
Fårvang Nyt

Første spadestik til vores nye børnehave

    3. årgang nr. 5                August 2016



Indholdsfortegnelse

  

Fårvang Nyt produceres og distribueres af KFUM-Spejderne i Fårvang. Der 
trykkes 900 eksemplarer af hvert nummer, som husstandsomdeles i Fårvang, 
Horn, Truust, Skorup og Grølsted. Derudover forefindes eksemplarer på 
“trafikknudepunkter” som skolen, Salon M., hallen, tanken og Brugsen. 
Næste blad udkommer til marts 2017. Deadline for indlæg og annoncer er 1. 
februar 2017, som mailes til redaktionen på faarvang@live.dk. Øvrige henven-
delser sker også hertil, eller på tlf: 28 57 20 84.
2

Forside       side 1

Indholdsfortegnelse    side 2

KFUM-Spejderne i Fårvang   side 3 
Silkeborg Rugby Club - Fårvang Afdeling side 6

Fårvang Skole      side 7

HFIF      side 9

MC Shepherds     side 11

Kalender     side 13

Danmission Genbrug, Fårvang   side 17

Projekt Nærmiljø    side 18

Fåremarked     side 20

Borgerforeningen    side 23

Sponsorer     side 26

Bagside - Konkurrence    side 28



KFUM-Spejderne i Fårvang 

      

 

Vi har en solstråle historie!  
Efter uddeling af invitationer og tilkobling af Forældre Café til Sodavands-
disco, har vi fået mere end 10 nye bævere. Det er bare helt vildt dejligt at vi er 
så mange, og det vil vi gerne holde fast i. 
MEN når vi er så mange, så har vi også brug for flere voksne hænder til at tage 
fat. Derfor har vi søgt, og søger stadig, med lys og lygte efter en voksen, som 
vil indgå i et samarbejde med nuværende bæverleder Tinne. Vi stiller ingen 
krav om kendskab eller erfaring. Du skal dog kunne lide at omgås børn og 
kunne tage fat om onsdagen.  
Vi må desværre også melde ud, at hvis vi ikke finder en leder mere, så må vi 
skuffe vores mange bævere og lukke ned for denne aldersgruppe.

Bæverne mødes onsdage kl.18.00 - 19.30 og det er for 0., 1. og  2.  klasse. 
Kontakt: Tinne Gade, tlf. 86 87 17 91, mail: l.g.design@fiberpost.dk  
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KFUM-Spejderne i Fårvang 

Ulvene
Vi er ca. 15 friske drenge og piger, fra 3. og 4. kl., der 
mødes hver onsdag fra kl. 18.00 til 19.30 i Ungdomsborgen.

Den første weekend i juni var vi på ulvelejr. Lejrens formål var at gå 30 km., 
og dermed gøre sig fortjent til et 30 km. vandreskjold. Det var seje og meget 
trætte ulve, som søndag kl. 12, blev modtaget ved Ungdomsborgen af stolte 
forældre - og isvafler! 

Har du lyst til at deltage ved ulvene kan du møde op om onsdagen kl. 18.00 
eller kontakte Jørgen Mortensen, tlf. 29 88 32 39, mail: jcmortensen@live.dk.  

Spejdertroppen (5. - 7. klasse) og seniortroppen ( 8. klasse og op til 17 år) 
mødes hver torsdag kl. 18.30 - 20.00.
Kontakt: Kristian Mortensen, tlf: 30 34 00 29, mail: mortensenkristian@hot-
mail.com eller Ninna Lundgaard, tlf: 22 36 22 37, mail: ninna@live.dk

Roverklanen (17 år og opefter) 
mødes efter lyst og behov. 
Kontakt: Anne Mette Ø. Ganic, tlf: 28 57 20 84, 
mail: scout_faarvang@hotmail.com



KFUM-Spejderne i Fårvang

Opstart onsdag d. 10. august: 
Efter sommerferien starter vi det nye spejderår med  
parade fra Brugsen. Vi mødes kl. 18.00. Efter ankomst  
til bålhytten ved Ungdomsborgen er det tid til uddeling  
af årsstjerner. Er man blevet spejder i løbet af foråret,  
får man sin første årsstjerne næste år.  
Vi skal også have sendt de ældste i hver enhed videre. Dvs. at bæverne, som 
lige er startet i 3. klasse rykker op til ulvene. Ulvene, som lige er startet i 5. 
klasse, rykker op til spejderne. Spejderne, som lige er startet i 8. klasse, rykker 
op til seniorerne. Og dem, som er blevet 17 år og har rykket op til roverne, 
skal selvfølgelig også have en tur på maven igennem rækken af voksne. For 
sådan gør vi hos spejderne i Fårvang, når vi har oprykning. 

Fælleslejr fra fredag d. 2/9 til søndag d. 4/9
Traditionen tro skal hele gruppen på Fælleslejr i Gjern i Trollhytten. Årets 
tema er Luftens Helte og vi garanterer en weekend med oplevelser og ud-
fordringer. Bævere og ulve kan sove indenfor, men de store spejdere sover i 
shelter. Programmet byder naturligvis på lejrbål, natløb, aktiviteter og konkur-
rencer med temaet som rød tråd og gudstjeneste med Gerda samt spejdernes 
familier. Så skynd dig at sætte et stort X i kalenderen.  
Invitationen kommer lige om lidt ;)  

Rengøring mandag d. 8. august: 
Efter et langt spejderår skal vi have jaget edderkopperne ud ;) og have gjort 
rent i Ungdomsborgen. Derfor inviterer vi alle voksne og børn til at komme og 
give en hånd med. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver vi færdige!

5



6

Dansk Rugby Union . Idrættens Hus . 2605 Brøndby . Tlf. 4326 2800 . info@rugby.dk . www.rugby.dk

PRØV 
RUGBY

- EN STÆRK SPORT FOR ALLE!

Silkeborg Rugby Club - Fårvang Afdeling

 

Kom og spil rugby! Vi træner mandag og torsdag på rugby banen ved skolen 
kl. 16.30 - 18.00. Alle aldre er velkomne, piger og drenge, børn og voksne og 
man kan prøve gratis 1 måned. Kontakt Christian og Maibritt på 3064 4661 / 
kringel@hotmail.dk
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Nyt fra Fårvang Skole 

Byggeri af børnehaven og renovering af skolen 
Glædeligt var det, da byggeriet af den nye børnehave blev påbegyndt, så vi 
kan øjne ét sted i byen, hvor vores børn fremadrettet kan blive passet og gå i 
skole. Trods udfordringer med byggeriet og renoveringen af skolen går det dog 
stødt fremad med sidstnævnte. Så godt at afslutningen nærmer sig, og Fårvang 
Skole efter sommerferien fremstår, som flot og moderniseret og klar til at tage 
imod vores børn.
 
Skolestrategi og -struktur
Nu er vi ved at være ved vejs ende med skolestrategi og -strukturdiskus-
sionerne for denne gang, i det der ligger et forslag for Byrådsmødet til ved-
tagelse den 27. juni, som med al sandsynlighed vil gå igennem. Grundlaget 
for forslaget kommer af diskussionen i efteråret samt to høringsrunder med to 
høringssvar fra os til politikkerne i byrådet.
For os betyder forslaget, at vi kommer i et forpligtende samarbejde med Gjern 
og Sorring Skoler, som også fremadrettet vil være vores fødeskoler til over-
bygningen. Med ”forpligtende” har vi ansvar til at indgå i et tættere samarbe-
jde de tre skoler i mellem for at styrke både kvaliteten for eleverne i hverdagen 
med både trivsel og faglighed, hvilket forhåbentlig vil give udslag i et stærkere 
sammenhold om skolerne i de tre byer.
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Nyt fra Fårvang Skole 
 
Ny skolebestyrelse
Da vi i skolebestyrelsen har ønsket at gennemføre forskudte valg, så der er 
basis for kontinuitet i forældregruppen, er der før sommerferien sagt farvel til 
fire ansigter - Gitte Vestergaard, Lis Mørk, Rosa K. Klitgaard og Kirsten K. 
Laursen. 
De nyvalgte er Mette Marie Bønlykke, Christian Rosenkjær Andersen (Næst-
formand), Mette Kaae Høyer og Søren Schrøder Pedersen, mens Ivalo Peters-
en Sørensen, Thomas Storm og Michael B. T. Sørensen (Formand) fortsætter. 
Alle er valgt for fire år, og der vil fremad være valg hvert andet år.
Som suppleanter er Charlotte Løw-Larsen, Thomas Kuhr og Jan Æbelø 
Iversen.

På skolebestyrelsens vegne og med mange hilsner fra
Kirsten K. Laursen
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HFIF 

Badminton
Badmintonafdelingen har sikret
sig ”Årets træner 2016” i DBF
Midtjylland, Michael Christensen,
til at træne ungdomsholdene, 
samt seniorspillerne mandag. 
Michael, der er 33 år,  er bosid-
dende i Fårvang, men har haft 
mange klubber at træne i, senest 
i Grindsted, Vorup og Højbjerg.
Seniorerne skal derfor igen til at 
træne om mandagen fra kl. 
19.30 – 21.00. Ladies Only får 
så i stedet for tiden torsdag kl. 
19.00-20.00. Hold øje med 
træningsstart og tider på info-
skærme, facebook og hjemmeside.

Husk at du med et Ok benzinkort
er med til at støtte ungdommen i 
hele HFIF.
Kontakt Henrik 60 15 47 06 
hvis du skal have et kort eller 
er i tvivl om dit kort er registre-
ret.
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HFIF 

Yoga
Efter sommerferien starter HFIF Yoga op i Fårvang hallen. Det bliver onsdag 
aften. Det nøjagtige starttidspunkt vil snart blive meldt ud.
Det er Bettina og Marianne, der har færdig gjort deres Yoga-uddannelse, der 
skal stå for dette, og de kan næsten ikke vente med at komme i gang.

Gymnastik
Børnegymnastik starter i begyndelsen 
af september måned. Tider vil også blive 
meldt ud snarest. 
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Mc Shepherds
Vi startede i 1978, hvor vi var en lille kreds på 7 - 8 personer, som havde mo-
torcykler. 
I starten mødtes vi på restepladserne på Viborgvej mellem Truust og Fårvang 
og rundt om hos hinanden, men i 1981 fik vi et klublokale i Fårvang (ca. 12 m²) 
i den daværende “Kartoffel Central”. Efter 3 år udvidede vi, så vi havde 90 m². 
I maj 1990 gik vores ønskedrøm i opfyldelse. Vi fik en nedlagt landejendom i 
industri området vest for Fårvang, her fandtes der klubhus, værksted og festsal. 
Men da Gjern kommune solgte grunden hvor klubben holdt til, måtte vi flytte til 
ny adresse i Erhvervsparken.
 Siden foråret 2003 har vi haft klubhus på Erhvervsparken nr. 23  i  Fårvang og 
selvom der jo er løbende vedligehold, synes vi selv vi har indrettet os rigtigt 
godt.
Aktiviteter:
Lokalt har vi fornøjelsen af at køre med børn og mc lystne voksne i pausen ved 
vort årlige Rally i Fårvang. En aktivitet som vi alle ser frem til og hvor vores mc 
kollegaer i Oldboys er flinke til at hjælpe, da mange har lyst til at prøve en tur.
Efter Rallyet tænder vi grillen og folk kan komme med deres medbragte mad og 
nyde nogle timer i godt selskab før de går i teltet.
Vi kører mc ture i indland og udland og kender mange ligesindede rundt om-
kring. Måske vi mødes til et kaffemøde og får en snak eller til et træf og får 
lidt øl og fest.Onsdag er vores faste klubaften hvor de som har tid, mødes og 
snakker om alt mellem himmel og jord, men primært den interesse som samler 
os, nemlig motorcykler.
Skulle læserne have lyst, er i velkomne til at kigge ud onsdage fra kl. 19.30

Med venlig hilsen
MC Shepherds Fårvang
Erhvervsparken 23, www.shepherds.dk, shepherds@fiberpost.dk
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Mc Shepherds

Klubbillede  
”Kartoffel Centralen”  
ca. 1985

Klubaften 
Erhvervsparken 23 

2014

Hjejle Kiosken 
Silkeborg 2014

Herretur til
Ebeltoft 

2014
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Danmission Genbrug, Fårvang. 

Vi siger igen tak :)
Det har igen været nogle gode måneder siden sidste blad, og vi får så meget 
ind af tøj, legetøj, glas og porcelæn - og lidt møbler, at vi takker så mange 
gange og er glade for alt. Det vi ikke selv kan bruge, bringes videre til andre 
butikker, og der er fornyligt åbnet en Danmissions Genbrugsbutik i Skander-
borg. Og vi har et godt samarbejde med butikkerne i Ulstrup og Bjerringbro.

Vi prøver at få nye idéer til glæde for kunderne og butikken. Og har udsalg og 
“Open Night”.

Vi takker alle, som kommer forbi og ind i butikken og ønsker alle en god som-
mer og på gensyn.

Med venlig hilsen
De frivillige i butikken

Danmission Genbrug
Lærkevej 1
8882 Fårvang
Tlf. 86879898
Mail: dgfaarvang@danmission.dk

Åbningstider: 
Hverdage kl. 13-17 
Lørdage kl. 10-12                                              
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Running Dinner 
Lørdag den 24. september, 
kl. 17.30 – sæt kryds i kalenderen
Vi skal lære hinanden at kende i  
Fårvang – også dem vi normalt ikke omgås. I al sin enkelthed handler det om 
at få en hyggelig aften, hvor snakken går lystigt på kryds og tværs.
Hvad er Running Dinner?
- For at kunne gennemføre Running Dinner skal vi have nogle værtspar og 
nogle gæster. Gerne mange værtspar og endnu flere gæster 
- Værtsparrene laver en tre-retters menu til 6 personer (incl. værterne selv)
- Gæsterne spiser forret (kl. 17.30) hos første værtspar, og bliver herefter kørt 
videre til næste værtspar, hvor de spiser hovedretten (kl. 19.00) og til sidst kørt 
videre til 3. værtspar, hvor de spiser desserten (kl. 20.30).
- Værtsparrene får i løbet af aftenen besøg af 12 forskellige personer (4 til 
forretten, 4 til hovedretten og 4 til desserten).  Gæsterne vil også i løbet af 
aftenen spise sammen med 12 forskellige personer.
- Gæsterne medbringer egne drikkevarer
- Vi sørger for at en række chauffører transporterer gæsterne fra det ene sted til 
det andet.
- Vi afslutter aftenen med en fest et sted i Fårvang, hvor vi alle kan være. Nær-
mere herom senere
Hvis du allerede nu ved, at du vil være vært eller gæst, så meld dig hos:  
Anne Mette Christensen eller Ole Frandsen, Meldgårdsparken 52, Fårvang 
Mobil 20 48 49 62 /23 37 43 75.
Hundeskov
Den 7. juni havde vi 1. møde om hundeskov. Der er nedsat en gruppe der arbe-
jder videre i samarbejde med kommunen. Der er stadig plads til flere Kontakt: 
Kenneth Kristensen 26817731/kk8882@live.dk. Referat kan findes på Face-
book gruppen Projekt Nærmiljø Fårvang samt i Juni måneds Nyhedsbrev. 
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Rygestop hold
Det første lokale rygestop forløb er i gang og afslutter i uge 24. 
Vi har fået følge citater fra de seje rygestoppere, som alle er godt i gang med 
at stoppe med at ryge:
- Fedt, at møde en fra gruppen i Brugsen og få en snak, en dag jeg havde ry-
gestopkrise - det gjorde, at jeg ikke røg da jeg kom hjem, som jeg måske ellers 
ville have gjort
- Det har været et fælles projekt/vi har kæmpet sammen
- Gratis nikotinerstatning har haft en betydning for at det blev nu - det var lige 
en ekstra motivationsfaktor.
- Sjovt at opleve, at personalet i Brugsen TROR de kender ens indkøb: At de 
automatisk ligger en pakke cigaretter frem - men så må jeg jo med glæde sige 
at jeg er stoppet med at ryge.
- Ingen forpligtigelse - kom bare til infomøde
- Jeg har lært andre hyggelige mennesker, i Fårvang, at kende
Næste hold starter efter sommerferien. Ønsker du mere info så ring allerede nu 
til Rygestop instruktør: Mette Kolze på Tlf. 20239663 eller mk@silkeborg.dk
Sprogskole
Rigtig mange har meldt at de er interesserede i at gå til dansk undervisning. 
Tak for det! Vi er i samarbejde med Sprogskolen Silkeborg i gang med at få 
etableret et eller to hold i efteråret. Kontakt linda.rostrup@silkeborg.dk
Har du spørgsmål?
Er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mail, telefon eller på 
Facebook gruppen Projekt Nærmiljø Fårvang.  
Kontakt:
Kenneth Kristensen    Linda Rostrup
Projektmedarbejder   Projektleder
Mobil: 26817731   Mobil: 23667867
Mail: kenn4960@silkeskole.dk   Mail: lindarostrup@silkeborg.dk
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Fåremarkeds Program 2016 

Torsdag 
Kl. 17.30 – Teltet åbnes 
Kl. 19.00 – Banko i teltet på Samlingsstedet
Kl. 22.00 – Banko slut 
Kl. 00.00 – Tak for i dag 
Fredag
Kl. 17.00 – Birch/Tvilum Rallyshow
Kl. 20.30 – Fest på Samlingsstedet – Diskotek Musikboksen 
(Entré 50,- inkl. én fadøl) 
Kl. 21.30-22.30 – Happy hour på øl. 
Kl. 02.00 – Godnat
Lørdag
Kl. 9.30 – Gratis rundstykke og kaffe
Kl. 10.00 – Gudstjeneste
Kl. 11.00 – Børneaktiviteter – Hoppeborge og KFUM Spejderne Fårvang
Kl. 11.30 – Gratis sildebord
Kl. 12.00 – Underholdning ved Bjørn Tidmand
Kl. 13.00 – Bumper Ball turnering
Kl. 13.30 – Kagekonkurrence
Kl. 15.00 – Underholdning ved Kolling og Lillebror
Kl. 16.30 – Musik ved Helle og Drengene 
Kl. 18.30 – Fællesspisning
Kl. 21.00 – Musik ved DeSguCool 
Kl. 02.00 – Tak for i år
 
(Alle aktiviteter foregår på Samlingsstedet,  
dog foregår Rallyshow i Erhvervsparken) 
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Fåremarked er i uge 32

Årrrhh, sikken en fest det bliver! 

Rallyshow fredag i Erhvervsparken!

Er du god til at bage? Så tilmeld dig kagekonkurrencen. 

Mad skal vi have lørdag aften til fællesspisning.

Alle er velkommen.

Rammen for Fåremarked er Samlingsstedet. 

Kom til banko torsdag!

Er du tilmeldt Bumper Ball turneringen med et hold?

Du kan læse mere om Fåremarked på www.faaremarked.dk
_________________________________________________________
 
Fåremarked kunne ikke finde sted uden de mange frivilligel som hjælper med 
at stå i bar, sætte telt op, oprydning, grille pølser, parkeringsvagt, sætte lys op, 
sætte toiletter til og andre opgaver. 
Vi håber du har lyst til at give et par timer af din tid til Fåremarked, ingen 
frivillige - intet Fåremarked.
Kontakt venligst Hanne Grund på hpgrund@energimidt.dk eller 2142 1593, 
hvis du har lyst til at hjælpe.
PS: Som hjælper til Fåremarked bliver du inviteret med til årets medhjælper-
fest d. 9. september. 
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Fåremarked 2016 er sponsoreret af: 

 Ans Bageri   Kiwi Hammel
 Ans-Iller Kloak & Anlæg Kongensbro Kro
 Combina   LM Design
 Dagli´ Brugsen   Meny Thorsø
 Damsgaard Tømrerfirma Midtjysk-Foto
 DM Doors   Mini Entreprenør ApS
 Domus Denmark  Mini Maskinen
 Ejd.mægler John Frandsen Murer-Leth ApS
 EM Byg   Murermester Nedergaard
 Fakta Hammel   Pedersens Smedefirma
 Fårvang Autoværksted  Rehns Design
 Fårvang Hallens Cafeteria REMA1000 Hammel
 Fårvang Maleren  Rod´s Anlæg
 Fårvang Pizzaria  Salon M
 Fårvang Smeden  Shiela´s Cafe
 Fårvang Tømrerfirma  Skorup Træpillesalg
 Gjern Bageri   Spar Gjern
 Gjern Fysioterapi  Sparekassen Kronjylland
 Golf Restaurant SøHØJland Toftegård Textil
 Grønagergård Savværk  Truust Camping
 Gulvmanden Horn  Truust Smedeforretning
 Hegnsgårdens Auto  Tømrermester Jakob Ebbesen
 Hjem-Is   Vi to Fodpleje
 Horn Tømreren   XL Byg  Gjern
 Jan Henriksen EL  XL Byg Thorsø
 Keld Sørensen Entreprenørmaskiner 
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Fårvang Borger- og  
Håndværkerforening 
 
 
Fastelavnsfest: 
Som noget nyt i år havde vi flyttet fastelavnsfesten til hallen – primært fordi 
vi syntes pladsen i skovhuset var blevet lidt trang til alle de mange børn og 
svingende tønder. Derudover havde vi også alders inddelt tøndeslagningen og 
droppe slik i tønderne. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser efter 
disse tiltag ændringer, derfor planlægger vi også at fastelavnsfest i 2017 afhol-
des i hallen på samme måde som i år. 

Generalforsamling:
Vi afholdte vores generalforsamling i slutningen af februar - der var tre med-
lemmer på valg; Winnie Madsen, Bjarne Armose og Anders Pedersen – Bjarne 
og Anders ønskede ikke genvalg – Winnie ønskede genvalg og blev valgt sam-
men med Helga Christensen og Simon Kjeldsen.  

Den nye bestyrelsen ser således ud:  
Jannie Zepernick Rasmussen – Formand 
Kent Nørgaard – Næstformand 
Winnie Madsen – Kasserer 
Michelle Birch Christiansen – Sekretær
Jan Henriksen – Bestyrelsesmedlem 
Helga Christensen – Bestyrelsesmedlem 
Simon Kjeldsen – Bestyrelsesmedlem 
Bjarne Armose – suppleant 

Bestyrelsens beretning kan læses på hjemmesiden www.faarvangby.dk  
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Infoskærme: 
Byens infoskærme er nu hængt op i henholdsvis børnehaven (Nylandsvej) 
Brugsen og HFIF’s Klubhuset – infoskærmene har til formål at informere om 
stort og små som kunne have interessere for borgere i Fårvang og omegn. 
Skulle du have lyst til at høre mere om annoncerings mulighed på skærmene, 
så kontakt enten Kenneth Kristensen 26817731/kk8882@live.dk eller Helga 
Christensen 28893849/info@combina.dk.  

Planlagte arrangementer:
Lugedag/aften:
Vi har efterhånden afholdt mange lugedage/aftener, med rigtig god opbakning! 
Luge arrangementerne går i alt sin enkelthed ud på at vi møde på Samlingsste-
det til hyggeligt samvær mens vi luger, river, klipper, maler, reparerer og hvad 
der ellers måtte være af småting. (Man må meget gerne medbringe egne have-
redskaber) Formålet er at holde Samlingsstedet pænt og ryddeligt – så det kan 
blive brugt til diverse arrangementer såsom klassearrangementer, familieud-
flugter, Fåremarked m.m. Dato for næste lugeaften er mandag d.8.august 2016 

Juletræsfest:
Juletræsfesten bliver traditionen tro holdt i Skovhuset i samarbejde med Sog-
nepræst Gerda Jessen, Dagli’ Brugsen og Skovhuset – der vil være Luciaop-
tog, børnegudstjeneste, besøg af julemanden og fakkeloptog gennem byen. 
Datoen er i år 27.november 2016
 
Læs mere om Fårvang og byens foreninger på vores hjemmeside www.faar-
vangby.dk 
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Borgerforeningen vil gerne starte et 

FLAGKORPS
og søger frivillige flagfolk i Fårvang

Vær med til at gøre en synlig for-
skel, så Fårvang atter kan flage 
festligt på årets mange mærke- 
og flagdage. 

Borgerforeningen mangler frivillige 
til at oprette Fårvang Flagkorps og 
det er vores håb at få et stort hold, 
så vi er mange om opgaven og alle 
er velkommen - ung som gammel.

Byen fremstår flot og du lærer an-
dre borgere at kende og vi slutter 
altid af med hyggelig snak og en 
øl/sodavand efter endt opgave.

Hvis dette har din interesse eller du 
har spørgsmål, så giv Helga et ring 
på 2889 3849 eller se mere på:

www.faarvangby.dk
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Fårvang Nyt støttes af:

Her er plads til flere! 
 

Skriv til faarvang@live.dk

Ungdomsborgen
Tvilum Kirkevej 11

Udlejning af lokaler til fest
eller møder, med plads til 60 

personer, fine lyse lokaler.
Ring for yderligere 

oplysninger til:
Conny Mortensen
mobil 29893239

Hegnsgårdens Auto  
- en del af Danmarks største værkstedskæde 

og dit lokale værksted

• Dit lokale værksted                      
- Vi servicerer og reparerer din bil  
 så du bevarer fabriksgarantien.

• Dit lokale Pavacenter                                                            
- Stop rusten før den               
 stopper dig!

Hegnsgårdens Auto
Gl. Hedevej 13
8882 Fårvang
Tlf. 8687 1130



27

R A IKH

K

 I

E

V

R A IKH

K

 I

E

V

• •
• •

•

Skilte  Bildeko
 Print  Reklame

 Tryk

Byens S      l

Salon M
v. Majbritt K. Krogsgaard

Gl. Hedevej 11 - 8882 Fårvang
Tlf. 8687 0099

Lastvogn med kran og container 3-12 tons.

Vestervang 14, 8882 Fårvang, tlf. 86 87 12 30

Jord-, kloak-, belægnings- og murerarbejde udføres.

Duelunds 
Planteskole 

Århusvej 30 
8882 Fårvang 
Tlf: 86871625 

duelund@duelundsplanteskole.dk 
www.duelundsplanter.dk

➲ Salg og service af hårde hvidevarer
➲ El-installationer
➲ Liftudlejning              DøgnSErvicE

Skorupgårdsvej 9, 8882 Fårvang  
tlf. 86 87 10 26
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Konkurrence
Herunder ser du en tipskupon, som indeholder 13 spørgsmål. Hvis du svarer 
rigtigt på dem alle sammen, og afleverer den i Brugsen i Fårvang inden d. 1. 
september, er du med i konkurrencen om en sponsoreret gave fra Brugsen.

Spørgsmål: Sæt kryds over dit svar

Hvilken ugedag afholdes Banko i Skovhuset? Mandag Tirsdag Onsdag

Hvor mange er udskiftet i skolebestyrelsen? 4 5 6

Hvornår er der Running Dinner? 24/9 27/9 29/9

Hvornår er der juletræsfest? 26/11 27/11 28/11

Hvad mangler bæverne? Ledere Slik Træ

Hvad har Marianne og Bettina nu gang i? Zumba Yoga Tennis

Hvor mange sponsorer har Fåremarkedet? 49 50 51

Hvornår startede Mc Shepherds? 1973 1978 1981

Hvilken dag er der Banko til Fåremarkedet? Torsdag Fredag Lørdag

Hvornår er der Opstart hos spejderne? 8/8 9/8 10/8

Hvem er formand for Borgerforeningen? Jannie Kent Helga

Hvad hedder den nye badminton-træner? Mads Morten Michael

På hvilket tidspunkt starter rugby? 16.30 17.30 18.00

Navn:

E-mail:

Tlf: / Mobil:


