denne aften. 

På udvalgets vegne Helga Hansen 60863524 

 

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 at-
traktivt sted at bo i, at flytte hen til, eller at bevæge sig igennem. 
 

A. Nybyggeri som f.eks. parcelhuse, landbrug, forretningsbyggeri og indu-
stribygninger 

B. Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger 
C. Renovering af eksisterende bygninger 
D. Renovering af haver eller grønne områder 
E. Vedholdende flot vedligeholdt hus eller ejendom 

 

Prisen på kr. 3.000 er sponseret af Faster Andelskasse og murermester Brian 
Nielsen  
 

 

 

 

 

 

Send jeres indstilling til Per Hindhede på pahindhede@gmail.com se-
nest søndag den 9. juni. Se mere om prisen på www.faas.dk 

 

Vi håber, at vi må få rigtig mange henvendelser. Uddelingen vil ske søndag 
den 16. juni 2019. 

Udvalget til forskønnelse i Faster Sogn 

FORSKØNNELSESPRISEN 
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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 en-
keltpersoner, der har ydet en særlig indsats til fremme for Faster Sogn. Der-
med 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 søndag den 9. juni 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 sognedagen den 16. 
juni. Prisen består af et kontantbeløb på kr. 3.000 sponseret af Faster 
Andelskasse samt en gave med inskription fra de øvrige foreninger. Som tid-
ligere vil der blive hængt en plakat op med årets prisvinder i Aktivitetshuset.   

Fasters Flamme udvalget 

Faster Andelskasse før ombygning i 80’erne  

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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FREDAGSCAFÉ 

Med friske forårshilsner og tak for opbakningen til fredags-
caféen holder vi nu sommerpause. 
Caféen åbner igen fredag den 4. oktober kl. 16 - 19. 
Og derefter også 1. november og 6. december. 
Vi glæder os til at se jer igen i caféen til efteråret - indtil 
da, nyd foråret og sommeren og måske vi ses rundt omkring i 
sognet, på stadion, ved Ejstrupsøerne eller på stierne rundt i 
sognet. - Og til 100-års jubilæet for Faster Andelskasse i 

maj  
Mange hilsner 

Marianne og Jens - Laila og Richard 
Dorthe og Steen 

Kræmmermarked  
- alt du kan have på et tæppe. 

Søndag den 16. juni kl. 10.45-13.30 vil det være muligt at få ryddet op 
i de gamle gemmer, eller få solgt det legetøj som ikke bruges mere. 
Pladsen er gratis og uden tilmelding, så du skal bare møde op på sta-
dion.  
Samtidig med kræmmermarkedet vil det være muligt at udfordre an-
dre og dig selv i ”kom og vær med aktiviteter”. Der vil være mulig-
hed for kampe i ringo, rundbold, bande fodbold, beachvolley, konge-
spil og stigegolf. 

Hjælp 

Vi søger derfor, personer der vil hjælpe som kampfordeler/kampstyrer 
ved hver aktivitet. Meld dig gerne i dag, vi mangler 6-10 hjælpere. Op-
gaven er at være tilstede ved en aktivitet søndag den 16. juni ikke an-
det. Skriv eller ring til Hanne Vestergaard på 2330 4656.  

Sæt dit eget hold 

Man kan deltage i flere discipliner og man sætter selv sit hold, derefter 
melder man sig ved kampfordeleren for at udfordre andre hold. Aftal 
derfor gerne inden dagen, hvem og hvor du og vennerne, naboerne 
eller/og familien vil dyste.  
En aktivitet bliver kun til noget, hvis I møder op med et hold. 

FBG’s bestyrelse 

NYT I SPORTSUGEN 2019  
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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 
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SOGNEFEST 2019 
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Privat Dagpleje  
På Landet 

v/ Kirsten Dammark 
Fasterlundvej 11  

Ejstrup 
6900 Skjern 

Mobil: 25396132 
Fastnet: 97364545 
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BØRNE DISKO-FEST 

E-SPORT I ASTRUP 

Fredag den 14. juni 2019 kl. 18.00-21.00 i 
Aktivitetshuset 

For alle børn i Faster Sogn fra 0. kl. til 6 kl. 
Pris inklusiv mad og 1 sodavand: 50 kr. (betales ved indgangen) 
Menu:  Pasta med kødsovs, diverse grønt og flutes 

Dessert:  Is 

Der kan købes slik, sodavand (5 kr.), slush-ice (5 kr.) og ’All-you-can-

eat-popcorn’ (10 kr.) 
Der vil være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter for både 
store og små, bl.a. ’Det Muntre Køkken’, æggebakke løb, flødebolle 
kast, og ansigtsmaling/hårfletning. 
Kom og få en hyggelig aften sammen med vennerne ☺ 

Tilmelding senest den 8. juni 2019 til Laila Kjær på tlf. 24910909 

Tilmelding efter denne dato vil koste 65 kr.  
Giv ligeledes Laila besked hvis der er særlige hensyn angående mad. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
Med venlig hilsen 

Børnefestudvalget 
 

 

 

FBG vil gerne starte et eller to E-sports hold, hvis der er ønske herom.  
Vi mangler dog først og fremmest en eller to voksne personer, der vil 
være tovholdere på opgaven. Der er forskellige opgaver, som vi mang-
ler at få besat:  
1 tovholder til opstart og kontakt til FBG’s bestyrelse og 2-3 ”trænere”. 
Der skal være en voksen tilstede hele tiden, men vi håber, at vi kan 
finde nogle unge mennesker som ungledere.  
Vi overvejer 2 hold, et for 3. til 7. klasse og et for 8. klasse og op. Der 
vil blive spillet forskellige spil afhængig af deltagernes alder. Der vil 
også være sat tid af til sjov aktivitet i løbet af træningstiden. 
Træningen kan foregå på Faster Skole med eget udstyr. 
Hvis du vil være med så kontakt Anna-Mette Jacobsen på 40 76 47 79  

FBG bestyrelse 
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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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Velkommen til sommeropvisning i Astrup  
Søndag den 16. juni 2019  
Kl. 13.30 Vedersø Idrætsefterskole  

Kl. 14.00 Lomborg Efterskole 

 

Kl. 14.30 Staby Efterskole  

 

Vel Mødt i aktivitetshuset Astrup, Birkevænget 31, 6900 Skjern 

GYMNASTIKOPVISNING 
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Lørdag den 8. juni kl. 15.30 Serie 3 herresenior fodbold 

Lørdag den 8. juni kl. 18.00 Sognefest (se side 11) 
Onsdag den 12. juni kl. 17.30 Fællesspisning ved Faster Marie 

Onsdag den 12. juni kl. 18.30 Bildyst 
Torsdag den 13. juni kl. 17.00 Krocketstævne (se side 5) 
Fredag den 14. juni kl. 18.00 Børnefest (se side 13) 
Lørdag den 15. juni kl.  Faster Andelskasse fodbolddag 

Søndag den 16. juni kl.   9.30 Menighedsrådet servere et rundstykker 
Søndag den 16. juni kl. 10.00 Friluftsgudstjeneste 

Søndag den 16. juni kl. 10.45 Kræmmermarked på stadion (side 9) 
Søndag den 16. juni kl. 10.45 Forskellige aktiviteter på stadion 

Søndag den 16. juni kl. 12.30 Spisepause 

Søndag den 16. juni kl. 13.00 Overrækkelser af priser (se side 5 og 7) 
Søndag den 16. juni kl. 13.30 Sommeropvisninger på stadion (side 15) 
 

Onsdag den 12. juni kl. 17.30 

Er der fællesspisning for alle. Støtteforeningen Faster Marie laver maden. 

Menu: noget godt til ganen � 

Pris:  60 kr. for voksne  

 40 kr. for børn (op til konfirmationsalder)  
  Børn under 3 år gratis  

Tilmelding: senest den 9. juni via. www.Faas.dk’s hjemmeside.  
 

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. Se-
nest kl. 20.45 mødes vi ved aktivitetshuset, og mens resultatet gøres op, er 
der mulighed for at købe kaffe og kage. 
Pris for deltagelse i bildyst: voksne kr. 20. Børn gratis. 
Bildysten er en god mulighed for at komme rundt i sognets afkroge. Vi opfor-
drer ”indfødte” til, at invitere tilflyttere med i bilen.  
Mød op - ingen tilmelding til bildysten. 
 

Lørdag den 15. juni 
 

FBG afholder Faster Andelskasse Cup som er en børne-
fodbold dag. De fleste af FBG’s børnefodbold hold spil-
ler kampe på stadion i løbet af lørdagen, så kom ned og 
se noget flot fodbold. 

SAMLET PLAN FOR SPORTSUGEN 2019 
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Sommeropvisninger på stadion (side 15) 

Konceptet er enkelt og ligner tidligere år: billeder er taget forskellige steder 

Herudover er der små opgaver ved nogle poster, som løses undervejs. Se-
mødes vi ved aktivitetshuset, og mens resultatet gøres op, er 

Bildysten er en god mulighed for at komme rundt i sognets afkroge. Vi opfor-

Søndag den 16. juni 
Dagen starter med rundstykker ved menighedsrådet efterfulgt af fri-
luftsgudstjeneste. Herefter vil der være et nyt tiltag, vi afholder kræm-
mermarked og forskellige aktiviteter, hvor man kan lave sit eget hold 
og udfordre andre i f.eks. rundbold, beachvolley, ringo, fodbold på ban-
debanen, stigegolf og kongespil. Læs mere herom på side 9. 
I frokostpausen vil der vanen tro være uddeling af Fasters Flamme, 
Forskønnelsesprisen og FBG’s vandrepokal. Dagen slutter med et 
brag af 3 flotte gymnastikopvisninger fra 3 efterskoler. 
 

Forplejningen vil i løbet af lørdag og søndag sælge ribbenstegs-
sandwich (kun søndag), pommes frites, frankfurter, pølser, slik, soda-
vand, øl samt kaffe og kage. 
 

Vi mangler hjælp til salg i kiosken og til kagebagning, så find listen ved 
købmanden, på blyanten, facebook eller kig ind på den nye hjemme-
side - under FBG - sportsugen 2019. Tilmelding kan ske ved at skrive 
en sms eller ringe til Hanne Vestergaard på 23304656. 
 

FBG ønsker, at vi får en sportsuge, hvor samværet i sognet skal være i 
højsædet.  

 Faster Boldklub og Gymnastikforening 

Søndag den 17. marts blev klubmesterskab for seniorspillere afviklet. Der var 
28 tilmeldte (10 mere end sidste år), som skulle spille 43 kampe. Vi startede 
kl. 9.30 med rundstykker og var færdige kl. 17.00.  
Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe.  
Herredouble: 

1. plads: Peder Solsø og Finn Bilberg 

2. plads: Keld Frimor og Erik Kjeldgård 

Damedouble: 
1. plads: Karen Dissing Kragh og Hanne Vestergaard Kristensen 

2. plads: Britta Guldahl Pallesen og Anita Hedegaard 

Herresingle: 
1. plads: Niels Lund 

2. plads: Bjarke Sørensen 

Mixdouble: 
1. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig 

2. plads: Louise Madsen og Keld Frimor 
3. plads: Karen Dissing Kragh og Richard Madsen 

BADMINTON SENIOR KLUBMESTERSKAB 

SPORTSUGEN 2019 
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JK Service & Udlejning 

 

v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern 

 

Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12 

ASTRUP – TIM JERNHANDEL 

• Jern, metal og skrotbil mv. afhentes 
• Alt i brugsjern sælges og leveres 
• Gamle traktorer og maskiner købes 
• Nedskæring af stald inventar 

v/Henrik Lauridsen tlf. 97 33 30 92   mobiltlf.  40 13 30 92. 

Tylvadvej 6, Rækker Mølle 

Dog-Ma 

For din bedste ven 

Fysiologisk hundemassør og 

Kranio-sakral terapeut 
Lars M. Hansen 

Tlf.: 22 99 19 37 

www.Dog-Ma.dk 

Facebook: Dog-Ma 
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Så går vi mod sommer, og vi er kommet på den anden side af vores 
generalforsamling. Det har været svært at finde et nyt medlem for Finn 
Bilberg, som har været med til at stifte bestyrelsen tilbage i 2009 og 
dermed siddet i 10 år, inden han nu valgte at takke af. Vi ønskede ger-
ne at finde en mand igen, så kønnene var rimelig ligeligt fordelt, men 
det skulle vise sig at være en større opgave, vi kom på der. Der er ble-
vet opsøgt og ringet rundt til adskillige mænd i sognet med tilbuddet 
om at sidde i en af sognets bedste bestyrelser, i hvert fald hvis vi selv 
skal sige det. Da det ikke lykkedes at finde en, valgte vi et opslag på 
Faster/Astrups hjemmeside, hvor vi skrev: ”mand søges.” Da general-
forsamlingen startede, var der stadig ingen, der havde meldt sig, men 
det var heller ikke nemt at finde en i flokken, da der kun var mødt 3 op 
udover os, der sad i Faster Marie samt skolebestyrelsen. Tankevæk-
kende at ikke flere forældre til børn i de tre dagtilbud; vuggestue, bør-
nehave og skole, møder op og hører, hvad der sker af nye tiltag, og 
hvad de laver af aktiviteter med vores børn og kommer med spørgs-
mål og forslag til ledelsen. Pludselig poppede der dog en besked ind 
på mobilen, og vores nye medlem blev fundet. Der var nemlig en, der 
havde læst vores opslag på hjemmesiden eller Facebook og synes, at 
det kunne være noget. Det var dog ikke en mand, men dejligt at der 
var en, der syntes, hun kunne byde ind med noget til vores bestyrelse, 
og derfor glæder vi os til at byde Pauline Madsen velkommen til vores 
konstitueringsmøde her i maj. Samtidig takker vi Finn Bilberg for sit 
store arbejde indenfor vores bestyrelse igennem de sidste 10 år. 
 

Vores næste arrangement bliver fællesspisning onsdag den 12. juni i 
sportsugen. Vi vil lave noget godt til ganen til dem, som melder sig til. 
Nærmere information kan ses på side 16, så husk at få dig meldt til, 
hvis du vil være sikker på en plads, da vi blev nødt til at lukke for til-
melding til vores Grundlovsarrangement sidste år pga. den store inte-
resse.  
 

I september plejer vi at tage ud som en samlet flok fra sognet og ser-
vicere til et traktortrækstævne, som indbringer 15.000 kr., men det har 
vi valgt at takke nej tak til i år og fremover, da vi synes, der skal ske 
noget nyt og gerne inden for sognet. Der var også meget arbejde i det, 
især det at rekruttere folk til de mange gøremål i løbet af den week-
end, det løb af stablen. Bestyrelsen skulle lægge mange timer i plan-
lægning og klargøring.  
 

Forsætter på side 21 

FASTER MARIE 
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Forsat fra side 19 

Til de, som har været med os derude og givet en hånd med, skal der 
lyde en kæmpe tak. Det er fantastisk at se så mange mennesker her-
fra med så mange forskellige kompetencer få det hele til at lykkes, og 
det kan vi godt være stolte af. 
 

Til sidst er der bare at ønske jer alle en god sommer og på gensyn 
efter sommerferien, hvor I vil kunne finde en flyer i næste Sognet 
Rundt med kontingent for 2019/2020 i Faster Marie. Vi vil rigtig gerne 
have en masse nye medlemmer, da dette år kun har talt 24 medlem-
mer, hvilket er det laveste siden opstart i 2009. Vi har jo droppet giro-
kortet, men samtidig fået mobilepay og derfor prøver vi så med en fly-
er i Sognet rundt efter ferien og håber på, mange vil støtte op om os, 
så vi kan blive ved med at forsøde børnene i de tre dagtilbud med fx 
busture, spil, legepladsting og spændende læringsværktøj som Maker-
space.  

God sommer hilsen støtteforeningen, Faster Marie. 
 

 

Fælles Skt. Hans Fest den 23. juni 2019 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 Ahle, Faster 
 

Medbring selv kaffekurv og stol. 
Kom og vær med fra kl. 19.00 hvor der er lagt op til hygge og fælles-
skab. Alle som har lyst er velkomne! 
 

Arrangører:  Indre Mission, Astrup KFUM & K, Aktiv Faster 

FASTER MARIE 

FÆLLES SKT. HANS FEST 
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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 Andelskasse/ Faster Senior Klub 

Inviterer 
til hyggeeftermiddag og foredrag. 

Søndag den 8. september 2019 fra kl. 13.00 

 

Faster Andelskasse har, i forbindelse med deres 100 års jubilæum, 
sponsoreret Revyforfatter Leif Fabricius, Esbjerg Revyen, til at under-
holde, søndag den 8. september 2019 kl. 14.30 med ”Jysk lune og 
lune jyder”. 
 

Kom og få lattermusklerne rørt når Leif Fabricius går på. 
Han beskriver det sådan i sit foredrag: ”Jysk lune og lune jyder” hvor 
jeg på en ganske underholdende måde kommer godt omkring i det 
jyske landskab og besøger specielt den egn, der hedder vestjysk hu-
mor. 
Jeg betragter verden fra vest mod øst, og det bliver den absolut IKKE 
kedeligere af.  
På underfundig vis forsøger jeg at føre bevis for, at det måske i virke-
ligheden er jyderne, der er GUDS udvalgte folk. 
 

I pausen er der kaffe og kage som kan købes for 25,00 kr. 
Af hensyn til kaffe og kage + borddækning er tilmelding nødvendig 
senest den 25. august til Alice 26969597 eller Jørgen 61714058. 
 

Du kan inden foredraget komme til at spille kroket, petanque eller bob 
fra kl. 13.00. 
Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen 

Faster Senior Klub og Faster Andelskasse 

 

Faster Badmintonklub afholder generalforsamling i Aktivitetshuset 
 

torsdag den 20. juni kl. 19.00 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der væ-
re banefordeling til den kommende sæson, så mød op for også at 
booke en banetid. 
 

Faster Badmintonklub 

GENERALFORSAMLING I BADMINTON 

FASTER SENIOR KLUB 
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Åbningstider: 
Mandag 16.00 - 20.00 

Tirsdag   9.00 - 16.00 

Torsdag   9.00 - 16.00 

Fredag   9.00 - 16.00 

Kristian D. Nielsen 

Fasterlundvej 11 

Tlf. 97 36 45 45 

Bil. 40 96 45 47 
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FASTER SENIOR KLUB 

Gåture. 
Vi går ved Ejstrupsøerne hver tirsdag fra kl. 9.30 - 11.30. 
Husk at medbringe kaffe og drikkevarer til dig selv. Håber at se dig og 
din nabo til en hyggelig gåtur. 
Alle er velkommen. 
Petanque 

Hver onsdag spilles der petanque fra kl. 14.00. Medbring selv kaffe eller 
drikkevarer. Alle er velkommen. 
Kroket 
Der spilles kroket hver onsdag kl. 13.30 og søndag kl. 15.30.  
Alle er velkommen. 
Bob 

Der spilles bob hver mandag fra kl. 9.00 til ca. 11.30, samt fredag fra kl. 
9.00 til ca. 11.30. Her er du også velkommen. 
 

Sommerudflugt 
Udflugten er onsdag den 14. august 2019 kl. 13.00. Vi kører fra Fa-
ster Skole i egne biler. 
Turen går til Vind Kirke, Råstedvej 2, Vind, 7500 Holstebro, hvor vi skal 
se et åbent gravsted samt kirken. 
Herefter kører vi til Ølsteds Lejrplads, hvor vi drikker vores medbragte 
kaffe og kage. 
Der køres derefter til Ulfborgs VW og Retro Museum, Industriarealet 10 - 
12 Ulfborg, hvor vi skal se gamle biler, samt meget andet. 
Turen sluttes af med middag ca. kl. 18.00 på Ulfborg Gæstgivergård, 
Bredgade 1. 
Turen koster 200 kr. for medlemmer - 250 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding til Alice på mobil 26969597 senest den 6. august. 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag. 

Med venlig hilsen 

Faster Senior Klub 
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benno@bennogosvig.dk 
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Sæsonen 18-19 blev afsluttet med maner, med en rigtig flot lokal op-
visning den 22. marts. – Og sikke en indmarch, vi havde ikke mindre 

end 5 faner på gulvet � 

Til opvisningen havde vi besøg af hele 3 gæste-
hold.  
Vi havde besøg af et fantastisk ropeskipping 
hold fra Nørre Snede, som viste hvad man kan 
med et sjippetov. Vi havde besøg af et fint Dan-
se-rytme hold fra Rækker Mølle, og sidst men 
ikke mindst kunne vi nyde Ringkøbing Skjern 
Egnens Aspiranthold.  
Vore lokale gymnaster og deres dygtige instruk-
tører leverede ligeledes rigtig flotte og kreative 
opvisninger, som det var en fornøjelse at være 
en del af. 
Lige nu arbejder vi på at sammensætte næste 
års trænerteam, så har du fået lyst til at være en del af fællesskabet, 
så kan du melde dig ved at tage fat i os fra udvalget. 
Ellers er der pt. sommerpause i gymnastikken, men til efteråret er vi 
klar igen. Holdene starter op som vanligt i uge 43. Vi kører videre med 
gymnastikhold for alle børn.  
Som noget nyt vil vi forsøge os med Sensommergymnastik, fra uge 38 
– 41. Det vil blive leg og tons, og vi skal have det sjovt gymnastik. 
Tidspunktet bliver onsdag fra kl. 17.00 til 18.00. Målgruppen bliver 
børn fra 5 år til 4. klasse. Der kommer mere på hjemmesiden, når vi 
nærmer os. 
Voksenholdet sved på panden starter også op i uge 43. 
Sved på panden vil fortsætte med samme koncept, så vi i løbet af sæ-
sonen vil blive præsenteret for nogle forskellige instruktører, som hver 
især har flere træningsaftener. Der vil også stadig være mulighed for et 
godt grin og en snak med naboen, så kom og vær med. 
Sommeropvisning. 
Datoen siger maj, og dermed nærmer vi os årets sportsuge, og der-
med også årets sommeropvisning. 
I år kan vi byde velkommen til hele 3 efterskoler. Det drejer sig om Ve-
dersø Idrætsefterskole, Lomborg Efterskole og Staby Efterskole  
Opvisningen foregår søndag den 16. juni kl. 13.30-15.00 på sports-
pladsen bag aktivitetshuset. 
Kom og bak dem op, og få en stor oplevelse, det er 3 fantastisk fine 
opvisninger vi vil få at se. 

Gymnastikudvalget 

GYMNASTIK SÆSONEN 2018-2019 
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SÆT KRYDS I KALENDEREN 

Fredag den 25. oktober er vi så heldige at vi kan byde alle interessere-
de til spisning i forsamlingshuset, og efterfølgende koncert i kirken med 
Stig Rossen. 
Vi vil godt love jer, at det bliver en forrygende aften. 
Nærmere oplysninger om salg af billetter kommer i næste udgave af 
Kirkebladet og Sognet Rundt - så hold øje. 

Arrangementet arrangeres af Aktiv Faster,  
Faster forsamlingshus og Faster menighedsråd. 

 

Lørdag den 11. maj 2019 blev der afholdt drengerøvenes dag i Astrup. 
Det var nogle lokale motorcykel entusiaster der arrangerede endnu et 
godt MC-træf.  
Der var 52 motorcykler og 
11 biler i Skolens skole-
gård. Der blev sparket 
dæk og brændt dæk af - 
nøjagtigt som det bør væ-
re på en drengerøvsdag. 
Mens der var mulighed 
for at beundre maskiner-
ne, var det også muligt at 
deltage i lodtrækningen 
om 4 gratis bilsyn spon-

soreret af Bilsyn-
Midtjylland ApS i 
Fiskbæk. FBG 
siger mange tak. 
Kl. 13.00 startede 
de fleste turen 
rundt om fjorden, 
med pit-stop i 
Hvide Sande, 
hvor KVA-Diesel 
havde sørget for 
kaffe og kage. 

MENIGHEDSRÅDET 

DRENGERØVENES DAG 
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Lørdag den 16. marts blev klubmesterskab for ungdomsspillere afviklet. Der 
var 37 tilmeldte, som skulle spille 77 kampe. Vi startede kl. 8.30 og var færdi-
ge kl. 17.45. Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe. 
(15 3-sæts kampe) 
Tak til alle spillere, vi er nogle stolte trænere.  
Følgende blev ungdoms klubmestre i 2019 

U9 single: 
1. plads: Nicolai Kirkeby Solsø 

2. plads: Victor Christensen 

U9 double: 
1. plads: Nicolai Kirkeby Solsø og Magnus Lassen 

U11 single: 
1. plads: Mikkel Blæsbjerg Kjærsgaard 

2. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard 

U11 double: 
1. plads: Mikkel Blæsbjerg Kjærsgaard og Jens Torp Mortensen 

U11 pige single: 
1. plads: Karina Ineza Nibigira 

2. plads: Karoline Bertelsen 

U11 pige double: 
1. plads: Louise Nedergaard Wilsøe og Karoline Bertelsen 

U13 single: 
1. plads: Jens Bilberg 

2. plads: Frederik Christensen 

U13 double: 
1. plads: Jens Bilberg og Kenneth Nedergaard Wilsøe 

2. plads: Kasper Kjær og Johan Olesen 

U13 pige single 

1. plads: Simone Frimor 
2. plads: Ida Vestergaard 

U13 pige double 

1. plads: Simone Frimor og Sofie Hagelskjær 
U15 single  
1. plads: Alex Kjærsgaard 

2. plads: Ebbe Mikkelsen 

U15 double 

1. plads: Alex Kjærsgaard og Simon Nygård Lund 

U16 single 

1. plads: Nathaniel Bøndergaard Jeppesen 

2. plads: Søren Frøjk Bilberg 

U16 double 

1. plads: Troels Moesgaard Dyrvig og Kenny Nshimirimana 

 

Se billeder af alle klubmestre på Faas.dk under foreninger/Faster badminton-
klub/klubmestre gennem årene 2018/2019. 

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 
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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS.DK 

Vi får dejlig opbakning fra medlemmer og sponsorer – tak for det. Op-
bakningen såvel arbejdsmæssigt som økonomisk er en stor hjælp og 
inspiration for driften af huset. Har du ikke fået dig meldt som medlem 
eller sponsor kan du stadig nå det ���� 

Medlem 2019: husstand 200 kr., enlig 100 kr. Sponsor 1.000 kr. 
heraf 200 til medlemskab. Vil du vide mere – ring til kassereren 
på 4042 4022. 
  

Huset er i fortsat god økonomisk gænge. Bestyrelsens ønskeseddel 
for husets udvikling er fortsat lang og til tider dyr – men vi fastholder 
princippet om at vente, til vi har pengene til projekter. 
I 2018 investerede vi i 
 renovering af lille sal 39.146 kr. 
 renovering af køkken   4.892 kr. 
 ny hætteopvaskemaskine 23.730 kr. 
 30 plastborde og flaskekøler 18.170 kr. 
 rullegardiner i store sal   3.500 kr. = 89.438 kr. + moms 

 

Her i 2019 har vi indgået en 5-årig sponsoraftale med Faster Andels-
kasse – derfor bl.a. det store reklameskilt på husets P-plads. Perso-
nen ved siden af skiltet er alene en gimmick – og virker også som blik-

fang – og enkelte sætter endda farten ned � 
 

Det er alene husets køkken som er fast udlejet til Louises Catering, 
MEN 

forsamlingshuset skal stadig være et nøglehus, så lejerne af huset 
fortsat kan disponere over køkkenet, men alene som anretterkøk-
ken, det vil sige, man må ikke lave mad i køkkenet. 
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 lejes enten på tlf. 5148 4364 eller husets hjemmeside: 
www.fasterforsamlingshus.dk eller via Louises Catering tlf. 2511 
6806. 
Bliver der umiddelbart ikke svaret – ring igen i stedet for evt. at lægge 
en besked. Lykkes det mod forventning ikke – Louise er en travl dame 
– så ring til en af os i bestyrelsen – vi hjælper gerne. 
 

Bestyrelsen 

Keld Jensen (formand) 2051 4938, Poul Junge (kasserer) 4042 
4022, Per Kjær 4075 5525, Mogens Rasmussen 4143 6815, Hen-
ning Nielsen 2083 0720 
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AKTIVITETSKALENDER 

Juni 

Torsdag 6/6 19.00 Fællesmøde om Fitness center i Astrup 

Lørdag 8/6 18.00 Sommerfest 

Søndag 9/6  Indstilling til Fasters Flamme og byfornyelse 

Mandag 10/6 10.30 Gudstjeneste i anlægget i Faster 

Onsdag 12/6 17.30 Fællesspisning med Faster Marie 

Onsdag 12/6 18.30 Bildyst 

Torsdag 13/6 17.00 Krocket stævne i Astrup 

Fredag 14/6 18.00 Børnefest for 0. til 6. klasse 

Lørdag 15/6  Børnefodbolddag 

Søndag 16/6 9.30 Rundstykker ved menigheden 

Søndag 16/6 10.00 Friluftsgudstjeneste 

Søndag 16/6 10.45 Kræmmermarked og aktiviteter for alle 

Søndag 16/6 13.30 Sommeropvisning i gymnastik 

Torsdag 20/6 19.00 Generalforsamling i Faster Badmintonklub 

Søndag 23/6 19.00 Fælles Skt. Hans fest 

Efteråret 

Onsdag 14/8 13.00 Sommerudflugt med Faster Senior Klub 

Søndag 8/9 13.00 Hygge eftermiddag med Faster Senior 

Fredag 4/10 16.00 Fredagscafé på Mejeriet 

Deadline til næste nummer er den 1. august 2019 

Søndag 16/6 12.30 Frokostpause og overrækkelse af priser 

Lørdag  8/6 15.30 Serie 3 fodbold - Faster/Hanning 

Fredag 25/10  Koncert med Stig Rossen 


