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Leder
Så sidder vi her med det første foreningsblad i Fårvang - forhåbentlig det
første af mange. Men hvad skal vi bruge det til?
Ideen med bladet er at oplyse og informere - fra forening til borger. Det kan
være status på en bestyrelses arbejde, information om spejdernes aktiviteter,
indbydelse til skolefest og så videre. Det er her at man som borger i Fårvang
og omegn får et indblik i foreningernes liv - også de foreninger man ikke til
dagligt har berøring med.
Formålet med bladet hænger sammen med Borgerforeningens ønske om at
styrke samarbejdet mellem foreningerne i området. Derfor er Fårvang
Kalenderen også en del af bladet - midtersiderne som kan taget ud.
Jeg vil gerne opfordre endnu flere foreninger til at være med, komme med
indlæg til næste blad og styrke kommunikationen til nuværende og især mulige medlemmer.
Anne Mette Øjenholt Ganic
KFUM-Spejderne i Fårvang

Vi kan meget når vi arbejder sammen
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Konkurrence
Fårvang Foreningsblad - kan navnet blive mere kedeligt?
Vores foreningsblad i Fårvang skal naturligvis have et rigtig spændende navn.
Men hvilket navn? Det skal DU være med til at bestemme!
Udfyld nedenstående kupon og aflevér den i Brugsen inden d. 1. september.
Bliver dit forslag valgt, vinder du en sponsoreret gave fra Brugsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------Mit foslag til bladets navn: _________________________________________
_______________________________________________________________
Begrundelse/forklaring af navnet: ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Mit navn: ______________________________________________________
Mit tlf: _________________________________________________________
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Program til Fåremarked 2014
Fredag d. 8. august
Kl. 16.45-22.00: Tvilum Rallyshow
Kl. 17.00:Teltet på Egon Kristiansens Allé åbner
Charko Accessories & Horn Skovgaard udstiller
Kl. 20.00-02.00: Diskotek Musik Boksen spiller i teltet
Husk Happy Hour i teltet fra kl. 21.30-22.30 på øl!
Entré 50 kr.
Lørdag d. 9. august
Kl. 9.00: Bagagerumsmarked
Kl. 9.30: Gratis kaffe og rundstyk
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste
Kl. 11.00: Gratis sildebord
Kl. 11.00: Børneaktiviteter
Kl. 12.30: Underholdning ved Lis & Per
Kl. 14.00: Fåremarkeds Cup i Human Table Football
Kl. 15.00: Ballonkunstner Thomas Nissen underholder
Kl. 16.30: Musik ved Helle og Drengene
Kl. 17.00-20.00: Madpandekager v/La Crepe 50,- pr. stk.
Kl. 20.00-01.00: Copy-Right i teltet på Samlingsstedet
Læs mere om Fåremarkedet
på www.faaremarked.dk
Tilmelding til bagagerumsmarked og Fåremarkeds Cup til
Kenneth Kristensen - 26 81 77 31 eller info@faaremarked.dk
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Fåremarked takker sine mange sponsorer:
Ans Bageri, Autoværkstedet Fårvang, Dagli Brugsen Fårvang, Damsgaard
Tømrerfirma, DM Doors, Fakta Hammel, Fårvang Blikkenslageren, Fårvang
Hallens Cafeteria, Fårvang Maleren, Fårvang Smeden, Fårvang Tømrerfirma,
Gjern Bageri, Golf Restaurant SøHØJland, Grønagergård Savværk, Gulvmanden Horn, Horn Tømreren, Jan Henriksen ApS, Kiwi Hammel, Midtjysk-Foto,
Mini Entreprenør ApS, Pedersens Smedefirma, Rema 1000 Hammel, Salon M,
Skorup Træpillesalg, Tømrermester Jakob Ebbesen og XDZign.

Gratis bagagerumsmarked til Fåremarkedet
Lørdag den 9. august fra kl. 9.00 til 18.00 står sædvanen tro i kræmmernes tegn.
I lighed med sidste år, er der igen gratis bagagerumsmarked på Samlingsstedet
i Fårvang, Markedsgade 32-34
Her kan alle som har lyst møde op og få solgt ud i alt fra børnenes gamle legetøj
og cykler til Lademanns Leksikon eller ‘Tante Dorthea’s hæklede viskestykker’. Det er op til dig!
Samtidig med markedet foregår der masser af spændende og sjove familieaktiviteter på Samlingssstedet.
Vi har brug for din bestilling af stadeplads, for at kunne afsætte plads til dig på
markedet. Du kan ikke bestille en bestemt plads, idet pladserne tildeles i den
rækkefølge ‘kræmmerne’ ankommer på markedsdagen.
Tilmelding til Kenneth Kristensen på 26 81 77 31 & info@faaremarked.dk
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Fåremarkeds Cup i Human Table Football
Da Fåremarked i år er flyttet fra Idrætsanlægget op på Samlingsstedet. Har
det desværre ikke været mulighed for at videreføre Fåremarkeds Cup som en
7-mands turnering.
Derfor er Fåremarked Cup i år Human Table Football også kaldet mega bordfodbold Hvor man er 6 spillere på hvert hold. Spillerne bliver fastgjort medhænderne på de tværgående stænger, som kan bevæge sig fra side til side.
Så find 5 medspillere og få et hold tilmeldt, så det måske dig og dine medspillere som skal blive vindere af årets Fåremarkeds Cup.
Der er plads til 16 hold i turneringen, det er først til mølle. Pris pr. hold 75,Tilmelding til Kenneth Kristensen på 26 81 77 31 & info@faaremarked.dk
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Fårvang Børnehave
Med håb for fremtiden - mens vi lever nu!
”Lov mig, du altid vil huske, at du er modigere end du syntes, stærkere end du
ser ud til og klogere end du tror” – citat Peter Plys.
Det var glade dag, da vi hørte at vi skulle have ny børnehave. Vi kan naturligvis slet ikke vente, men ligger alle kræfter ind på, at det nye ”Børnehuset
Fårvang” kommer til at rumme alle de behov, drømme og potentialer vores
børn i Fårvang har.
I den proces er børn, forældre og netværk kernen i opgaven, - i prioriteret
orden. Børnehavens netværk er Barns Tarv gruppen, personalet i daginstitutionen, dagplejen, skolen, lokale borger grupper, Silkeborg Kommunes
politikere og forvaltning.
Mens vi lever og lærer, udvikler og arbejder i hverdagen, - lægger vi hele tiden
kim til fremtiden og det nye. Tiden omkring os, står heller ikke stille, så derfor
bliver hverdagens oplevelser og opdagelser hele tiden spundet ind i det nye vi
skal kunne og have med ind i den nye børnehave og ud i livet i al almindelighed.
Det vi vil have med og gør plads til i det nye er, - at der er sammenhæng,
tryghed og stabilitet i børnenes liv. Det betyder at vi tager afsæt i barnets liv
og livshistorie, at vi styrker nærvær og engagementet omkring børnene. Om de
er 2 år, 4 år, 8, 12 eller 16 år, - om de har skæve eller lige ben, - om der tales
midtjysk eller med dialekt, - om man er i totalt overskud eller har perioder,
hvor man bliver ramt af underskud.
Vi vil lave et børnehus, hvor børnenes lyst til at bevæge sig, lege og udforske
tilværelsen, deltage i hverdagslivet, hjælpe til, hjælpe andre og hjælpe sig selv.
Med god plads til at lære, sund miljø til udvikling og bidrage som aktivt borger! Børn, der er aktive og bevæger sig meget, - lærer bedre. Det er et fakta!
Lad os tage et blik på hvad det så er for børn, vi bygger den fremtidige børne
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hus i Fårvang til!
Mangfoldigheden i børnehaven er naturligvis stor, men der er også rigtig mange
fælles træk – fælles ønsker og drømme for fremtiden, - fælles optimisme og
glæde ved livet, - fælles tilknytning til et mindre lokalsamfund.
Fårvangs børn lever på mange punkter som gennemsnitte af hele landets børn;
men på rigtig mange punkter adskiller vi os også fra gennemsnittet!
Hvis Silkeborg Kommune er en gennemsnits kommune, ja så er Fårvang både
ligesom ”de andre” og meget forskellig fra ”de andre”
Børnene er blevet passet i lokalsamfundet før de starter i børnehave – og
kender ofte hinanden, gennem dagpleje, legestue, familiemæssigt eller
naboskab. Alle børnene går i den samme børnehave. De går i børnehaven i
gennemsnit 3½ år.
De mødes i samme skole og mange i samme klasse på samme skole.
80 % bor med både far og mor.
Hver 3. barn i børnehaven, bor i en familie med 3 børn – og 12 % af børnene
har mere end 3 søskende.
I børnenes familie er ca. 60 % mødre i fast lønnet job og knap 70 % af
fædrene. Der er lige så mange faglærte som ufaglærte, - og det gælder både for
mødre og fædre.
Ca. hver 4. forældre med barn i børnehaven har en anden etnicitet med sig i
bagagen end den danske.
Alt dette er kun stadestikker, der står i baggrunden, mens det levede liv leves
og fordøjes i hverdagen mellem ”børn og folk” i Fårvang.
Når det overhovedet er interessant, er det fordi at vi professionelle, der tager
os af børnene i dagtimerne skal bruge det til at forstå kernen i opgaven. Både i
vores hverdagspraksis og i vores drømme for et godt og vedkommende børneliv.
Selvom vi er professionelle fagpersoner i børnehaven, der får vores løn for at
komme på arbejde hver dag – er det nu let at blive ”lun på” på Fårvang og give
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både den store ansvarlighed og det høje engagement, der er nødvendigt, for at
få både hverdag og den nye børnehave ”op og flyve”.
Selvfølgelig er der både søde og sure opgaver, der følger med. De søde, er let
at få øje på – de kommer susende ind af døren hver dag fra kl. ca. 6:15! De
sure er de fysiske forhold vi lever med, i hverdagen. At vi konstant må omstrukturerer og om organiserer for at få plads nok til børnene og at der er flere
rum, hvor indeklimaet ikke er godt og slet ikke i perioder med mange børn.
Fra august skal vi omorganisere igen, sidste gang var omkring marts. Minimum 3 gange årligt, indtil det nye Børnehus i Fårvang, står færdig!
Stationen har huset børn for sidste gang. Der er nu lukket og slukket, - og skal
vel sælges engang! Vi har gemt små sjove minder fra fortiden, vi har fundet
under rømningen. Børnehaven har lånt et klasselokale på skolen, vi har
indrettet børnehave i, når børnetallet springer rammerne på Nylandsvej.
Om fremtiden, ventetid og byggeplaner, vil vi lige tage den kinesiske forfatter,
Lin Yutang, i hånden: “ Håb er som en vej gennem landet; der var ikke altid en
vej, men når mange folk går på den, bliver vejen til!”
Tak Fårvang.
Med kjærlig hilsen
Karen Kjær
Daglig leder i Fårvang Børnehave.
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Ny børnehave i Fårvang
Status fra udvalget; Børns Tarv i Fårvang
Historien bag:
Det sidste årti har Fårvang by været mange forandringer igennem på børnehave niveau. Børnetallets udvikling har været med til at sætte en stor del af
dagsordenen samtidig med en række økonomiske sparrerunder på kommunalplan. Det har bl.a. betydet at man tilbage i 2010 måtte beslutte, af hensyn
til ressourcer, økonomi m.m. at byens 2 daginstitutioner (Stationen & Børnehuset) skulle ligges sammen.
Institutionssammenlægningen:
Forandring fryder som ordsproget siger, og de fleste af os forældre gik da
også positivt ind til projektet – med et håb om at byens nye fælles Børnehus
med nogle fysiske tiltag kunne blive en god fælles ramme for ALLE byens
børn. Vi mistede desværre nogle rigtig gode pædagoger gennem forløbet men
havde tiltro til at det tilbageblivende personale kunne løse den store opgave
i at tilrettelægge den nye hverdag. Der blev gjort mange tanker om hvordan
man skulle få plads til så mange børn i “Børnehuset”… hvilken vision skulle
børnehaven have og hvilke regler skulle gælde. Omkring pladsforholdene blev
vi dengang forklaret – at det blev der taget hånd om, så det skulle man nok
løse fra kommunens side – så ledelse og medarbejdere fokuserede i stedet på,
at finde en kurs for den nye børnehave – et regelsæt som børn og forældre fra
begge grupper kunne forenes med, samt en tilrettelæggelse af hverdagen som
gjorde det muligt for så mange børn og voksne at trives i de nye omgivelser.
Mens personale og ledelse skitserede disse tiltag og rammer var børnene fantastiske til at bane vejen for en succes. For de var rigtig gode til at vise os alle
de positive ting som vi fik ud af denne sammenlægning. Masser af fællesskab
og sammenhold både børn og voksne imellem.
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Begrundelsen for stiftelsen af ”Børns tarv udvalget”:
Dette fællesskab stræbte børnehaven efter at bringe videre, men som tiden gik
uden at der blev gjort noget for de fysiske rammer som man fra kommunens
side havde lovet ved sammenlægningen, blev der rykket fra ledelsens side.
Dels grundet pladsen som var alt for trang til den nye normering og dels
grundet forholdene omkring arbejdsmiljø – indeklima…...
Derfor besluttede ledelse og forældre tilbage i november 2012, at der skulle
nye tanker i gang. Vi måtte bruge nogle lokale ressourcer på at skubbe til
tingene for at vores børn kunne få nogle ordentlige forhold. Derfor stiftede vi
dengang et ekstra udvalg udover forældreudvalg og bestyrelse. Dette udvalg
skulle handle om børnene og blev derfor stiftet som “Børns tarv udvalget” i
Fårvang børnehave.
Børns tarv udvalgets fik til opgave at finde lokal opbagning og styrke til at få
politikernes opmærksomhed – og få gjort noget ved forholdene.
Udvalgets opgave og vision:
Jeg selv og et par stykker mere tog opgaven på os, og indledte arbejdet med at
undersøge de faktiske forhold – og historikken bag. Da vi havde brugt noget
tid på dette – stod det klart for os, at foruden at stå med et kæmpe pladsproblem, stod vi foruden med en masse udfordringer omkring arbejdsmiljø,
indeklima, røggener fra tidligere brænd, svampeangreb, uværdige toiletforhold…… samtidig med dette blev det os tydeligt hvor mange ressourcer der
i hverdagen gik fra til koordinering og planlægning i forhold til vores brug at
satellitbygningen “Stationen”. timer som i stedet burde være gået på samvær –
sproglæring og andre pædagogiske tiltag med vores børn.
Vi mente nu at ovenstående forhold gjorde vores mission langt større – idet
vi ikke længere fandt det relevant at arbejde for en tilbygning eller lignende.
Fårvangs børn fortjente mere end endnu en kortsigtet løsning som kun delvist
kunne løse dagligdagens udfordringer. Så i løbet af foråret 2013 indledte
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Børns tarv udvalget arbejdet for at få politikerne ovebeviste om, at det som
børnene, pædagogerne, Fårvang by og i sidste ende også kommunen var bedst
tjent med var, at få fundet en langsigtet løsning i form af et nybyggeri som var
fremtidssikret og nyskabende.
Vi undersøgte muligheder for lokale samarbejder i byen og tog kontakt til
diverse foreninger og institutioner og indledte et samarbejde med både skole,
SFO, idrætsforening, borgerforening og lokalråd. Her mødte vi stor opbakning
til vores projekt om at få samlet et tilbud for Fårvangs børn mellem 3-18 år
ude omkring skolen ved at bygge en ny børnehave ved skolens område.
Vi fremlagde vores vision for byens børn på det lokale borgermøde om kommuneplanen for 2013-2015 tilbage i marts 2013, og indledte hermed arbejdet
for at Fårvangs børn kom på budgettet i Silkeborg kommune. Efterfølgende
nedsatte vi en lokal arbejdsgruppe på tværs af de forskellige foreninger. Hvor
med vi ville sikre os at tilgodese flest mulige børn og lokale forhold i at kunne
udvikle sig og styrke tværgående samarbejder både nu og fremover.
Vi udarbejdede materiale indeholdende forslag og ønsker til placering, indhold, formål, opbygning….. og indkaldte til møder med diverse politikere og
embedsmænd.
Udvalgets arbejde begynder at give afkast:
I løbet af efteråret 2013 begyndte vi at se resultater. Der blev gennem budgetforhandlingerne bevilget Fårvang en del af det forventede budget på omkring
20.000.000. Med 5.000.000 i budgetåret 2014 samt endnu 5.000.000 i 2015,
samtidig med dette fulgte en tilkendegivelse fra Silkeborg kommunes side på
at Fårvang skal have en ny børnehave. I denne skrivende stund afventes dette
års resultat af budgetfor-handlingerne hvor vi har søgt om endnu 8.000.000 for
at kunne påbegynde selve projekteringen.
Efterfølgende er der blevet nedsat et Idé & Programudvalg som skal føre visionerne videre på kommunalplan – her arbejdes der i disse måneder med
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eksterne rådgivere i form af bl.a. en Innovationsagent om i samarbejde med
den lokale ledelse fra børnehave og skole, på at få skabt en ny model som kan
styrke det lokale sammenhold. Herunder tilsigtet et professionelt tilbud/samarbejde på tværs af alderstrin med en helhedsløsning for alderen 0-18 år.
Et samarbejde som bl.a. kan bestå i at den nye bygning foruden at skulle
danne primær ramme for børn i alderen 3-6 år i sin funktion som børnehave
også vil kunne danne sekundær ramme for eksempelvis legestue i dagpleje,
mødregrupper i samarbejde med sundhedsplejerske, fælles pasning med SFO
i ferieperioder…… og mange andre muligheder som skal drøftes inden selve
projekteringen kan indledes.
Gode resultater kræver god tid.
Vores vision er stadig at skabe et nyt børnehus som kan rumme ALLE byens
børn, et sted hvor alle børnefamilier kan føle sig velkomne og hvor børnenes
trivsel igen kan vægtes frem for tidskrævende koordinering og tilrettelæggelse
ud fra fysiske rammer.
Vi drømmer lokalt allerede om indflytningen og er mentalt klar – men må samtidig indstille os på at et kommunalt investeringsprojekt/byggeri som det vi
arbejder på og drømmer om – kræver tålmodighed. Vi er dog godt på vej – og
projektet er i gang.
Vi arbejder p.t. fra sidelinjen og skubber på hvor vi kan for at sikre forløbets
gang. Så mens vi venter på resultater for de sidste ansøgte midler må vi glædes
over de resultater som vi p.t. har nået.
På vegne af udvalget ”Børns Tarv” i Fårvang
v/Christina Zacher Toustrup Sørensen
Vi glæder os meget til at kunne byde jer alle velkommen i Fårvangs nye
børnehus så snart byggeriet står færdigt.
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HFIF
HFIF Badminton- Gymnastik og Zumba byder velkommen til en ny sæson!
Zumba start efter ferien
20. august i hallen kl 19,10 – 20,20 frem til 8 oktober.
Pris 300 kr eller 40 kr pr gang. Børn under 16 år halv pris.
Starter igen efter efterårsferien. Kontakt er Lena tlf. 21 75 71 82

Børnegymnastik
Forældrebarn, hoppelopper og Knaldperler
starter til september
Tjek Fårvang Børnegymnastik på Facebook.
Kontakt er Karina tlf. 93 93 15 09
Badminton
Senior og motion starter i uge 33
Ungdom starter fra uge 34 og frem
Tjek HFIF Badminton på Facebook
Leje af bane, kontakt Henrik på 24 97 63 06
Ungdoms spiller, kontakt Bo 22 777 998
Senior spiller, kontakt Kent 61 39 78 48
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KFUM-Spejderne i Fårvang

Bæverne
(0., 1. og 2. klasse - mødes onsdage 18.00-19.30)
Bæverne har arbejdet på at tage mærket Udforsker, været på Bæverlejr, hvor
vi vandrede 10 km, været på kanotur med 2. klasserne, og skal efter sommerferien sige farvel til 8 drenge og piger, som rykker op til ulvene. Bæverne
håber selvfølgelig på at der vil komme nye til i det kommende spejderår.
Kontakt: Tinne Gade, tlf.: 86 87 17 91
Mail: l.g.design@fiberpost.dk
Ulvene
(3. og 4. klasse - mødes onsdage 18.00-19.30)
Ulvene har også været på lejr i foråret, hvor den store udfordring var at gå 30
km. - alle 6 ulve genneførte. Tillykke med det! De 2 ældste ulve rykker op til
tropsspejderne.
Kontakt: Jørgen Mortensen, tlf.: 29 88 32 39
Mail: jcmortensen@live.dk
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KFUM-Spejderne i Fårvang
Tropsspejderne (5., 6. og 7. klasse) og
Seniorspejderne (8. klasse og op til 17 år)
- mødes torsdage kl. 18.30-20.00
De fleste gange er vi opdelt, så tropsspejderne og seniorspejderne laver forskellige ting, dog er der også møder, hvor vi har fælles program.
Vi har det seneste år haft storpionering, efteråret var det tropsspejdene og
foråret seniorspejderne.
Seniorspejderne har desuden taget mærket søspejd, hvor de bl.a har været på
kursus hos Virklund-spejderne og sejlet i forskellige bådtyper. Tropsspej derne
har haft bålkok, orientering og de er blevetudfordret intellektuelt.
I efteråret var vi på weekend hos vores venskabsby i Dannevirke. Vi var 24 af
sted. Vi har også en stand ved Majmarkedet, hvor vi sælger lopper, pandekager
og popcorn. Hele overskuddet går til gruppen.
Desuden sælger vi julekalender og lodsedler sammen med ulvene.
Kontakt: Tropsleder Kristian Mortensen, tlf.: 30 34 00 29
Mail: mortensenkristian@hotmail.com
Seniorleder: Ninna Lundgaard, tlf.: 22 36 22 37
Mail: ninna@live.dk
Klan Sidespor
(17 år og op) - mødes efter lyst og behov
Roverne har i det forgangne spejderår arbejdet med store projekter; bålkapper
til hele klanen samt kommende klanmedlemmer, planlægning og afholdelse af
distriktsturnering, budgetlægning for roverlokale og er nu igang med planlægning af årets fælleslejr til september - det bliver super fedt i år :)
Kontakt: Anne Mette Ø. Ganic, tlf.: 28 57 20 84
Mail: scout_faarvang@hotmail.com
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KFUM-Spejderne i Fårvang
Opstart efter sommerferien
Traditionen tro starter vi spejderåret med at gå parade fra Brugsen til Ungdomsborgen. Det foregår onsdag d. 13. august, med start kl. 18.00. Alle er velkomne til at gå med - husk uniform, hvis du har en. Ved Ungdomsborgen skal
vi have oprykning (de ældste i hver enhed rykker op til næste enhed), uddele
mærker (aktivitetsmærker, vandreskjold og årsmærker) og spise pølser.
25 års jubilæum
Spejderne fejrede 25 års jubilæum d. 17. maj - en dejlig lørdag med forskellige aktiviteter og besøg fra venner og spejderkammerater. Dagen sluttede med
fællesspisning. Vi vil gerne takke alle for opmærksomheden.
Hjemmeside = ingen sedler
Vi har fået opdateret vores hjemmeside og facebook-side. Det betyder også at
alle medlemmer får informationer denne vej. Husk at tilmelde dig nyhedsmail,
så du får den information du har brug for. Målet er at ingen får sedler med
hjem.
Rengøring
Inden vi kan sætte spejderåret i gang skal vi have gjort Ungdomsborgen ren.
Det foregår mandag d. 11. august fra kl. 18.00. Alle hjælpende hænder er mere
end velkomne - både store og små.
Fælleslejr
Første weekend i september tager vi på Fælleslejr i Gjern. Her får vi brug
for nogle hjælpere - både i køkkenet, i sovesalen, på aktivitetspladsen og til
rengøring. Sæt kryds i kalenderen - for både spejdere og forældre!
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KFUM-Spejderne i Fårvang
Hej alle
Spejderne i Fårvang har virkelig brug for hjælp.
Vi har 2 ledere, som er stoppet her til ferien, bæverleder Frank og ulveleder
Kit.
Vi har egentlig brug for 4 ledere/hjælpere, da vi i forvejen mangler en til
bæverne og en til ulvene.
Så hvis vi stadig skal kunne fortsætte med at lave alle de gode ting med
vores spejdere, er det nødvendig med nye ledere/hjælpere.
Så hvis du har lyst eller kender en, ung eller gammel, så sig endelig til.
Du behøver ikke at have nogen som helst erfaring med spejderarbejde.
Vi mødes onsdag fra 18.00-19.30.
Har du lyst, kan du komme på kursus, men det er absolut intet krav, kun et
tilbud.
Jeg syntes vi er et rigtig godt team af ledere, som også hjælper hinanden på
tværs, hvis der er brug for det.
Håber virkelig der er nogen som vil hjælpe os.
Er du interesseret eller vil høre mere om det, så kontakt:
Bæverleder Tinne: 27936207
Ulveleder Jørgen: 29883239
Eller Ninna: 22362237
Med spejderhilsner fra
Ninna
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Fårvang Skoles 50 års jubilæum
lørdag den 30. august 2014
kl. 18.00 - 24.00
Alle tidligere elever over 18 år, tidligere og nuværende
medarbejdere inviteres hermed til jubilæumsfest i Fårvang hallen.
Aftenen byder på buffet og dans. Drikkevarer købes på stedet. Der
vil være mulighed for at se skolen fra kl. 16.00.
Du er tilmeldt festen, når du har indbetalt kr. 250,- til Sparekassen
Kronjylland, kontonummer 6113 0008623732. Oplys venligst dit
fulde navn samt afgangsår ved overførslen. Tilmelding/betaling skal
ske senest den 11. august 2014.
Hjælp os med at samle tidligere elever og medarbejdere –spred
rygtet om festen – henvis gerne til skolens hjemmeside, Fårvang
Skole på Facebook eller send denne invitation videre.
Venlig hilsen
Fårvang Skole & skolebestyrelse

Tlf: 8970 2525 www.faarvangskole.dk - Find Fårvang Skole på Facebook
Trykt hos LaserTryk.dk

