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Velkommen  
På festpladsen bydes der på 
 
 Is og pølser 
 Slik 
 Sluch ice 
 Pommes frites 
 Bar med øl, vand og spiritus 
 Frisklavet kaffe 
 Dartspil *NYT* 

Et eller begge telte vil være åbne hver dag,  
når aktiviteterne begynder. 

I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. 
 

Hoppeborgene er klar!  
Når der er aktiviteter på pladsen, er den sædvanlige  

hoppeborg opstillet. 
Der er skiftevis adgang for børn over og under 8 år. 

 
 
 
 
 

 
Det er på eget ansvar at benytte hoppeborgene. 

Hoppeborgene kan være lukkede,  
hvis de skønnes uforsvarlige at bruge p.g.a. vand. 

 

HUSK, AT DER ER 

2 hoppeborge lørdag d. 10. maj fra 11-14 

2 hoppeborge lørdag d. 17. maj fra 11-16 

I år kan man spille dart i teltet, man kan spille om en øl eller 
sodavand. 
Man kan også spille om at blive årets dart mester, hvor der 
vil være omskydning blandt de 3 højest skydende i byfesten.  
Der vil være omskydning lørdag d. 17. maj kl 17.00, der er en 
penge præmie til vinderen.                  
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Årets skulderklap 
Der kan foreslås kandidater frem til byfestens start i 
postkassen hos Brian Nielsen, Vestervang 19. Der 
kan stemmes under byfesten frem til torsdag aften. 
 

Praktiske oplysninger 
 Ingen udskænkning til unge under 18 år 
 Husk legitimation til påsætning af armbånd 
 Det er ikke tilladt selv at medtage drikkevarer i 

teltene i sports– og byfestugen!  
       Mad må dog gerne medbringes til revyaften. 
 

Husk også Tour de Fåborg  
med start fra byens torv kl. 19 på tirsdagene  

6. maj + 20. maj + 27. maj  
 

Hold dig orienteret om dagens aktuelle program på  
Fåborgs hjemmeside 

www.faaborgby.dk 
 

Sponsor game 
Til Byfesten vil vi forsøge at sætte Fåborg rekorder bla. med hvor 

mange ruller kolbøtter man kan lave på 15 min.   
Dette er samtidig et sponsor game.  

I skal gå ud og sælge aktier til (mor-far-familie-nabo).  
Rullerne er til 1,- pr. stk. og I kan også sælge aktier med vejrmøller 

til 2,- pr. stk. det foregår på airtracken.  
Pengene skal bruges til en mini trampolin, måske når vi ikke at  

samle alle pengene ind i år, men så må vi finde på noget  
igen til næste år. 

Tegningsaftaler/blanketter kan fås ved 
 Mette Skovbjerg 40180264 eller Connie Kirkegaard 29252902. 
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Fra Fåborg til Christiansborg  
 
Her vil Anni Matthiesen (født Nielsen) komme  
for at fortælle om sin  
vej gennem livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anni er født og opvokset på gartneriet Højbo i Fåborg  
sammen med sine søskende. Hun drog ud i verden og havnede  
senere i folketinget. Valgt ind i efteråret 2011. 
Hvordan er det at komme ind i folketinget? 
Dette og meget andet vil Anni fortælle om. 
Fåborg lokalhistoriske Arkiv indbyder alle interesserede til at  
komme til en spændende aften. 
Mandag d. 12. maj i Fåborghus kl. 19.00 Alle er velkomne  
Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv i Fåborghus. 
Fodplejen, Fys og Fitness sponserer kaffen. 

  

 

 

 

  

Lørdag 
26/4 
Kl. 09.00 

Teltopstilling 
 
Vi starter med rundstykker  
for hjælpere 
- Hjælpere søges! 
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Fredag  
9/5 
Kl. 17.00 

Lille 5-mands  
fodbold turnering 
 
Kom endelig og hep/hygge med  
KOLDE fadbamser. 

Kl. 18.30 Fodbold serie 5  
 
FVI – Føvling/Stenderup 
Kom og hep inden du skal til mandeaften!     

Kl. 19.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kl. 21.00-22.00 
 
 
Kl. 23.00  

Mandeaften i teltet ”før”  
byfesten….. 
 
Mandeaften - kun for mænd –  står den på ren 
mandehygge med alt hvad der til hører. 
Der serveres igen i år: 
Stegt flæsk med persillesovs, 
kartofler og rødbeder. 
Leveres af Fåborg Kro 
 
1 times happy hour med ØL og KUN ØL. 
1 kaffe punch denne aften: 20,- kr. 
 
Kommer ÅRETS kvinde stripper……… 
 
Pris for denne fantastiske aften: 150 kr. 
 
Tilmelding senest d. 1. maj 2014 til 
 
Stig Kikkenborg 22743531  
Jens Jørgensen 22321890 
Thomas Holm 41407325 
 
Vi glæder os til at se jer – tag endelig en ven 
eller to under armen til denne ”våde” aften. 
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Lørdag 
10/5 
Kl. 9.30 

Indvielse af den nye P-plads  
 
Formanden for Plan og Teknik, Preben Friis 
Hauge, indvier den nye P-plads ved stadion.  
 
Kom og vær med til at fejre, at den del af byen 
er blevet forbedret ved frivillig hjælp og  
tilskud fra Varde Kommune. 

Kl. 11.00-14.00 Markedsdag 
 
Ude hvis vejret tillader det - 
ellers i teltet. 
Gratis stadeplads.  
Ingen tilmelding. 

Kl. 11.00-14.00 Åbent Hus 
Lokal Historisk Arkiv 
 
Udstilling af avisudklip 
fra vores samling  
 
Kig ind og se vores flotte udstilling. 

Kl. 11.00-14.00 Kom og hop  
 
Så er der gang  
i 2 hoppeborge! 

Kl. 12.00 Faaborg Kro Sandwich 
 
Kom og smag den lækre  
”Faaborg Kro Sandwich”  
i det store telt, kun 30 kr. 
Der er også kage og pølsehorn til salg i baren. 

http://www.nkbooking.dk/nonsec/npix/kunstner/kanin.jpg
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Lørdag 
10/5 
Kl. 12.30 

Gymnastikopvisning ved  
Ribe Repræsentationshold 

 
 
 
 
 
Op til 50 deltagere i alderen 17-25 år.  
Aflyses i tilfælde af dårligt vejr 
Se mere på side 14 

Kl. 14.00-16.00 Børnenes rekord forsøg i Fåborg. 
   
Kom og vær med til at sætte Fåborgs  
rekorder. I samlet trop store og små skal vi 
forsøge at sætte  
nye rekorder i  
børnenes  
rekord bog.  
 
 
F.eks. hvor mange kolbøtter kan vi i  
fællesskab lave på 15 min?  
Dette er samtidig en del af ”sponsor gamet”. 
Tag din cykel med så vi sammen kan cykle 
mange km rundt om fodboldbanen og sætte 
nye rekorder.  
Alle kan være med store og små. 
Der bliver flere rekorder, der skal laves….. 
Vi slutter af med kage og saft. 

Kl. 16.30-17.30 Få sat partyhår 
 
Kig forbi og bliv helt klar  
til børnedisco!! 



Side 8 - Sports- og byfest 2014 

 

 

Lørdag 
10/5 
Kl. 17.30-19.30 
  

Kom til børnedisco 
 
Vi spiser sammen og danser. 
Menu + slikpose + sodavand      
Kun 50,00 kr. 

Kl. 21.00-02.00 2014’s  første teltbal 
afholdes på Fåborg Stadion 
 
Entre: kl. 21-22.30 60 kr.,  
derefter 80 kr. 
 
Diskotek med den lokale  
DJ Henrik Adsersen 
 
Ingen udskænkning til unge under 18 år.             
Husk legitimation til påsætning af armbånd.  

Søndag  

11/5 
Kl. 14.00   
 
 
 
  
 

Byfestgudstjeneste  
med musikalsk indslag. 
 
Under gudstjenesten vil  
Mads Vad, Varde, synge solo. 
 
Han er voksen elev i musikskolen i Varde. 
Vores nye organist Kristian Nøhr spiller på  
orgelet og Michael Bergerud prædiker. 
 
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe i 
Fåborghus. 

Mandag 
12/5 
Kl. 19.00 

Fra Fåborg til Christiansborg 
 
Arrangør: Lokalhistorisk  
Arkiv i Fåborghus. 
Fodplejen, Fys og Fitness 
sponserer kaffen. 
Se tekst på side 4. 
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Tirsdag 
13/5 
Kl. 14.30 

Senior-eftermiddag i Fåborghus.  
 

Et par friske fyre vil underholde med sang og 
musik, anekdoter og fællessang.  
Entré 50 kr. inkl. kaffe med kage. 
Senior eftermiddag i samarbejde med Fåborg 
– Agerbæk  pensionist forening  

Kl. 19.00 Cykel - Bingo 
 

Start og slut i lille telt. 
1. plade koster 20 kr./stk.,  
efterfølgende 15 kr./stk. 
Efter turen er der kaffe i teltet, og der spilles 4 
runder bingo. 
Efter turen er der kaffe som sponseres af: 

Torsdag 
15/5 
Kl. 18.30 

Uddeling af årets skulderklap 2014 
 

Husk at stemme - 
kun derved er du med til at  
afgøre, hvem modtageren 
bliver! 
Der kan også stemmes i det 
store telt frem til d. 14. maj 

Kl. 18.35 Fåborg Revy 2014 
 

Så er det igen tiden, hvor borgernes 
normale stille og rolige liv 
bliver vendt og drejet. 
Entre revy 70 kr. 
Entre bal 90 kr. 
Entre hele aftenen 150 kr. 
Børn fra børnehaveklasse til 6. klasse 30 kr.  
og børn herunder har gratis adgang. 

http://www.garagen-faaborg.dk/index.php
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Torsdag 
15/5 
Kl. 20.30 

Bal for de unge og de unge ældre 
 
Musik: Genboerne med Dennis, Ronnie og 
Morten fra Neighbours 
 
Entre bal 90 kr. 
 
Happy hour kl. 22-23  
på øl og shots. 
 
Mad fra Faaborg Kro:  
Pris 120 kr.  
Kan bestilles på   
tlf. 75 19 50 16,  
senest onsdag d. 14. maj 
Betaling: forud til kroen. 
 
Revy-menu fra kroen: Pesto-marineret svine-
kam, kalkunbryst, ovnbagte kartofter, pesto-
sovs og pastasalat 
 

Fredag 
16/5 
Kl. 11.30 

Begge telte  
åbner. 
 

Kl. 14.00 Fåborg Poker Open Invitational 
Der spilles Texas Hold Em. 
 
Vil du vide mere, 
så kontakt  
Kim på tlf. 2481 4029 
Arne på tlf. 5189 5243  
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Lørdag 
17/5 
Kl. 9.00 

Petanque stævne. 
 
FVI får besøg af hold fra  
omegnsklubberne.  
Stævnet afvikles som  
altid i en social og  
hyggelig atmosfære. 
Tilmelding til  
Per Andersen 
Tlf.  7519 5321 

Kl. 10 .00-13.00 Spejder  
 

Laver bål og spiller maxi spil  

Kl. 11.00-16.00 Kom og hop videre 
 

Der er igen gang  
i 2 hoppeborge! 

Kl. 12.00 Faaborg Kro Sandwich 
 
Kom og smag den lækre  
”Faaborg Kro Sandwich”  
i det store telt, kun 30 kr. 
Der er også kage og pølsehorn  
til salg i baren. 

Kl. 13.00 Gade/vejdysten 2014 
 
Der vil blive udpeget   
en holdkaptajn fra hver  
gade, som så skal få  
samlet deres gade.  
Der skal dystes i flere  
discipliner, og der vil være præmier til den 
gade som har det bedste heppekor og så  
selvfølgelig til vinderen. 
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Lørdag 
17/5 
Kl. 15.00 

Den store bagedyst 
 
 
Lagkagekonkurrence (voksne) og  
muffins-konkurrence (børn) med dommer.  
Entre inkl. kaffe og kage 25 kr.  
Bagere samt børn fra børnehaveklasse har 
gratis adgang. 
Se mere på side 13 

Kl. 15.00 Rafleturnering 
 
Afvikles sædvanen tro 
under Torbens  
kyndige ledelse. 

Kl. 17.00 Dartspil  
 
Omskydning der er en penge  
præmie til vinderen.                  

Kl. 18.00 Fodbold - 7-mands Cup 
 
Tilmelding 300,00 kr. pr. hold 
Stig: 22 74 35 31 

Kl. 21.00-02.00 Årets andet teltbal 
 
Musik: Base Bongo 
 
Entre: kl. 21-22.30 60 kr.,  
derefter 80 kr. 
 
afholdes på Fåborg Stadion. 
 
Ingen udskænkning til unge under 18 år.             

Husk legitimation til påsætning af armbånd.  
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Den store bagedyst 
 
 
 

Søndag 
18/5 
Kl. 10.30 

Teltet nedtages 
 
Andelskassen   
sponserer  
rundstykker og   
Gammel Dansk  
for hjælpere 
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Ribe Repræsentationshold, et udtaget hold, som re-
præsenterer nogle af de bedste gymnaster i DGI Syd-
vest, i år er alderen 17-25 år. Udover at gå på Ribe Re-
præsentationshold er gymnasterne aktive i lokalfor-

eninger, hvor de enten er trænere eller udøvere.   
I denne sæson har holdet  fremvist ca. 25 opvisninger 
i Danmark. Holdet rejser til Costa Rica - Mellemameri-
ka i sommerferien, hvor de skal promovere det unik-
ke foreningsliv i Danmark samt udbrede den danske 
gymnastik i form af opvisninger og workshops, her 
skal holdet fremvise ca. 10 opvisninger. Hvis Ribe 

Rep skulle være noget for dig, holdes der hvert år ud-
tagelse i august, hvor alle der minimum fylder 17 i 

2014 er velkomne.   
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Varde Marathon 2014 
 
Søndag den 5. oktober lyder startskuddet til Varde Marathon 
2014. 
Danmarks nye, naturskønne og familievenlige distanceløb. Og 
så er det et af de motionsløb i Danmark med de flotteste præ-
mier! 
Der vil være flere forskellige distancer, start ved Helle Hallen. 
  
Tilmelding til hel- og halvmarathon via hjemmesiden 
www.vardemarathon.dk - den korte distance kræver ikke til-
melding. 
Løberuter for Marathon ruterne kan ses på hjemmesiden. 

 

 

 

Morsdags menu søndag d. 11 maj på Faaborg Kro: 
 
Søndagsmiddag kr. 158,- 
 
Fra kl.17 - 3 retters mors menu kr. 198,- (2 retter kr. 168,-) 
 
Serano skinke m/melontern, dressing & flutes 
Oksefilet m/lækkert tilbehør 
Dessert tallerken 
 

Se pinsesolen danse over Faaborg Kro 
 
Lækker PINSEBRUNCH søndag d. 8 juni 
 
Fra kl. 9-12 kr. 150,- (børn 1/2 pris) 
 

Bordbestilling på tlf. 7519 5016  

http://www.vardemarathon.dk


 

 

 

 

Sports– og Byfesten 2014 er slut. 

 

Fåborg Borgerforening  

og Fåborg - Vrenderup Idrætsforening 

håber at I alle har haft en festlig,  

fornøjelig og hyggelig uge.  

På gensyn i 2015 

 

 

Tusind tak til alle vore sponsorer  

og frivillige hjælpere.  

Uden jer, ingen byfest! 

Sponsorerne offentliggøres  

senere i Ugeavisen og på hjemmesiden. 

 
 

 

 

 

 

 

 


