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Program  

Fåborg 
Sports- og  

Byfest 
 
 

12. - 21. maj 2022 
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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. 
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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 og 
eventuelle aflysninger. 
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Torsdag 
5/5 
Kl. 16:00 

Teltopstilling 
 
Vi starter med at stille telt op fra kl. 16:00, der 
serveres aftensmad  
 
 
Hjælpere søges, også til  
rengøring af udstyr!  

Torsdag 
12/5 
Kl. 20:00-01:30 

Ungdomsbal 
 
Årets første teltbal, lige som i gamle dage.  
Det koster 60,- at komme ind på  
byfestpladsen. 
Musik: Dj Torben  
 
 
 
Ingen udskænkning til personer under 18 år.  
  

Fredag 
13/5 
Kl. 15:00 

Fåborg Poker Open Invitational 
 
Der spilles Texas Hold Em i 
Fåborghus 
 
For mere info kontakt 
Arne på tlf. 5189 5243  
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Lørdag 
14/5 
Kl. 14:00 

5-mands  Fåborg cup 2022 
 
Fodboldturnering, forsvarende  
mestre er Årre.  
Hold, der ønsker at deltage,  
tilmeldes ved  
Jens på tlf. 2232 1890 eller  
Stig på tlf. 2274 3531. 
 
Kom endelig og hep/hyg med  
KOLDE fadbamser og sodavand. 

Kl. 16:00 Kom og prøv vildmarksbadet! 

Opvarmet mobilt bad med indbygget bænk for 

både børn og voksne – der kan være 8 voksne  

 

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. 18:00-01:30 Dameaften i det lille telt 
 
Tapas og velkomstdrink 225,- 
 
Tilmelding: SMS til  
Anne på tlf. 2279 1840 og 
betaling via Mobilepay  
225,- til 216119 
 
Sidste tilmelding d. 7/5 
 
Klokken 23:00 åbnes der op ind til herrerne 
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Lørdag 
14/5 
Kl. 18:30-01:30 
 
 

 
 
 
 

 
Kl. 22:00 

Herreaften i det store telt 
 
Den står på ren mandehygge med alt hvad 
dertil hører. 
 
Mad: Wienersnitzel af kalv m/ Wienerdreng – 
Pommes saute – dampede ærter og sauce  
Inkl. en øl 
 
                                   
 
Årets kvindestripper kommer 
 
Pris for hele denne fantastiske aften: 225,- 
 
Tilmelding senest lørdag den 7/5 til  
Jens Jørgensen på tlf. 2232 1890  
 
Tilmelding/betaling kan ske via Mobilepay til 
tlf.nr. 108744  
 
Betales for flere personer, skal man også  
anføre navnene. 
 
Tilmelding er bindene og gælder kun, når der 
er betalt.  
 
 
Klokken 23:00 åbnes der op ind til damerne  
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Søndag 
15/5 
Kl. 13:00 

Byfestgudstjeneste  
i Præsteplantagen 
 
Igen i år vil Fåborgs byfestgudstjeneste  
holdes i præsteplantagen ved Tingvejen.  
Marije og hendes søn Svende medvirker med 
deres instrumenter og er med til at gøre  
gudstjenesten festlig.  
Efter gudstjenesten serveres  
kaffe og kage. 
Er det regnvejr, flyttes gudstjenesten  
til kirken. 
 

Torsdag 
19/5 
Kl. 19:00 

Fåborg Revyen 2022 
  
Revy holdet fra Spar To er klar  
med årets revy, som er nr. 40 i  
rækken. Som sædvanligt bliver 
det lokale liv I Fåborg og omegn  
vendt, så lattermusklerne kan blive rørt.  
 
Kom og se hvad der er sket i de sidste par år. 
 
Entre 70,-. inkl. kaffe og kage efter revyen.  
Kage bagt af byens damer.  
 
Børn op til 0. klasse: Gratis. 
Børn fra 0.-6. klasse.: 30,-  
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Fredag 
20/5 
Kl. 16:15-17:00 

Disko klar   
 

Kom og få farvet og sat Disko hår. (gratis) 
Alle aktiviteter åbner 

Kl. 17:00-18:45 Børne Disko med underholdning 
 
Er for børn til og med 3. klasse. 
 
Der vil være mulighed for at, deltage i  
forskellige konkurrencer og lege, mens Dj’en 
fyre op for musikken i teltet.   
 
 

 

 

 
Der vil være mulighed for at bruge Vildmarks-
badet, så HUSK badetøj, sæbe og håndklæde. 
Spejderne laver bål, hvor der kan laves pande-
kager og popcorn – Derudover kan alle gå 
planken ud!!! Ser i de blå blink, er det politiet 
der kigger forbi. Denne aften sætter vi også 
gang i cykel ringridning. 
 
Inkl. Byg selv burger & 1 sodavand.  

 

Pris: 60,- pr. person  

  FEDbyFESTfredag  
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  Fredag 
20/5 
Kl. 19:00-22:00 

FEDbyFESTfredag  

Er for alle 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. 
 
 
 

 
 

 
Der vil være mulighed for at bruge Vildmarks-
badet, så HUSK badetøj, sæbe og håndklæde. 
Spejderne laver bål, hvor der kan laves pande-
kager og popcorn – Derudover kan alle gå 
planken ud!!! Ser i de blå blink, er det politiet 
der kigger forbi. Denne aften sætter vi også 
gang i cykel ringridning.  
  
Inkl. Byg selv burger & 1 sodavand.  

 

Pris: 60,- pr. person  

  Der sælges slik, sodavand, 
og popcorn m.m. hele aftenen  
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Kl. 12:00-14:00 Åbent i Fåborghus til pool spil 
 
Kom over i Fåborghus og få nogle  
hyggelige timer med poolspil.  

Kl. 12:00-15:00 Veteranbiler  
 
Medlemmerne i  
Vestjysk Motorveteranklub  
kommer og viser deres  
køretøjer frem.   
Der vil derudover værre en  
udstilling af veteran traktor. 
 
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. 

Kl. 12:00-15:00  Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv 
 
Der vises gamle matrikelkort  
(Udskiftningskort) fra hele det gamle                    
Fåborg Sogn. 

Lørdag  
21/5  
Kl. 11:00 

Byfestpladsen åbner 
 
Hoppepuderne pustes op 
Kom og hop 
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Lørdag  
21/5 
Kl. 12:00-23:00 

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. 12:30 The Leadsingers 
 
 
Denne fantastiske  
duo består af  
Rikke Egholm og Rasmus Pedersen. De er 
begge forsangere i forskellige orkestre, og de 
er helt klar på at give jer en aften med masser 
af sang, dans og måske en far-joke i ny og næ. 
Her er I som publikum garanteret en aften med 
et meget alsidig repertoire - ALT mellem  
himmel og jord. I får musikken leveret med et 
kæmpe overskud og masser af rock-attitude!  

Kl. 13:00 Fodbold Serie 4 Herre 

Fåborg/Årre spiller imod Rødding IF 

Kom endelig og hep/hyg med  
KOLDE fadbamser og sodavand. 
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    Lørdag  
21/5 
Kl. 14:45 

Præmieoverrækkelse  
veteranbiler 
 
Kom og se hvem der vinder. 
 

Kl. 15:00 Helle FC Fodbold U19 Herre 
 
Helle FC spiller imod  
Varde IF. 
 
Kom endelig og hep/hyg med  
KOLDE fadbamser og sodavand. 

Kl. 15:00 Havetraktor ringridning  
 
For store og små  
Vi stiller havetraktor til  
rådighed. 
Man må også gerne selv 
tage en havetraktor med 

 

Kl. 16:00 Rafleturnering 
 
Afvikles sædvanen tro 
under Claus Brink 
kyndige ledelse. 
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Lørdag 
21/5 
Kl. 17:00 
 

Bjarke Nørgaard Duo  
 
De forstår at sætte gang i  
forsamlingen og de er klar 
til at give jer en aften med  
masser af god musik og  
fantastisk stemning!  
Du har nu muligheden for,  
at tage med far og søn  
tilbage til dengang hvor  
Inga var vild med smukke  
Charlie og hvor værtshusene godt måtte lugte 
af røg.  
 
Slå håret ud og skrål med!  

Kl. 17:30 Aftensmad 

Helstegt pattegris 

Fåborg kro leverer tilbehør  

Salatbar 

Flødekartofler og kartoffelsalat 

Brød og smør 

Pris: 175,- 

Børn under 12 år spiser gratis 

Tilmelding: Husk tilmelding senest den 19/5 til 
Mette på sms tlf. 4018 0264 eller i teltet, hvis 
man vil være sikker på, at få pattegris. 
 
Der kan eventuelt også købes på dagen. 
 
Betaling på dagen 
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Musikken sponseres af: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag 
21/5 
Kl. 19:00 

Sømturnering  
 
For damer og herrer. 
Ingen tilmelding du skal bare  
møde op. 
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  Søndag 
22/5 
Kl. 9:00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————————————————————————————— 

Sankt Hans aften i Fåborg  
 

Dato d. 23/6 kl. 19:30  
Bålet tændes kl. 20:00, derefter er der båltale. 

 
På marken ved Vestervang.  

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

Vi ses til en hyggelig aften. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sports– og Byfesten 2022 er slut. 

 
Fåborg Borgerforening  

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

fornøjelig og hyggelig uge.  
På gensyn i 2023. 

 
 

Tusind tak til alle vore sponsorer  
og frivillige hjælpere.  

Uden jer, ingen byfest! 

 
 
 
 

 

 

 

 


