
Fårvang Nyt

Laura til Fastelavn i Fårvang Hallen d. 7. februar 2016

    2. årgang nr. 4                Marts 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 august 2016 inden Fåremarkedet. Deadline for 
indlæg og annoncer er 1. juli 2016, som mailes til redaktionen på faarvang@
live.dk. Øvrige henvendelser sker også hertil, eller på tlf: 28 57 20 84.
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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.

I løbet af året laver vi mange forskellige ting. Vi har blandt andet syet bålkap-
per, solgt lodsedler, lært om kompas / knob, sejlet i kano på Gudenåen, fisket 
fra spejderengen, været på opgave-løb og bygget huler i Ulvemosen. 

Vi har også været på Ulve-lejr, fælleslejr sammen med de øvrige spejdere 
fra Fårvang og Distriktsturnering sammen med ca. 200 spejdere fra Gudenå 
Distrikt.
Sidst i maj skal vi ud på en 30 km vandretur. Vi går fra lørdag kl. 12.00 til 
søndag kl. 12.00. Vi får dog tid til en overnatning i shelter eller telt. :)

Har du lyst til at deltage kan du møde op om onsdagen kl. 18.00 eller 
kontakte Jørgen Mortensen, tlf. 29 88 32 39, mail: jcmortensen@live.dk.  
Vi er så heldige at Henriette og Martin er begyndt at hjælpe til ved ulvene, så 
Jørgen ikke står alene. Det er vi rigtig glade for!
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KFUM-Spejderne i Fårvang 

Bæverne
Bæverne mødes også onsdage kl.18.00 - 19.30 og det er for 1. og  2.  klasse. 
Kontakt: Tinne gade, tlf. 86 87 17 91, mail: l.g.design@fiberpost.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. 
I Fårvang har vi en klan - Klan Sidespor. Se næste side.
Kontakt: Anne Mette Ø. Ganic, tlf: 28 57 20 84, 
mail: scout_faarvang@hotmail.com



KFUM-Spejderne i Fårvang

Klan Sidespor
I klanen er vi i gang med et renoveringsprojekt. 
Vi har fået tildelt den gamle bæverhule, som nu 
skal istandsættes og indrettes til både opbevaring og mødeafholdelser. 
Ved hjælp af sponsorater er det blevet muligt at få dækket de fleste udgifter til 
materialer. Selve arbejdskraften bidrager vi selv med. 
På nuværende tidspunkt er vi 12 rovere. En god blanding af oprykkere fra se-
nior-spejderne, forældre og spejderledere. Når vi ikke har gang i store projek-
ter som renovering, bruger vi tid på at hygge om os selv, genopdage eller øve 
os i spejderfærdigheder, mødes med andre roverklaner, lave kreative ting, osv. 
Vores spejderår indeholder gode tilbagevendende begivenheder som; vores 
egen generalforsamling/julefrokost, deltage på gruppemødet/gruppens general-
forsamling samt øvrige fælles arrangementer samt hjælper til med planlægning 
og afholdelse af fælleslejren i september.

Sodavandsdisco 
Vi vil gerne takke for den store opbakning, der har været til vores sodavands-
disco. På opfordring vil vi i fremtiden skrue lidt ned for musikken/lyden, så 
alle kan holde ud at være med.  
Et nyt tiltag ved sodavandsdisco vil være “Forældre Café” i baglokalet, hvor 
forældre, især til de mindste, kan sidde i fred og ro, men samtidig være til 
stede for deres børn. Her vil vi skabe en hyggelig stemning og sørge for kaffe 
og kage til Jer. Brug endelig denne mulighed og vis jeres børn at forældre også 
kan hygge sig til sodavandsdisco. 
Hvis du har lyst til at hjælpe eller har forbedringsforslag eller andet, så hører 
vi gerne fra dig. Ring/skriv til Anne Mette på tlf: 28 57 20 84 eller mail: 
scout_faarvang@hotmail.com

5



6

SODAVANDSDISCO 
I Ungdomsborgen 

Fredag d. 1. april 2016 
Kl. 18.00 - 22.00 

For alle i 0. - 5. klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entré: 25 kr. 
 

Vi sælger knæklys 
popkorn, slush ice, 
sodavand, slik, osv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NYT NYT NYT NYT NYT 
Forældre Café i baglokalet – fri entré – gratis 

kaffe og kage – kun for voksne  
 

Arrangeres af KFUM-Spejderne i Fårvang. 
Kontakt Anne Mette på 28 57 20 84. 

Find os på www.spejdernet.dk/faarvang eller facebook: 
https://www.facebook.com/faarvangspejder 

SODAVANDSDISCO 
I Ungdomsborgen 

Fredag d. 1. april 2016 
Kl. 18.00 - 22.00 

For alle i 0. - 5. klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entré: 25 kr. 
 

Vi sælger knæklys 
popkorn, slush ice, 
sodavand, slik, osv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NYT NYT NYT NYT NYT 
Forældre Café i baglokalet – fri entré – gratis 

kaffe og kage – kun for voksne  
 

Arrangeres af KFUM-Spejderne i Fårvang. 
Kontakt Anne Mette på 28 57 20 84. 

Find os på www.spejdernet.dk/faarvang eller facebook: 
https://www.facebook.com/faarvangspejder 
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Fårvang Børnehave           
Februar 2016

Nøøj, hvor vi glæder os :)  Vi har snart 1.spadestik på Børnehuset Fårvang. I 
skrivende stund, er det den 1. marts! Men kontakt os for korrekt dato.
I anledning af den begivenhed, glæder vi os til at se alle vores samarbejdspart-
nere til en lille sang og en glad kop kaffe. 
Det bliver så dejligt med lyse, sunde lokaler med god plads – i tæt samarbejde 
med dagpleje og skole.
Jeg er sikker på det børnefællesskab vi kan have sammen i det nye hus, er godt 
for både børn og Fårvang. 

I samarbejde med resten af Fårvang,
deltager vi også i Projekt Nærmiljø 
– og har i den anledning nogle efter-
lysninger. 
Hos os hedder det ”Guld i Lokal-
miljøet” og vi efterlyser mennesker, 
der har historier om Fårvang fra ”gamle dage” – set med barnets perspektiv. 
Fra skoletiden, om traditioner i forbindelse med jul/fastelavn/barnedåb, om 
naturen, om byens forandring, om landbrug og håndværk eller bare nogen der 
er god til at fortælle historier. Vi vil også gerne på ”gå tur” og med ud at se de 
steder og ting vi snakker om  – og prøve de lege og traditioner der var/er.

Desuden er vi med til at etablerer, noget vi kalder ”fra Have til Mave”. Små 
haver og højbeder, hvor børn og unge kan få natur, naturfænomener, natur/
teknik i hænderne og fornemmelse for hvordan jord, luft og vand er helt el-
ementært for hverdagen. Vi samarbejder med skolen og vil også inddrage dag-
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plejen i livet omkring det. Vi søger hjælp og sponsorer til noget af etableringen 
og voksne mennesker, der vil hjælpe os med at passe på det. 
Allerførst mangle vi nogle glad ”hjemmesløjt praktikkere”, der i april måned 
kan hjælpe os med at anlægge de højbede vi starter med at etablerer. Vi tror vi 
har skaffet træ, jord og lidt beplantning!

Info-tavler med info for Fårvang og omegn er vi også optaget af. En af tav-
lerne kommer til at hænge i Fårvang Børnehaves vindfang. Så kan man se det 
fra Nylandsvej. Kom forbi og kik! Etableres i løbet af foråret.
Fællesskab for alle børn og unge i Fårvang, - er på linje med Nærmiljø, et 
projekt med kommunal initiativ. Der var møde i november 2015 – hvor børne-
haven rigtig gerne vil være fødselshjælpere på 2 af de 4 ideer, der kom ud af 
den aften.  

Fællesspisning, med inklusion og fællesskabe som grundværdier. 3-4 gange 
årligt.
Store legedage, med mangfoldige aktiviteter og mulighed for samvær på 
tværs. 3-4 gange årligt.
Nu venter vi bare på opsamling af ideerne. I børnehaven, har vi nogle lønkro-
ner og 2-3 personer, vi har mulighed for at bringe i spil i 2016. 
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Derudover er det en glad børnehave :) Børn, der udvikler sig og er videbegær-
lige, personale med engagement og ansvarsfølelse, forældre der udviser tillid 
og åbenhed.
Det er ik` så ring`!  

Børnehaven er med i et stort projekt, der handler om ”Børns trivsel og den 
tidlige indsats”. Flere kommuner i Danmark har arbejdet med dette.
Nu afprøver Skægkær børnehave/dagpleje og Fårvang børnehave/dagpleje, 
hvordan det skal gøres, hvis det skal passe til Silkeborg Kommune. Det består 
at 3 ting – A. trivselsundersøgelser for alle børn 3 gange årligt. B. Tæt og 
tidlig samarbejde mellem forældrene og ansatte, samt C. Fagpersoner (som 
sundhedsplejen, psykologer, socialrådgivere og tale/høre konsulenter) kommer 
ud i Fårvangs dagpleje og børnehave hver måned, så forældre og personale 
kan søge råd og vejledning her.
I børnehaven har vi allerede fået meget ud af de 6 måneder det har kørt, men i 
sidste ende kommer sussesen til at afhænge af, hvor godt alle vi voksne (fag-
personer, personale, forældre, politikere, ledere mf) finder ud af at samarbejde 
om den opgave.

På vegne af Fårvang Børnehave
Karen Kjær, daglig leder i Fårvang.
Daginstitutionen Gudenåen 
- Ans, Fårvang og Grauballe.
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Nyt fra Fårvang Skole 

Genopbygget skypumpeskole bliver nu renoveret
Den 27. august 1963 kl. 6.23 bevægede der sig en skypumpe hen over den ny-
byggede centralskole, man havde bestemt skulle ligge i Fårvang. Skypumpen 
væltede og ødelagde hele den nybyggede skole, og man blev nødt til at starte 
forfra, og det materiale, der kunne genbruges blev gjort rent og genbrugt. 
Der var skader for over 1.000.000 kr. Nu gennemgår Fårvang Skole igen en 
forvandling, da skolen bliver renoveret for 10.000.000 kr. Hele skolen får nye 
lyddæmpende lofter, og der bliver etableret udluftningen i alle lokaler. Hele 
den gamle del af skolen, som skypumpen raserede, bliver renoveret i sådan 
en grad, at det kun er væggene, der står tilbage. Så når vi alle kommer tilbage 
efter sommerferien, vil Fårvang have en skole, som nærmest fremstår som ny. 
Det interessante i renoveringen af den gamle del af skolen er, at man kan se 
hvilke løsninger, der blev lavet efter den rasende skypumpe. Der var i 1963 
ikke råd til at anskaffe sig nye materialer, så derfor blev mursten gjort rene, og 
man kan i dag se, at man ikke nåede at gøre dem helt rene. Spær blev repareret 
med andre stumper af spær, som er sømmet sammen med træstykker. Det er 
godt, at tiden er kommet til at renovere igen. 
Den 1. marts starter byggeriet af den nye børnehave, som gerne skulle stå parat 
i december 2016. Vi glæder os meget, at børnehave og skole bygningsmæssigt 
bliver integreret, så vi kan få et endnu tættere samarbejde med børnehaven.  

I denne tid med renovering og byggeri glemmer vi ikke det vigtigste, som vi er 
sat i verden for. Det er arbejdet med det enkelte barns læring og trivsel. Derfor 
arbejder vi seriøst med implementeringen af folkeskolereformen, og hvordan 
vi sikrer trivsel og læring hos det enkelte barn. 

Kewin Hvidt Larsen, konstitueret skoleleder Fårvang Skole
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Nyt fra skolebestyrelsen på Fårvang Skole
Ligesom der arbejdes med rammerne på skolen, så har Skolebestyrelsen i in-
deværende skoleår haft en bunden opgave på hvert møde - nemlig Skolestruk-
tur 2021. Silkeborg kommunes samlede børnetal forventes at falde betydeligt 
og vores fælles økonomi er presset, hvilket politikerne ønsker at være på 
forkant med.
Efterårets heftige debat om emnet har resulteret i, at Byrådet har ønsket en ny 
høringsperiode, som løber i skrivende stund. Alle skolebestyrelser er blevet 
stillet ni spørgsmål, som vi med udgangspunkt i vores egen skole skal give 
input til konkrete løsningsmuligheder og udfordringer, skolen står over for. Vi 
må også gerne have blik for skolevæsenets samlede udviklingsmuligheder.
Strukturforslaget forventes færdigbehandlet i april/maj 2016 med ikrafttræden 
pr. 1. august 2017. 

Nye tider bliver det også, i det skolebestyrelsen har fået lov til at afholde 
forskudte valg - hvert andet år, hvilket er i år. Har du mod på at engagere dig 
i arbejdet med forældreøjne og bidrage til at gøre Fårvang Skole til en endnu 
bedre skole, så er du hjertelig velkommen til at stille op. 

Kirsten Keller Laursen, skolebestyrelsesformand Fårvang Skole



12

Danmission Genbrug, Fårvang. 

Tak for alt støtte!
Vi er meget glade og taknemmelige for alt det tøj og alle de ting vi modtager.
Rigtig meget af det sælger vi i butikken, men da det er en lille butik med 
begrænset plads, sender vi også noget videre til andre butikker.  F. eks har vi 
begrænset plads til større møbler, men vi har så et samarbejde med Danmis-
sions butikker i nærliggende byer.
Det sker, at vi, i årets løb, laver små ”udsalg” på enkelte varegrupper.
Vi bestræber os på, at sætte rimelige priser på varerne, men vi får også ting 
af en vis værdi. Vi går så på ”nettet” og ser hvad tingene koster der, og sætter 
prisen derefter.

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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Fårvang Borger- og Håndværkerforening 

Ord fra Bestyrelsen:
Vi det seneste år arbejdet med flere nye tiltag; vi har f.eks. i samarbejde med 
byens kommunale institutioner, Hfif, Brugsen og projekt nærmiljø fundet 
finansiering til 3 infoskærme til ophængning i Brugsen, Børnehaven og Hal-
len – Disse skærme håber vi vil være med til at give et overblik over alle de 
forskellige tilbud som Fårvang har at byde på.   

Derudover har vi i Borgerforeningen fået lavet en hjemmeside – som vi håber 
vil være informativ for byens borgere – på hjemmesiden finder du informa-
tioner omkring foreninger i byen, årlige arrangementer, historie m.m. Hjem-
mesiden er helt ny og derfor vil det heller ikke helt, kunne undgås at der er 
enkelte fejl og mangler – vi håber at i vil hjælpe os med at få rettet disse – så 
hjemmesiden altid fremstår opdateret og troværdig.  

Vi kunne godt bruge lidt hjælp: 
-Vi vil rigtig gerne have noget mere historie/billeder fra Fårvang gennemtiden 
på hjemmesiden, så sidder du og har en masse viden om byen og kunne du 
tænke dig at skrive lidt ned eller fortælle det – hører vi meget gerne fra dig. Vi 
modtager også rigtig gerne gamle billeder til brug på siden. 

-Vi har en ide om at ville lave en liste over håndværkere og erhvervsdrivende 
i byen. Med håbet om at byens borger vælger at bruge lokale kræfter til at få 
udført et stykke arbejde – denne liste skal vi bruge hjælp til at lave – så send 
en mail hvis du er interesseret i at bruge et par timer på at lave en liste. 

-Vi kunne også godt bruge nogle kræfter i løbet af året eks. til flag alle, jule-
træsopsætning, bage en kage, lugedag m.m. på hjemmesiden kan man uforp-
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pligtende under punktet ”Gi en hånd” sende sine oplysninger og vælge en eller 
flere opgaver man kunne være interesseret i at hjælpe med.   
www.faarvangby.dk  

Bliv medlem af borgerforeningen
Pris for kontigent:
Enkelt person: kr. 100,- eller Pr. husstand: kr. 200,-
Når du betaler kontingent til borgerforeningen, går det bl.a. til:  
•Fastelavnsfest
•Revy
•Samlingsstedet
•Flag til flagalle og 
  indkørsler til byen

Et medlemskab gælder fra marts –marts, således at Revyen altid er det 
første arrangement hvor der kan betales nyt kontingent. 
Betaling kan ske via 
Netbank: Reg. 6113 konto: 0008041849
Mobilepay: 91809003
Kontant til diverse arrangementer

•Julebelysning og 
  Juletræsfest
•Hjertestarter ved Brugsen
•Banko
•Generalforsamling

•Vedligeholdelse af 
  legeplads
•Skt. Hans fest 
•Lugedage



REVY
Fredag vil der blive 
solgt kaffe og kage, 
lørdag vil der tradi-
tionen tro være fest 
efter forestillingen. 
Følg revyholdet på 
deres Facebook-side: 
Fårvang Revyen. 
Mere information om 
tid og pris kommer i 
ugerne op til revyen. 
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Fårvang Fodbold 

Ikke færre end 44 personer havde fundet vej til generalforsamlingen lørdag 
den 30. januar i Horn/Fårvang IF´s fodboldafdeling. Udover formandens be-
retning var der aflæggelse af regnskab og valg til bestyrelsen. Regnskabet blev 
gennemgået af Camila Larsen og viste et stort overskud på næsten kr. 56.000.

Betina Nielsen, Mads Frandsen og Helle Gehrt tog alle mod genvalg og blev 
genvalgt for en 2-årig periode. Kristian Gravers ønskede ikke genvalg og 
blev erstattet af Louise Møller, ligeledes for en 2-årig periode. Ole Frandsen, 
Thomas Gisselmann og Betina Sørensen var ikke på valg denne gang.  
Imidlertid ønskede Betina Sørensen at udtræde før tid. Her blev Maria Jør-
gensen valgt for en 1-årig periode.
Den nye bestyrelse består herefter af følgende 7 personer:  
Ole Frandsen, Betina Nielsen, Mads Frandsen, Helle Gehrt, Thomas Gissel-
mann, Louise Møller og Maria Jørgensen.  
Suppleanter blev Per Gade og Martin Lovring.  
Kasserer er Camilla Larsen og Heidi Laursen.
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Under formandens beretning var Ole  
Frandsen inde på mange forskellige  
ting, her i blandt:
Silkeborgmesterskabet, der i 2016  
afvikles den 14. og 15. maj og som  
denne gang bliver til det ”åbne  
Silkeborgmesterskab”, idet klubber  
udenfor kommunen inviteres med. 
En elektronisk spørgeskemaundersøgelse havde givet svar fra 80 forskellige 
personer og den har helt konkret betydet at vi har fundet to nye bestyrelses-
medlemmer og en kasserer.
Integration af medlemmer med anden etnisk herkomst end dansk, samt børn 
med særlige behov er vigtigt. Vi skal være rummelige nok til at kunne favne 
alle, der har lyst til at dyrke idræt. 

Læs den samlede beretning på klubbens hjemmeside www.faarvangfodbold.dk
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Rygby i Fårvang 

Kom og prøv rugby i Fårvang.
Rugby er en fantastisk sport med masser af kontakt, boldspil og højt humør.
Rugby er en sportsgren hvor man løber bolden frem, tackler med kroppen, står 
i klynger og giver den max gas. 
Rugby er: Passion, sammenhold, disciplin, respekt og fairplay.
Vi er Silkeborg Rugby Klub, Fårvang afdeling. Træning er mandage (start uge 
9) kl. 16.30-17.45 på banen over for hallen. Efter 1. maj er det på rugby banen 
ved parkeringspladsen. Træningen er for piger og drenge i alle aldre. Alle er 
velkomne til at prøve.
Man kan læse mere på bl.a.  
www.playrugby.dk  
www.rugby.dk  
http://silkeborgrugbyclub.dk 
- på facebook under Silkeborg Rugby og Dansk Ungdoms Rugby

Til foråret præsenteres rugby til Fårvang skole og vi glæder os meget til at se 
rigtigt mange på rugby banen.

Mange hilsner fra Christian og Maibritt
Henvendelse ang. rugby på 3064 4661 / rugbyfaarvang@gmail.com
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Nyhedsbrev 
Januar 2016

Kære alle borgere og interessenter i Fårvang og omegn.
Så er der snart infoskærme i Fårvang
Et ønske som mange havde i forbindelse med idemødet i august var mulighed 
for at blive bedre oplyst om arrangementer i byen og at foreninger fik bedre 
annoncerings-muligheder i byen. I forbindelse med det første møde med de 
forskellige foreninger og institutioner i oktober, blev det besluttet at Borger-
forening, Børnehaven og Idrætsforening skulle arbejde videre med “Projekt 
Infoskærm”. Det er gået stærkt, og man håber på at have tre infoskærme 
klar indenfor et par uger. De kommer til at hænge i Fårvang Hallen, Fårvang 
Børnehave og Daglig Brugsen. Hvis du ønsker at høre mere om infoskærme i 
Fårvang, kan du kontakte Kenneth Kristensen(kenn4960@silkeskole.dk) eller 
Winnie Madsen(wolfsen@get2net.dk). 
Sundheds og trivselsrettede tilbud:
Som omtalt i sidste nyhedsbrev har vi lavet aftale med Sundhedshuset om at 
tilbyde forskellige sundheds- og trivsels rettede tiltag. Vi starter ud med at 
tilbyde: Rygestop og Stress håndterings kursus med opstart  i uge 8
Nyt fra Fælles Fårvang Forum:
Guld i lokal samfundet: Børnehaven og Fårvang Ældrecenter har planer om 
at lave et påske arrangement med selskabslege. Hold øje med de kommende 
infoskærme og Facebook.
Haver til maver: Formålet er at skabe fællesskab for alle omkring det at 
dyrke, lege, høste og spise sammen. Haverne kommer til at ligge ved bistad-
erne - et afgrænset område ved Skolen/Sfo og ny børnehave. Der er fortsat 
brug for frivillige med grønne fingre, praktisk anlagt (måske håndværker), 
erfaring i at ansøge om midler fra fonde eller bare lysten til at deltage. 
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Kontakt Anders Riberholt på AndersRiberholt.Henriksen@silkeborg.dk eller 
Linda Rostrup på 23667867
Hundeskov: Vi har været på ekspedition og fundet et areal, som kunne være 
egnet til formålet. Vi arbejder videre med området ved Gl. Hedevej /Hedevej 
over mod Jernbaneterrænet. Arealet hvor der tidligere har ligget et asylcenter 
og er en sø. Bane Danmark har sagt ok til at skov arealet må bruges til for-
målet. Det resterende areal skal godkendes af kommunen. Der bliver nedsat et 
udvalg, hvor flere allerede har meldt sig. Hvis du ønsker at høre mere og evt. 
deltage kontakt da Maarten Bijl msjbijl@gmail.com
Løbeklub: Løbeklubben fortsætter hver mandag og torsdag med at mødes ved 
Brugsen kl 18. Nytårs-gåtur 1. januar med 60 deltagere og god stemning. Tak 
til Peter Biel(Brugsen) for sponsorering af kage og kaffe efter. Vi gentager suc-
cesen med en gåtur fra Brugsen 2. påskedag (28. marts). Tidspunkt vil blive 
annonceret på Infoskærme og Facebook. Kontaktperson Helle Gehrt (2466 
0110) eller meld dig ind i Facebook gruppen - Fårvang Løbeklub.
Sprogskole: Vi er ved at undersøge muligheden for at tilbyde dansk undervis-
ning lokalt, så man undgår at bruge tid og penge på transport ind til Silkeborg.
I hører mere om det i det i det næste nyhedsbrev som kommer ud i marts 
måned. Der ud over vil der løbende blive orienteret og lagt billeder ud på 
vores Facebook gruppe Projekt Nærmiljø Fårvang. Har du spørgsmål?
Er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mail eller telefon.  

Mange hilsner 
Kenneth og Linda 

Projektmedarbejder    Projektleder
Kenneth Kristensen    Linda Rostrup
Mail: kenn4960@silkeskole.dk   Mail: lindarostrup@silkeborg.dk
Mobil: 26817731    Mobil: 23667867
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HFIF 

Nu starter Yoga!
Efter sommerferien starter Yoga op i HFIF.  
Det er de 2 tidligere Zumba trænere Marianne 
og Bettina, der her starter holdet op. De ses  
her under det seneste kursus, der foregik i  
Middelfart. Følg med på facebook og opslag i  
Brugsen og OK Plus med den præcise startdato.

Sommerbadminton i Fårvang hallen.
Der er mulighed for at leje en bane i april og maj. 
Du kan leje banen fra gang til gang eller i hele  
perioden. Oplysning om tider og betaling på  
tlf: 24 97 63 06.

Ok Benzinkort
Husk at du med et Ok Benzinkort støtter sporten 
i HFIF. Kortet er gratis og OK betaler så hver  
gang du tanker mindst 6 øre pr. liter til klubben.  
Få et kort eller få dit nuværende kort registreret  
på tlf: 60 15 47 06.

Gymnastikafslutning og klubmesterskab.
Husk Gymnastikafslutningen i Fårvang hallen 
søndag den 13. marts kl 10.00-13.00.  
– og Badminton har klubmesterskab  
lørdag den 19. marts kl. 9.00 – 15.00 i hallen
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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, �ne 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

Få en professionel gra�sk 
stil, der skaber optimal 
markedsføring af dit �rma, 
budskab, din ydelse eller 
dine produkter, så dine 
kunder ser, vælger og ikke 
mindst HUSKER DIG...
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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.



28 Trykt hos LaserTryk.dk

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. 
april, er du med i konkurrencen om en sponsoreret gave fra Brugsen.

Spørgsmål: Sæt kryds over dit svar

I hvor mange eksemplarer trykkes Fårvang Nyt? 750 900 1200

Hvilken ugedag er der banko i Skovhuset? Onsdag Lørdag Mandag

Hvor mange Info-skærme hænges op? 1 2 3

Dato for generalforsamling i Fårvang Fodbold? 30/1 3/2 13/2

Hvad hedder skønheden på forsiden? Ida Nora Laura

I hvilken uge er der Fåremarked 2016? 31 32 33

Hvad starter Marianne og Bettina til sommer? Pilates Yoga Zumba

Hvilken dato er næste Sodavandsdisco? 1/4 1/5 1/6

Kontigent til Borgerforeningen pr. husstand? 150 200 250

Hvilken uge starter Rugby igen? 9 10 11

Har du besøgt www.faarvangby.dk i dag Ja Jep Yes

Hvilken ugedag mødes spejdertroppen? Tirsdag Onsdag Torsdag

Hvilken dato er der gymnastikafslutning 13/2 13/3 13/4

Navn:

E-mail:

Tlf: / Mobil:


