
 

 

Side   - Sports- og byfest 2019 

       
 

 

Program  
 

Fåborg 
Sports- og  

Byfest 
 
 

10. - 19. maj 2019 
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Velkommen  
 
På festpladsen bydes der på 
 
• Pølser 
• Slik 
• Slush ice 
• Pommes frites 
• Pølsemix  
• Bar med øl, vand og spiritus 
• Frisklavet kaffe 
• Andespil 

 
Et eller begge telte vil være åbne hver dag,  

når aktiviteterne begynder. 
I tilfælde af dårligt og koldt vejr vil teltene være  

opvarmede. 
 

 
Hoppeborgene er klar!  

Når der er aktiviteter på pladsen, er den sædvanlige  
hoppeborg opstillet. 

 

 
Det er på eget ansvar at benytte hoppeborgene. 

Hoppeborgene kan være lukkede, hvis de  
skønnes uforsvarlige at bruge på grund af vand. 

 

HUSK, AT DER ER 
 

2 hoppeborge Lørdag d. 18/5 fra 9.00-17.00 
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Årets skulderklap  
Hvem har fortjent årets skulderklap?  

Har du en kandidat, som du mener har fortjent det,  
så aflever en seddel i postkassen ved Ulla Sørensen 
på Præstebrovej 22 eller pr. mail til: moster@os.dk  

senest d. 8/5.   

 
 

Praktiske oplysninger 
• Ingen udskænkning til unge under 18 år. 
• Det er ikke tilladt selv at medtage drikkevarer i 

teltene i sports– og byfestugen!  
 
 
 

Hold dig orienteret om dagens aktuelle program på  
 
 

Fåborgs hjemmeside: 

www.faaborgby.dk 
 
 

Fåborgs Facebookside: 

Fåborg - Smørhullet i midten!  
 

 
Vi tager forbehold for fejl.  
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Lørdag 
4/5 
Kl. 08.30 

Teltopstilling 
 
Vi starter med at stille telt op kl. 8.30 og  
holder en pause kl. 10,  
hvor vi spiser rundstykker. 
 
Hjælpere søges, også til  
rengøring af udstyr!  

Fredag 
10/5 
Kl. 16.15-17.00 

Disko klar   
 

Kom og få farvet og                                          
sat Disko hår (gratis). 

Kl. 17.00-18.45 Børne disko med underholdning 
 
Deltagere: Børn til og med 3. klasse. 
 

Der vil være mulighed for at lave bolsjer,  
deltage i forskellige konkurrencer og lege, 
mens DJ’en fyrer op for musikken i teltet.  
  
Helle Team Tramp kigger forbi – så der vil                         
være mulighed for at prøve deres trampoliner.  
 

 

 

Der vil også være mulighed for at bruge     
Vildmarksbadet, så HUSK badetøj, sæbe og 
håndklæde.  
 
Inkl. byg selv burger og en sodavand. 
 

Pris 50 kr. pr. person  

  FEDbyFESTfredag  



 

 

Side 5 - Sports- og byfest 2019 

Fredag 
10/5 
Kl. 19.00-22.00 

FEDbyFESTfredag  

Deltagere: Børn fra 4. klasse og op. 
 

Når entreen er betalt kan man deltage i alle   
aktiviteter på pladsen – spille fodbold,           
slå søm i, spille dart, prøve flødebollekasteren 
& deltage i forskellige konkurrencer. 
DJ Torben vil fyre op for musikken i  
teltet. 
 
Helle Team Tramp kigger forbi – så der vil   
være mulighed for at prøve deres trampoliner.  
 

 
 

 
 
 
 
Der vil også være mulighed for at bruge     
Vildmarksbadet, så HUSK badetøj, sæbe og 
håndklæde.  
  
Inkl. byg selv burger og en sodavand. 
 

Pris 60 kr. pr. person  

  Der sælges slik, sodavand, mad og popcorn 

m.m. hele aften 

Bemærk 
 

Grus p-pladsen spærres af fredag aften foran stadion på grund 
af Owen Lastbil lørdag. 
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Lørdag 
11/5 
Kl. 12.00-15.00 

Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv  
 
I år udstiller vi gamle og nyere  
bryllupsbilleder.  
 
 
 
Kom og se, om du kan  
genkende de flotte personer,  
på billederne. 

Kl. 12.00-17.00 Kom og prøv vildmarksbadet! 

Opvarmet mobilt bad med indbygget bænk for 

både børn og voksne – der kan være 8 voksne 

eller 10-12 børn.  

 

 

Husk badetøj, shampoo og håndklæder.     

Omklædningsrummene i klubhuset bliver    

opdelt i piger og drenge, da det er et krav,      

at man tager et bad inden. 

Kl. 12.00-14.00 Veteranbiler  
 
Medlemmerne i  
Vestjysk Motorveteranklub  
kommer og viser deres  
køretøjer frem.   
Alle andre er også velkomne - en gammel bil 
eller motorcykel udløser en fadøl og en        
pølse… Der er præmier til de 3 flotteste biler 
og den flotteste motorcykel.  
 
Kom og afgiv din stemme.  
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Lørdag 
11/5 

 
Kl. 12.00-16.30 

 
 

Kl. 12.00-13.45 
 
 

 
 

 
 
Kl. 12.00-13.00 
 
 
 
Kl. 14.45-16.30 

VELKOMMEN TIL  
’FÅBORG OWEN LAS(T)BIL’ 2019 
 
Masser af god underholdning på ladet af en 
lastbil venligst udlånt af DSV Esbjerg. 
 
Middlename Mississippi - 4 gutter fra Varde/
Esbjerg som rigtig vil give den gas og spille 
rock, folk & blues.  

 
 
Happy Hour på øl                                   
og sodavand 
 

John B Band er mest kendt for vores           
fortolkninger af John Mogensen og Bamses 
Venner sange  

 

 

 

Musikken er sponseret af: 
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Lørdag 
11/5 
Kl. 13.45 

Præmieoverrækkelse  
Veteranbiler 
 
Kom og se hvem der vinder. 

Kl. 13.50 Sømturnering  
 
For damer og herrer 
Ingen tilmelding du skal bare  
møde op. 

Kl. 15.00 5-mands  Fåborg cup 2019 
 
Fodbold turnering, forsvarende  
mester er Årre.  
Hold, der ønsker at deltage,  
tilmeldes Jens på 22321890 eller  
Stig 22743531. 
 
Kom endelig og hep/hyg med  
KOLDE fadbamser og sodavand. 
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Lørdag 
11/5 
Kl. 19.00- 01.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kl. 22.00 

Herreaften 
 
Den står på ren mandehygge med alt hvad 
dertil hører. 
Der serveres igen i år helstegt pattegris med 
tilbehør.  
 
 
 

                                   
 
 
Kommer årets kvinde stripper. 
 
Pris for hele denne fantastiske aften 200 kr. 
 
 
Tilmelding senest mandag den 6/5 til en af  
nedenstående personer:  
 
Stig Kikkenborg tlf. 2274 3531  
Thomas Holm tlf. 4140 7325  
Jens Jørgensen tlf. 2232 1890  
 
Tilmelding/betaling kan ske via Mobilepay til 
tlf. nr. 108744.   
 
HUSK at skrive ’herreaften’ i kommentarfeltet.  
Betales for flere personer, skal man også    
anføre navnene. 
 
Tilmelding er bindene og gælder kun, når der 
er betalt.  
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Søndag 
12/5 
Kl. 13.00 

Byfestgudstjeneste  
i Præsteplantagen 
 

Sted: Madpakkehuset.  
 
Tag evt. en klapstol med. 
 
Efter gudstjenesten giver  
menighedsrådet eftermiddagskaffe  
i skoven. 
I tilfælde af regn flyttes til kirken og  
Fåborghus. 

Mandag 
13/5 
Kl. 18.45 

Tur med Lokalhistorisk Arkiv  
 
Hvis du har lyst til at bruge en aften med      
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Forening. 
Vi mødes ved Fåborghus kl. 18.45.  
Først går turen til Fåborgvej 64 i Rodebæk. 
Her vil Erling Ditlevsen fortælle om den      
bombe, der faldt under 2. verdenskrig. Deref-
ter går turen videre til Fladsø, hvor Erling Dit-
levsen vil fortælle om sine oplevelser i områ-
det. 
 
Det anbefales, at vi cykler. Med bil kan man 
ikke komme helt ned til Fladsø.  
Det er en god ide´ at medbringe gummistøvler. 
 
Aftenen slutter med kaffebord i Fåborghus, 
sponseret af : 
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Tirsdag 
14/5 
Kl. 14.30 

Senior eftermiddag i Fåborg 
 
U-NODERNE  
Festligt og humørfyldt kor fra Kolding 
Underholder denne eftermiddag. 
 
I løbet af eftermiddagen  
serveres der friskbagt kage 
og kaffe.  
 
Entre : 50 kr.  
 
 

Torsdag 
16/5 
Kl. 19.00 

Årets Fåborg revy 2019 
  
Så er det tiden, hvor livet i  
Fåborg sættes under lup af  
revy holdet. 
 
Kom og se hvad der er sket i årets løb.  
 
Entre 70 kr. inkl. kaffe og kage efter revyen.  
Kage bagt af byens damer.  
 
Børn op til 0. klasse: Gratis  
Børn fra 0. klasse til 6 kl.: 30 kr.  

Fredag 
17/5 
Kl. 17.00 

Fåborg Poker Open Invitational 
 
Der spilles Texas Hold Em. 
 
Vil du vide mere, 
så kontakt 
Arne på 51895243  
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Lørdag  
18/5 
Kl. 9.00 

Petanque stævne 
 
FVI får besøg af hold fra  
omegnsklubberne.  
Stævnet afvikles som  
altid i en social og  
hyggelig atmosfære. 

Kl. 12.00-13.30 Årets Grillmaster 2019 
 
Vi vil gentage succesen med grillmaster  
konkurrence igen i år. Vi skal se, om der skal 
findes nye vindere, som kan slå de nuværen-
de mestre, Gert Hansen og Thomas Holm.  
Der er smagsprøver og  
mulighed for at stemme på  
de lokale deltagere, som  
sætter deres præg på et  
godt stykke grillkød.  
 
Der er præmier til vinderne.     
  

Kl. 12.00-17.00 Kom og prøv vildmarksbadet! 

Opvarmet mobilt bad med indbygget bænk 

for både børn og voksne – der kan være 8 

voksne eller 10-12 børn.  

 

 

Husk badetøj, shampoo og håndklæder.     

Omklædningsrummene i klubhuset bliver    

opdelt i piger og drenge, da det er et krav,      

at man tager et bad inden. 
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Lørdag  
18/5 
Kl. 13.45 

Gymnastikopvisning med          
DGI Motionsmix 
 
DGI Motions Mix er et landsdelshold, som    
består af 80 gæve gymnaster,  
ca. lige antal kvinder og mænd  
i alderen 48 - 78 år,  
de kommer fra hele  
Sydvestjylland - fra Rødding i  
syd til Nørre Nebel i nord.  
De træner til dagligt i Helle Hallen, og deltager 
i de store forårsopvisninger i DGI Sydvest.   
Efter opvisningen vil Vita Guldbjerg stå for 
fællessang i teltet, her er alle velkommen.  

Kl. 14.45 Rafleturnering 
 
Afvikles sædvanen tro 

Kl. 16.00 Faldskærmsudspring  
 
Kom og køb et felt til faldskærmsudspring og 
vind et TV. 
Vælg et felt på plakaten  
i teltet, svarende til felterne  
på plænen, (eks. B3) og  
du er med i konkurrencen. 
Vinderen af Tv'et er den som har  
købt det felt på plænen som faldskærmsud-
springeren lander på. 
 
Priser: 
1 felt; Kr. 50,- 
3 felter; Kr. 100,- 

Kl. 17.00-18.30 Det store telt lukker.  
 
Der gøres klar til  
årets festaften for alle. 
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Lørdag 
18/5 
Kl. 19.00 

Uddeling af årets skulderklap  
 
Hvem får årets skulderklap i år.                
Husk at stemme inden d 17 maj  

Kl. 19.00-02.00 ÅRETS FESTAFTEN 2019 

Årets festaften for alle.  

 

Entre 100 kr. 

 

De nye gamle - lokalt 5-mands band fra  

Agerbæk med unge mennesker, der spiller 

musik, som far plejede at høre. De sørger for 

festlig musik til alle danseglade. 

 

Lækker mad fra Fåborg Kro: 

Helstegt oksefilet og marineret kalkunbryst 

dertil ovnbagte nye kartofler m/urter,        

kold kartoffelsalat, bønnesalat m/grillede   

tomater, bacon, forårsløg og olie-eddike 

dressing 145 kr. 

Bestilling på kroen tlf. 7519 5016 senest    

onsdag 15/5, betaling på kroen forud. 

Madkurv må også gerne medbringes. 

Kom som du er og tag naboen med. 

Medbring selv service, tallerkner, glas,       
bestik. m.m. Der kan eventuelt købes 
god éngangsservice i teltet.  
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  Søndag 
19/5 
Kl. 10.00 

Teltet nedtages 
 
Bager H J  Agerbæk   
sponserer  
rundstykker for hjælpere. 
 
Hjælpere søges, også til  
rengøring af udstyr!  

———————————————————————————————— 

Gættekonkurrence 
 

Onklerne har gemt propperne efter de sidste 10 års vinsmagninger. 
Gæt, hvor mange propper, der er tilsammen i de 3 sække, og vind 

en vinsmagning for 10 personer fra Onkel Jørgens Vinhandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. præmie: Vinsmagning, værdi ca. 1.000 kr. 
2. præmie: Gavekort til vinindkøb på 350 kr. 
3. præmie: Gavekort til vinindkøb på 150 kr. 

Præmie til den der afleverer flest gæt: Gavekort på 500 kr. 
Pris pr. gæt 20 kr., 3 for 50 kr. 

 
Vinderne offentliggøres lørdag d. 18/5 kl. 19.00  

———————————————————————————————— 

Sankt Hans aften i Fåborg  
 

Dato d. 23/6 kl. 19.30  
Bålet tændes kl. 20, derefter er der båltale. 

 
På marken ved Vestervang.  

Der kan købes pølser med brød, øl, vand og slikposer.  
 

Årets båltaler er Ingrid Sand Simonsen. 
 

Vi ses til en hyggelig aften. 
———————————————————————————————— 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sports– og Byfesten 2019 er slut. 

 
Fåborg Borgerforening  

og Fåborg - Vrenderup Idrætsforening 
håber, at I alle har haft en festlig,  

fornøjelig og hyggelig uge.  
På gensyn i 2020. 

 
 

Tusind tak til alle vore sponsorer  
og frivillige hjælpere.  

Uden jer, ingen byfest! 

 
 
 
 

 

 

 

 


