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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Nadja Brixen Budde Tlf. 22 92 26 16 nadjabudde@hotmail.com 

SEKRETÆR:   

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

KASSERER:   

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

FODBOLDUDVALG:   

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

Niels Boel Olesen Tlf. 23 96 78 52 egerisvej38@gmail.com 

   

GYMNASTIKUDVALG:   

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 

SPONSORUDVALG:   

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 

BLADUDVALG:   

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 

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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Søndag den 27. november kl. 16.00 
 

Arrangementet starter i Faster Kirke med gudstjeneste. Derefter går vi 
i samlet trop ud til juletræet, hvor vi vil synge et par sange, for derefter 
at gå over i forsamlingshuset og spise. 
Middagen består af flæskesteg med tilbehør og risalamande. Hvis der 
kommer mange søde og artige børn, kan det være, at vi er heldige, at 
selveste julemanden dukker op med lidt godt til ganen. 
Arrangementet er for alle, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og 
være med til at fejre julens komme. 
Pris: voksne 75 kr. og børn under 14 år 25 kr. 
 

Tilmelding senest den 20. november til Helle Andersen 
Tlf:  25325720 eller på mail kjeld_andersen@get2net.dk 
 

Mærk pulsen - mød energien 
 
Skal du med til landsstævnet 2017? 
Hvis du allerede nu har tilmeldt dig, så ved du måske allerede hvad 
det betyder at være med til et landsstævne. For dig som er i tvivl eller 
ikke lige ved hvad det der landsstævne er, så kan vi kun opfordre dig 
til at bruge lidt tid på landsstævnets officielle hjemmeside: 
www.L2017.dk. Landsstævnet er en folkefest for alle, der kan lide 
idræt - og det er uanset, om det er gymnastik, volley, løb, cykling. Der 
er faktisk 30 forskellige muligheder for at dyrke sport til landsstævnet. 
Det hele løber af stablen fra den 29. juni 2017 til den 2. juli 2017 i Ål-
borg.   
Desuden er der oprettet en fane under FBG´s hjemmeside, som lø-
bende vil blive opdateret, hvis vi får noget information fra DGI som vi 
gerne vil dele med jer.  
Når du tilmelder dig, kan du skrive Faster B & G under foreninger, så 
kommer du/I til at ligge i nærheden af andre fra FBG på landstævne- 
campingpladsen, hvis I ønsker denne overnatningsform. 
Hvis du vil spille beach volleyball sammen med andre fra Faster om-
rådet, så kan du henvende dig til Henning på 20747483, så laver vi 
nogle hold.  

Nadja  Christa Henning 

JULETRÆSTÆNDING 

LANDSTÆVNE 2017 
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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 
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JULE SENIOR FODBOLD 
 
Vi vil gerne genoplive traditionen med en fodboldkamp 2. juledag  

 
mandag den 26. december kl. 10.00 i Astrup. 

 
Denne kamp er for alle, der har lyst til at være med. 
Følg med på hjemmesiden, da det selvfølgelig bliver aflyst, hvis banen 
ikke kan bruges på grund af vejret. 

Fodboldudvalget 
 

 
FBK inviterer til julehyggeturnering i badminton. 
 

Mandag den 5. december 2016 
kl. 18.00 til ca. kl. 21.30 

 

Ligesom tidligere år vil vi via lodtrækning mikse alle spillere, så 
man får en ny makker og forskellige modstandere i hver kamp.  
 

Efter ca. 2 timers badminton vil klubben være vært med en sild, 
og derefter spiser vi smørrebrød. HUSK at bestille det antal  
smørrebrød du selv kan spise på bestillingssedlen på blyanten 
eller hos Mie Kirkeby på mie.kirkeby@gmail.com.  
 
 
Husk at melde dig ind i FBK’s Facebookgruppe. På Facebook 
skal du søge på Faster Badminton Klub.  
Her ligger vi nyheder, invitationer og meget mere ind. 
 

FBK’s bestyrelse 

FASTER BADMINTONKLUB SENIOR 
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NYTÅRSKONCERT 2017 

Nytårskoncert  
 

Torsdag den 5. januar kl. 19.30 i Aktivitetshuset. 
 
Vi vil i år forsøge at ændre lidt på konceptet. Det betyder, at vi 
har valgt at føje mere fællessang til programmet. Salonorkesteret 
kommer derfor og underholder med deres musik og sang krydret 
med fællessang ind imellem. Derefter vil der være det velkendte 
kaffebord. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og inviter gerne 
vennerne med, så I sammen kan få en hyggelig aften med god 
musik. 
 
Pris: 125 kr. 

Menighedsrådet 
 

 
 

Søndag den 26. februar kl. 14.00 i Aktivitetshuset. 
 
Vi starter festlighederne med familiegudstjeneste i aktivitetshu-
set. Kl. ca. 14.45 vil der blive serveret kaffe/te og saftevand + fa-
stelavnsboller. Derefter skal vi have afgjort, hvem der i år skal 
løbe med sejren som kattekonge og prinsesse i de forskellige 
aldersgrupper. Der er naturligvis også en tønde til de voksne. Vi 
slutter dagen med præmieoverrækkelse.  
Der vil i år ikke blive uddelt præmie til bedste udklædning. 
 
Pris:  
Børn op til 7. kl. 20 kr. 
Voksne 40 kr. 

Menighedsrådet 
 

FÆLLES FASTELAVNSFEST 
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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 

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 
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PROGRAM FOR FASTER SOGNS HØJSKOLE 

2016 
 
23.  november Else Husted Kjær, ”Under poesiens vinger” 
 
7.  december Willy Egmose, ”Julehygge” 
 

2017 
 
11.  januar Mary Søegård, Hvide Sande Røgeri, 
  ”En fiskerkones beretning” 
 
25.  januar Bent Ole Pedersen, Bjerringbro 
  ”Humor – livets nødvendige krydderi” 
 
8.  februar Lisbeth Lunde Lauridsen, ”Kaj Munk” 
 
22.  februar Bent Larsen, ”Arbejdet i Arken i Esbjerg” 
 
8.  marts Jørgen Troelsen, ”Velux” 
 
22.  marts Udflugt 
 
 

Alle kan deltage i møderne.  
Møderne holdes i Aktivitetshuset 

Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern 
 

Møderne begynder kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt. 
 

For hvert møde betales 25,00 kr. inkl. kaffe.  
Kop og brød medbringes.  

Dog ikke den 7. december, hvor kaffen koster 35,00 kr. 
 

Faster Sogns Højskole 
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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 

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG 
 
 Skjern Tarm 
Tlf. 97 35 00 44 Tlf. 97 37 32 55 
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Fredag den 16. september markerede Faster Skole sin 50-års fødsels-
dag. Dagen startede med et optog gennem byen. Astrup var prydet 
med Dannebrogsflag i toppen af stort set alle flagstænger, og rigtig 
mange af byens borgere havde valgt enten at gå med i optoget eller 
stå på ruten for at gratulere. Tak for det. Der var stop ved det gamle 
mejeri, hvor købmanden stod med rundstykker, kakao og juice, som 
han i dagens anledning gav til alle fra skolen. Vi takker for måltidet. 
Kl. 10 var der formiddagskaffe for alle interesserede. Rigtigt mange 
benyttede sig af tilbuddet, og efterfølgende var der mulighed for at føl-
ge elevernes undervisning forskellige steder på skolen. Eleverne hav-
de i ugens løb arbejdet med skolens udvikling gennem de sidste 50 år. 
Gæsterne havde ligeledes mulighed for at se sognearkivets impone-
rende udstilling om Faster Skoles historie. 
Kl. 12 var der en mere officiel markering af jubilæet med taler fra Kri-
stian Ahle (RKSK), Heidi Andersen (fællesbestyrelsen), Kelly Lassen 
(FasterMarie) samt undertegnede. Skolen blev i dagens anledning be-
riget med gaver fra RKSK, fællesbestyrelsen, FasterMarie, Mariehø-
nen, Aktiv Faster samt pengeinstituttet Faster. Vi er meget taknemme-
lige for gaverne. Efter talerne var der let frokost til alle gæster og kage-
mænd og sodavand til alle elever. 
En helt fantastisk dag med en imponerende opbakning fra sognets 
borgere. 
”Fællesskab fødes, når JEG bli’r til OS” 
 

FASTER SKOLE 50 ÅR  
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TELEFON   97 36 40 07 
BIL TLF.  20 25 40 07 

 

 

 

 

benno@bennogosvig.dk 

Poppelalle 13 



13 

Klubmesterskabet for U19 + seniorer bliver i år afviklet 
  

Lørdag den 21. januar 2017 kl. 9.00 
 

Vi starter med et rundstykke - til dem der har lyst. 
 

Det vil i år være muligt at tilmelde sig i følgende rækker: 
∗ Herresingle 
∗ Herredouble 
∗ Herredouble 50+  
∗ Damedouble 
∗ Damesingle 
∗ Mixdouble 

 

Man skal være aktiv eller passiv badmintonspiller i FBK for at deltage, 
og prisen er 75 kr. pr. person, uanset antal rækker man deltager i.  
(+ evt. 50 kr. for at blive passiv medlem). 
 
Tilmelding til Faster Badmintonklubs klubmesterskab skal ske til Niels 
Lund på 2119 7462 eller til Hanne Vestergaard på 2330 4656 eller 
hv@ucrs.dk 
 
Senest lørdag den 7. januar 2017  
 
Programmet kan ses på hjemmesiden i ugen op til. 

Med venlig hilsen FBK 
 

I denne sæson afholdes klubmesterskabet for ungdomspillerne  
 

Lørdag den 18. marts 2017 
 
Vi vil igen fordele kampene lidt mere, så store og små spiller skiftevis, 
hermed kan de mindste spillere se, hvor langt man kan nå med  
koncentreret træning. Vi vil igen i år bruge gymnastiksalen, hvis  
tidsplanen kræver dette. 
 
Fælles afslutning er onsdag den 29. marts. Mere om klubmesterska-
bet og afslutningen kommer i næste Sognet Rundt. 

Med venlig hilsen FBK 

BADMINTON SENIORKLUBMESTERSKAB 

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 



14 www.faster-astrup.dk  



15 

 
 Martinus Kristensen demonstrerer børstebinding oktober 1989  

 

Livsglæde - Samvær - Motion. 
 

Alle aktiviteter er i gang, men kom endelig og vær med. 
 

 Bob:  Mandag  kl. 9.30-11.30  
 Seniordans:  Mandag  kl. 18.30-20.00  
 Motion:  Mandag  kl. 9.30-10.30 
 Kroket:  Onsdag   kl. 13.30 
  Fredag:  kl. 13.30 
  Søndag:  kl. 15.30 

 
Alle er velkommen 

FASTER SENIOR KLUB 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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Gymnastiksæsonen er kommet godt i gang. I skrivende stund 
har vi haft en enkelt træning, med pæne holdstørrelser næsten 
hele vejen op. Der er dog stadig plads til flere, hvis også du har 
lyst til at deltage. 

 
Programmet er: 
 
Mor/far/barn  Årgang 14-13 mandag kl. 17.00-18.00 
Puslinge  Årgang 12-11 tirsdag kl. 16.00-17.00 
Spillopper Årgang 10-09 tirsdag kl. 16.45-18.00 
Turbomix Årgang 08-07-06 tirsdag kl. 17.30-19.00 
Teenpower 5.-9. klasse tirsdag kl. 18.30-20.00 
Sved på panden  17 år og op tirsdag kl. 20.00-21.00 
 

GYMNASTIK SÆSONEN 2016-2017 
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Redskaberne har også fået et løft. Vi har indkøbt en ny springba-
ne, og derudover haft hjælp af Kristen Jansen til at få repareret, 
og lavet nye bånd til nogle af de øvrige redskaber. Stor tak for 
det. 
 
Så igen i år er der startet op for en god sæson med energiske og 
entusiastiske trænere, som allerede brygger på gode ideer til for-
årets opvisninger. 
 
Forårets opvisninger kommer til at foregå i  
 

Skjern i weekenden den 18. og 19. marts  
 
og i  
 

Astrup den 24. marts. 
 
Igen i år har vi haft en kursusdag for alle vore trænere, både for 
at opgradere dem fagligt til en ny sæson, men også for at løfte 
fællesskabet omkring gymnastikken. Vi havde en rigtig god og 
lærerig dag,  
 

Hilsen Gymnastikudvalget 

GYMNASTIK SÆSONEN 2016-2017 
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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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GAVEBANKO 2016 

Tak for flot opbakning. 
Den 4. november afholdte FBG igen gavebanko i Aktivitetshuset. 130 
personer var mødt op, de spillede alle om en masse flotte gevinster. Vi 
siger tak til alle frivillige, som var med til at få det hele til at spille. Tak 
til forsamlingshuset for lån af banko plader mm.  
Og ikke mindst en stor tak til alle vores sponsorer. 
 
HV transport 
Guldager Teknik 
Fotograf Bjarne Ingemann 
StensboHuse 
Kjærs Maskinstation 
Astrup Tim jernhandel 
Astrup Tømrer 
Have&Park Servise Ole Christensen 
Herning Grader Service 
Vognmand Hans Schou Christensen 
Hedegaardsfodplejer 
Crea Lundsgaard 
Murer Kjærgaard 
Grene 
KVA Diesel 
Skovvejens Frisør 
Annies & Jensens Rengøring 
Skjern Apotek 
Sportigan 
DeLaval 
KlipInn 
Stark Skjern 
Matas 
Astrup Smede & Maskinforretning 
Kurt & Tommy Nisgaard 
Kristian Dammark Nielsen Maskinstati-
on 
Lauge Bonde 
By Light 
Herborg Smede & Maskinforretning 
EDC 
Skjern Dyrehospital 
Gunver Madsen 
 
Vi ses igen næste år første fredag i november. 

Sponsorudvalget 

Skjern Å Honning v Birte og Jens Schmidt 
Astrup Faster Ting og Sager 
Vestjyllands Andel 
Sahl Cykler & Legetøj 
Vestjysk Bank 
Tømrermester Kenneth Ejbye 
Easy Strø 
Lindvig VVS 
Benno Gosvig 
Super Brugsen i Spjald  
Skjern Alarmer 
Borris El 
Bageren i Skjern 
Next Generation 
Slagter Kirkeby 
Herborg Planteskole 
Acacia 
Land & Fritid Skjern 
Nordea 
Super Brugsen Videbæk 
Profil Optik Videbæk 
Sporten / Din Tøjmand Videbæk 
EP Sko 
Kjers Brød 
Vestergaards Ure, guld og sølv 
Westergaards Hotel 
Design og Handelshuset Videbæk 
10-4 Videbæk 
Vestjylland Forsikring 
Astrup Købmandshandel AMBA 
 
Hovedsponsor Faster  
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Året er ved at gå på hæld og det har været et travlt år for Faster Marie.  
Den 5. juni deltog vi ved åbningen af cykelstierne med kage- og kaffe-
bord samt cykelringridning, hvor vi havde en god, men varm dag.  
Den 17. september var vi ude og servicere til 
traktortrækstævne i Troldhede med ca. 30 
mand og samtidig afholdt vi Faster Skoles 50 
års jubilæum med ca. 350 tilmeldte til kaffe-
bord og stor fest om aftenen. En utrolig travl 
uge og weekend, men med en stor ros som 
tilbagemelding fra både deltagere og hjælpere 
og med henholdsvis 15.000 og 20.000 i over-
skud på de 2 arrangementer, så synes vi godt, 
at vi kan gå i hi for vinteren med god samvit-
tighed.  

Klassebilleder taget til jubilæumsfesten 
vil blive lagt på Faster/Astrups hjemme-
side en gang snart. 
Et nyt kontingent år er begyndt, da det 
følges med skoleåret, men hvis man 
ikke har nået at betale endnu, er det 
ikke for sent. Vi sætter stor pris på vo-
res trofaste støtter, men der er stadig 
plads til flere, og det gør en forskel, kan 

man se. Så støt os så vi kan blive ved med at støtte op om vores dejli-
ge skole og børnehave, som har så stor en betydning for vores områ-
de. Vi har siden vores stiftelse af støtte-
foreningen Faster Marie i 2009 bevilliget 
ca. 178.500 kr. til forsødelse og oplevel-
ser for børnene og med jeres støtte vil 
mange kommende ønsker fra dem blive 
tilgodeset.  
Man kan blive medlem ved at overføre 
penge til vores konto i Faster Andelskas-
se til konto nr. 5958 1101819 (husk navn) 
Eller Mobile Pay til Helle Andersen på tlf. 25325720 (skriv kontingent i 
kommentar) 
Kontingent: 100  kr.  Husstand 
   50  kr.  Pensionisthusstand/enlige 
   ***  kr.  + evt. gavebeløb  
 

Med venlig hilsen støtteforeningen Faster Marie 

FASTER MARIE 
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Storegade 20 · Borris · 6900 Skjern · 97366122 
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FASTER ARENA 

Den gamle bandebane var slidt og godt brugt. Vi overvejede, om den 
skulle repareres eller helt fjernes. Når vi nu står med det flotte og fær-
dige resultat, er vi stolte over, at vi besluttede, at den skulle repareres 
og der også skulle opføres en tribune sammen med. Der blev nedsat 
et udvalg bestående af Erik Kjærsgård og Jan Hansen, som startede 
det hele op. De var rundt 
i området, og se på de 
forskellige muligheder 
som andre byer havde. 
Ret hurtigt fandt de vo-
res løsning, og det blev 
så til vores nye Faster 
Arena med kunstgræs, 
tribune og senere på 
året bliver der også mon-
teret lys, så den kan bruges hele året, også når det er mørkt. Arbejdet 
gik i gang, og i denne forbindelse skal der først og fremmest lyde en 
stor tak til alle de frivillige, der er mødt frem, når der har været indkaldt 
til arbejdsdage. Der er blevet arbejdet flere weekender med at få fjer-
net den gamle, fældet træer, fjernet grene, gravet ud, rettet af og rullet 
kunstgræs på. Der skal i denne forbindelse også lyde en stor tak til 
Benny Juelsgaard, Per Kjær og Ole Christensen for sponsorering af 

maskineri og arbejdstimer. 
Der skal også lyde en stor 
tak til Torben Larsen fra 
Give Stålspær, for alt hvad 
han har sponsoreret af 
materialer.  
Så blev Arenaen færdig og 
tribunen skulle sættes op, 
og også her er der nogle 
frivillige, der skal takkes 
for deres arbejde, og det 

er Niels Boel Olesen, Hans Olesen og Svend Åge Kristensen, som var 
i gang med hammer og sav. Økonomisk vil vi gerne takke Faster An-
delskasse for deres sponsorat og det samme gælder bestemt, jer alle 
der støttede vort cykelsponsorløb, da vi i sin tid afholdte det. Sidst 
men ikke mindst skal der også lyde en stor tak til Skolen og Faster 
Marie for et godt og konstruktivt samarbejde om hele projektet, som vi 
alle kan være stolte af, at vi har fået gennemført på så flot vis. 
 

Hilsen Fodboldudvalget 
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Kjærs 
Maskinstation 

 
Entreprenør og  

Landbrugsarbejde 
 

Tlf. 40 75 55 25 

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 
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FBG´s ordinære generalforsamling 2016 
 
Onsdag den 21. september 2016 blev FBG´s ordinære generalforsam-
ling 2016 afholdt i aktivitetshuset. Der var 14 fremmødte, som vi gerne 
vil takke for fremmødet samt en god snak. Da der ikke var nogle ind-
komne forslag var hovedfokus på valg af de forskellige bestyrelses- og 
udvalgsposter. På vegne af bestyrelsen vil vi gerne sige velkommen til 
de nye i udvalgene samt takke alle jer, der har lyst til at fortsætte. Des-
uden vil vi også gerne sige ' 1000 tak for indsatsen'  til jer, der har 
valgt at stoppe.  
 
Vi ser frem til endnu et spændende år i FBG.  
 
Samtidigt vil vi gerne takke alle frivillige, som yder en indsats i FBG i 
løbet af året. Vi sætter stor pris på alle hjælpende hænder - ingen op-
gave er for lille. Uden jer intet FBG. 

FBG’s bestyrelse 
 

I foråret 2016 besluttede FBG’s bestyrelse at tage imod tilbuddet om 
et forløb vedr. foreningsudvikling i samarbejde med DGI. Det er et for-
løb, der består af 3 dele:  
Et indledende møde med DGI indeholdende en analyse del. 
Et arbejdende møde, hvor vi beslutter, hvad der skal fokuseres på ud 
fra analysen ved første møde. 
Evaluering - hvor langt er vi med vores mål og hvad er planen fremad-
rettet? 
Selve forløbet startede onsdag den 12. oktober 2016 med det første 
møde sammen med DGI. Her snakkede vi om foreningen FBG - hvor 
er vi i dag og hvor kunne vi godt tænke os at være? Dette skete ud fra 
13 spørgsmål, som blev vurderet på en skala fra 1-10. Det gav nogle 
gode snakke i bestyrelsen. Næste møde er den 13. november 2016, 
og vi glæder os til at se, hvad vi beslutter os for at fokusere på. Vi øn-
sker, at FBG fortsat kan være en forening i udvikling, og dermed ska-
be de rammer, der skal til, for at vi kan tilbyde en forening med de akti-
viteter, der er behov for i lokalområdet.   

FBG´s bestyrelse 

GENERALFORSAMLING I FBG 

FBG/DGI FORENINGSUDVIKLING 
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Vi mødes ca. en gang i måneden til aktiviteter i det fri for hele familien. 
Aktiviteterne henvender sig primært til børn i alderen 3-7 år med deres 
forældre. Men mindre og større søskende er meget velkommen! 
I år har vi blandt andet rapellet, bygget vores egen taburet, besøgt 
WOW-park, deltaget i ØKO-dag og lært at slukke ildebrand. 
Programmet vil fremgå af hjemmesiden. 
 

Vi samler stadig aviser og pap. Der er nu opstillet to røde containere 
bag købmanden i nærheden af kommunens nye genbrugsstation. Så 
læg endelig aviser og pap i disse containere. 
Målet med aviser og pap er stadig, at vi kan bygge shelter nr. to ved 
siden af bålhuset i Astrup. 
 

Familiespejder - kulsøpionering, september 2016 
 

Familiespejderne trak indendørs i glas-
gangen ved udsigten til skybrud. 
 

Men - på trods af dårligt vejr var der 
god gang i produktionen af både 
skamler og fine rensdyr. 
 

Vi sluttede af med at spise svensk pøl-
seret sammen på byens torv, og det 
smagte fint, selvom det ikke var kryd-
ret med "bål og røg" 
 
 

Hygge med græskar og æblesaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt! 

KFUM SPEJDERNE I ASTRUP 
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Sæsonen er lige begyndt, og trænerstaben glæder sig. Igen i år har vi 
4 træningshold i løbet af onsdagen. Indtil videre er der 47 ungdoms-
spillere fordelt på de 4 hold, men vi kan lave plads til flere, så bare 
mød op. 
Holdturnering. 
Faster Badmintonklub har tilmeldt 4 hold til turnering i år, og som noget 
helt nyt skal vi nu afholde holdturnering i Astrup på vores 3 baner, det 
glæder vi os meget til. Det er skønt, at vores spillere kan spille på 
hjemmebane. Kom gerne for at se dem spille, kampdagene er: 
Den 10. december kl. 9.00 og 12.00 for U15C holdet, som består af 
Jens Kragh, Søren Bilberg, Thor Christensen og Lærke Christensen. 
Den 14. januar kl. 9.00 og 12.00 for U13D holdet, som består af 
Alex Kjærsgaard, Ebbe Mikkelsen, Simon Lund og Mattias Hansen. 
Den 25. februar kl. 9.00 og 12.00 for U13C holdet, som består af 
Nathaniel Bøndergaard, Mikkel Frimor, Emil Christensen og Kenny 
Nshimirimana. 
Træningsdøgn. 
Fredag den 11. november og lørdag den 12. november afholder vi igen 
træningsdøgn for alle ungdomsspillere fra 3. klasse og op. Vi forventer, 
at døgnet bliver lige så sjovt som vi plejer at have det, med masser af 
badminton, socialt samvær, smuglerløb, konkurrencer, film, landskamp 
i fodbold, køb af snolder og meget mere. 
Kontingent. 
Der kommer en kontingent stigning i år for alle ungdomsspillere, for at 
dække stigende udgifter. 
Senior. 
Igen i år er der stor tilslutning af seniorspillere i Faster Badmintonklub, 
vi er over 90 aktive fordelt på 7 timer (21 baner) om ugen, det er fanta-
stisk. 

Vi søger en ny frivillig til omdeling af Sognet Rundt i en del af Astrup 
By. Bladet udkommer 4 gange om året. Næste gang er til februar. Vi 
hører meget gerne fra dig hvis du har tid og lyst til at tage denne opga-
ve. Kontakt Hanne Birgitte Madsen på telefon 22130445 eller mail: 
madsenejstrup@mail.tele.dk 
Tak til Otto Gudiksen som gennem mange år har stået for omdelingen 
på denne rute.  

Bladudvalget 

BLADUDDELER I ASTRUP 

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB 
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INFORMATION FRA AKTIV FASTER 

Cykelstien kan holde halvt års fødselsdag – 
”er barnet velskabt?” 

Mon ikke de fleste har medvirket i en proces, hvor resultaterne 
skulle nås gennem gode kompromiser. Etableringen af vores 2 
nye cykelstier var i høj 
grad et resultat af en så-
dan proces. Der blev holdt 
mange møder, hvor lods-
ejerne var omdrejnings-
punktet pga. deres afgi-
velse af jorden. Mange 
brugere af cykelstien har 
derfor ikke haft den sam-
me mulighed for, at forhol-
de sig til de mange ønsker 
og den endelige priorite-
ring af de økonomiske 
midler. Der var i alt ca. 
750.000 kr. afsat til pro-
jektet (incl. sponsorbi-
drag). Hvordan skulle dis-
se midler bruges ? Ønskerne var mange: 
Mest muligt med asfalt. En bred fremtidssikret cykelsti langs 
Videbækvej. Cykelsti helt til rundkørslen. Længst muligt mod 
Videbæk. Hensyn til Ejstrupområdet. Ingen projektmager ud-
gifter. Overskud kan ikke bruges til andre projekter. Osv. 
 
Den endelige resultat har taget hensyn til ovenstående – og ja det 
havde været skønt med asfalt på hele strækningen, men i så fald 
skulle der undværes noget af det, vi har fået. Der er etableret ca. 
4 km. cykelsti. Skulle det hele være udført med asfalt og efter nor-
male kommunale principper, ville der være brug for næsten 4 mio. 
kr. Det er derfor stadig cykelstigruppens opfattelse (og mange 
brugeres), at vi har fået meget for pengene. Det kan vi primært 
takke lodsejerne og en samarbejdsvillig entreprenør for.  
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Den fremtidige vedligeholdelse. 
 
Aktiv Faster har, indtil videre, forpligtiget 
sig til at vedligeholde cykelstierne og her-
fra vil man til stadighed forsøge at gøre 
brugen af cykelstierne til en god oplevel-
se. Der arbejdes på tiltag for at gøre un-
derlaget på det knuste asfalt mere fast. 
Der er lavet aftale med Jens Kristian 
Kjær, Borrisvej, om græsslåning langs 
cykelstierne. Herfra skal lyde en stor tak 
for dette tilsagn. Aktiv Faster vil søge mid-
ler så der kan investeres i afpudser og 
andet relevant udstyr. 
Aktiv Faster vil dog gerne forsat modtage 
gode forslag og ideer som kan gøre cy-
kelstierne til et endnu større aktiv. Ligele-
des håber vi, at ovenstående har illustreret kompromisets kunst, 
når mange gerne vil bidrage. Så svaret på overskriften må være: 
Ja” barnet er velskabt og har allerede mange venner”. 

Mvh Aktiv Faster, Cykelstigruppen, Finn Bilberg,  
Jens Peder Bendtsen og Jørgen S. Madsen 

 

FBG udbyder igen i år familiesvømning i Tarms svømmehal, hvor 
der er babybassin, varmtvandsbassin, svømmebassin, klatre-
væg, 1 og 3 meters vipper, gode saunaer og en lang spændende 
lukket rutsjebane. Der er selvfølgelig en livredder tilstede. 
Vi har svømmehallen alene fra kl. 11.30 til kl. 12.30, men vi må 
gerne benytte svømmehallen indtil kl. 16.30, hvor den er åben for 
offentligheden, bare man er i svømmehallen inden kl. 12.30.  
Vi er lige startet, men der er plads til flere så kom endelig. 
 

Hvis I har spørgsmål så ring eller skriv til Jan på jan@hv-
transport.dk. 

Alle er velkommen  FBG  

INFORMATION FRA AKTIV FASTER 

FAMILIESVØMNING 
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AKTIVITETSKALENDER 

NOVEMBER 

Onsdag 23/11 14.00 Højskole 

Søndag 27/11 16.00 Juletræstænding 

DECEMBER 

Mandag 5/12 18.00 Julehygge for senior badmintonspillere 

Onsdag 7/12 14.00 Højskole 

Lørdag 10/12 9.00 Hjemmeturnering i ungdomsbadminton 

Mandag 26/12 10.00 Jule senior fodbold 

JANUAR 

Torsdag  5/1 19.30 Nytårskoncert 

Onsdag 11/1 14.00 Højskole 

Lørdag 14/1 9.00 Hjemmeturnering i ungdomsbadminton 

Lørdag 21/1 9.00 Klubmesterskab senior badmintonspillere 

Onsdag 25/1 14.00 Højskole 

FEBRUAR 

Onsdag 8/2 14.00 Højskole 

Lørdag 25/2 9.00 Hjemmeturnering i ungdomsbadminton 

Søndag 26/2 14.00 Fastelavnsfejring 

Lørdag 18/3 9.00 Klubmesterskab for ungdomsbadminton-

Fredag 24/3  Gymnastikopvisning i Faster Boldklub og 

Deadline til næste nummer er den 5. februar 2017 

MARTS 


