


Hvis du har noget på hjerte, vil 
bestyrelsen meget gerne kontak-
tes på faaborger@gmail.com

Find os på hjemmesiden 
www.faaborgby.dk

Følg os på Facebook og Instagram 
”Fåborg - Smørhullet i midten!”

Hold dig orienteret om det loka-
le liv i magasinet ”Lokalnyt” og 
”Ugeavisen Ølgod, Tistrup, An-
sager og Helle”, som du modtager 



Velkommen til vores skønne lokalsamfund her i Fåborg. 

Formålet med denne folder er at fortælle om de steder, foreninger, aktiviteter m.m. 
der findes her i området. Emnerne er sat op i alfabetisk rækkefølge. Der vil naturlig-
vis ske ændringer i folderen med tiden - kig derfor på hjemmesiden: www.faaborgby.
dk hvor den opdaterede folder samt kontaktlister findes under fanen ”Foreninger”.

I et lille samfund som vores værner vi om de muligheder, vores lille samfund giver 
os. Vi har alle brug for hinanden og for det frivillige arbejde, der lægges for dagen. 
Netop denne frivillige indsats var den væsentligste baggrund for, at Fåborg i 2011 
vandt hæderen som Årets Landsby i Varde Kommune. 

Vores fælles samlingspunkt er Fåborghus som benyttes til mange arrangementer. Her 
finder du også vores opslagstavle med information, stadion, legeplads, petanqueba-
ne, madpakkehus og Lokalhistorisk Arkiv. Der findes også en informationstavle ved 
tanken.

Brug foreningerne aktivt og støt op om arrangementerne i byen, så vi bliver ved med 
at styrke vores sammenhold og bevare vores høje aktivitetsniveau. Det er netop det, 
der gør Fåborg til et så godt sted at bo. 

Foreningen har brug for dig som medlem, så husk at betale kontingentet, når du får 
en seddel herom i postkassen, så vi kan fortsætte foreningens arbejde.

Hvis du har noget på hjerte, vil bestyrelsen meget gerne kontaktes på faaborger@gmail.com. 

Find os på hjemmesiden www.faaborgby.dk

Følg os på Facebook og Instagram ”Fåborg - Smørhullet i midten!” 

Hold dig orienteret om det lokale liv i magasinet ”Lokalnyt” og ”Ugeavisen Ølgod, 
Tistrup, Ansager og Helle”, som du modtager i din postkasse.

Kontakt os hvis du ikke har mulighed for at læse om diverse arrangementer på hjem-
mesiden, så tilbyder Borgerforeningen at sende det pr. brev til medlemmer.

Mvh 
Fåborg Borgerforening

Kære beboere i Fåborg og omegn!



Bogbussen 
fra Varde Bibliotek holder ved Fåborg Kirke om onsdagen kl. 15.05 - 15.40.

Afhentning af bestilte materialer og aflevering kan også ske i bibliotekets kasse på 
muren ved den tidligere købmand. Se mere på www.vardebib.dk

Byfest 
arrangeres i samarbejde mellem borgerforeningen og idrætsforeningen hvert år i 
uge 20. Programmet bekendtgøres i en husstandsomdelt folder, på hjemmesiden 
www.faaborgby.dk og Facebook  ”Fåborg - Smørhullet i midten!”. 

Det spænder oftest over hele ugen. Et af højdepunkterne er revy med efterfølgende 
kaffe og kage. 

Det er kun muligt at afvikle byfesten, fordi så mange af byens borgere hjælper med 
det. Kontakt os, hvis du har lyst til at give en lille eller stor hånd med et eller andet. 

Club 60
Club 60 er en opsparingsforening, hvor man (i krostuen på Faaborg Kro) indbetaler 
min. 20 kr./uge, senest søndag. 

Pengene udbetales den anden sidste lørdag i november, hvor der holdes en fest på 
kroen, som er betalt af et årligt kontingent + de bøder, der gives for en for sen indbe-
taling (20 kr.). Der kan være venteliste for optagelse – der er plads til 96 medlemmer. 

Faaborg Kro 
fra 1708 er en af de ældste kgl. priviligerede kroer i Danmark. Kroen er flot renoveret 
og danner rammen om mange festlige begivenheder fra nær og fjern. Du kan natur-
ligvis spise på kroen og få leveret mad ud af huset. Se mere på kroens hjemmeside, 
www.faaborg-kro.dk



Fastelavn 
Borgerforeningen og idrætsforeningen arrangerer i fællesskab fastelavnsfest for bør-
nene på Faaborg Kro. Der er underholdning, tøndeslagning og præmier til de bedst 
udklædte. 

Det koster et mindre beløb i entré, som bl.a. går til en slikpose og sodavand til bør-
nene og en kop kaffe og en fastelavnsbolle til de voksne.

Flextur med Sydtrafik
er en kørselsordning, der ikke kræver visitation, som kører dig fra dør til 
dør – der kan dog være omveje, da der kan være flere med på turen. Et fleksi-
belt supplement til busserne. Bestil flextur via Varde Kommunes hjemmeside  
www.vardekommune.dk/flextur Sydtrafik kan kontaktes på tlf. 76 608 608

Foreningsdragt
Fåborg-Vrenderup Idrætsforening og Fåborg Borgerforening sælger vores flotte 
Hummel foreningsdragt. Henvend dig på faaborger@gmail.com hvis du er interes-
seret.

Fåborg-Agerbæk pensionistforening 
arrangerer en række aktiviteter, f.eks. udflugter, bankospil, kortspil og fællessang. 
Mange af aktiviteterne foregår på ”Fristedet”, Jernbanegade 3 i Agerbæk. Aktivitets-
planen ligger på www.faaborgby.dk Som medlem får man pensionistbladet 10 gange 
årligt. 

Fåborg Borgerforening 
Foreningens formål er at styrke det sociale liv i byen og varetage byens interesser 



over for kommunen og andre myndigheder. Foreningen arrangerer forskellige ak-
tiviteter i årets løb – læs om dem på hjemmesiden www.faaborgby.dk, Facebook 
”Fåborg - Smørhullet i midten!”, i Ugeavisen Ølgod, Tistrup, Ansager og Helle samt 
på opslagstavlerne ved Fåborghus og tanken. 

Foreningens bestyrelse består af 7 personer, som vælges for 2 år ad gangen på den 
årlige generalforsamling i februar måned. Kontingentet til foreningen er 200 kr. år-
ligt pr. par, 100 kr. årligt for enlige.

Fåborgholdet
er en gruppe frivillige borgere, som mødes hver tirsdag kl. 10 ved Fåborghus. Holdet 
ordner forskellige mindre opgaver fx holder bedene, planter blomster, maler lege-
plads m.m. Alle er velkomne uanset alder og køn.

Fåborg Kirke og menighedsråd 
Oplysninger om forhold vedrørende kirke og menighedsråd kan findes på kirkens  
hjemmeside www.faaborg-aarre-kirker.dk.

Fåborg Vrenderup Idrætsforening FVI 
Der er forskellige afdelinger – gymnastik, fodbold, petanque, badminton og vol-
leyball. Foreningen deltager i Helle Idrætssamvirke, som bl.a. arrangerer halballer, 
Fed Fredag for børn fra 4. klasse og bankospil -alt sammen i Helle Hallen. 

Fåborghus 
Blev opført af idrætsforeningen og byens borgere i 2008-2009 og huser Lokalhisto-
risk Arkiv. Desuden bruges det af dagplejerne og til foreningsformål. Der må ikke 
holdes private fester i huset. Reservation kan ske på mail faaborger@gmail.com. Det 



fremgår af kalenderen på hjemmesiden, hvornår huset kan reserveres. Et udvalg fra 
byens foreninger administrerer huset - her henvender man sig med evt. kommenta-
rer og forslag vedr. vedligehold, indretning m.v. 

Fåborgs hjemmeside 
På www.faaborgby.dk kan du finde mange oplysninger om byen og dens aktiviteter. 
Der er også links til en række andre hjemmesider. Kontakt os på faaborger@gmail.
com hvis du har oplysninger, der med fordel kan ligge på hjemmesiden. 

Genbrugsplads
Det nærmeste sted at komme af med affald er Vrenderup Genbrugsplads på Hellevej 
48, 6818 Årre.

Grenplads 
I den østlige ende af Vestervang er der stillet et hjørne af Kresten Søndergårds mark 
til rådighed til grenaffald, som brændes af til sankthans. Pladsen er som sagt til 
grenaffald, og der må ikke smides f.eks. græs, ukrudt eller rødder. 

VIGTIGT: husk at lukke leddet, når du går ind og ud, så dyrene ikke kommer ud 
af indhegningen.

Helle Hallen 
Tilbyder mange aktiviteter ud over dem, der foregår i regi af idrætsforening og 
svømmeklub. Der er bl.a. motionscenter, spinning, skydning og billard, og der er 
faciliteter til at afholde kurser, messer og konferencer. 

Der kan desuden lejes borde, stole og service. Se mere på www.hellehallen.dk. 
Støtteforeningen Helle Hallens venner hjælper med forskellige anlægsaktiviteter. Se 
mere på www.hellehallen.dk/helle-hallens-venner/



Helle Medienet 
Antenneforeningen Helle Medienet tilbyder i samarbejde med Stofa A/S: TV, inter-
net og telefoni – se mere på www.stofa.dk. 

Helle Medienet er en sammenslutning af antenneforeningerne i Agerbæk, Årre, 
Grimstrup, Nordenskov og Fåborg og har ca. 1.500 medlemmer. Der er 2 lokale 
repræsentanter fra Fåborg. 

Helle Svømmeklub 
Helle Svømmeklub er ikke en del af idrætsforeningen FVI, men en selvstændig for-
ening med egen bestyrelse. Klubben forestår svømning på en lang række hold – 
se mere på klubbens egen hjemmeside: www.h-s-k.dk. Tilmelding til et af holdene 
kan ske ved henvendelse på kontoret i Helle Hallen, tlf. 76 14 18 09 eller på e-mail: 
post@h-s-k.dk 

Jul i Fåborg 
Næstsidste lørdag i november sørger borgerforeningen for ophængning af julebe-
lysning i byen. 

Lørdagen før 1. søndag i advent skal julemanden findes og vækkes – han har slik-
poser til alle børn. Efterfølgende er der julefrokost på kroen, med en mindre del-
tagerbetaling. En rigtig hyggelig dag for både børn og voksne. Julebanko spiller vi 
engang først i december, der er flotte præmier på spil sponsoreret af virksomheder 
i vores lokalområde.

Lokalhistorisk Arkiv 
Indsamler og udstiller gamle billeder og andet materiale -primært af lokal interesse. 



Foreningen har et lokale i Fåborghus, hvor der er åbent den første tirsdag i hver 
måned kl. 14-16. Foreningen udgiver en lokal bog om området, som opdateres med 
mellemrum -seneste udgave er fra 2012 og kan købes i arkivet. Sig til, hvis du mener, 
du har noget liggende, som kunne have interesse, i stedet for at smide det ud. Se 
mere på www.faaborgby.dk/tag/lokalhistoriskearkiv

Mærkedage
I anledning af særlige begivenheder har du/I mulighed for at blive fejret med flaget 
hejst i byen. Kontakt Borgerforeningen på faaborger@gmail.com hvis du er interes-
seret. 
 
Præmiespil 
Sælges af Borgerforeningen, da kontingentet langtfra rækker til alle borgerforenin-
gens aktiviteter. Der sælges lodder til præmiespillet hvert år i december/januar må-
ned. Et lod koster 125 kr. hvoraf ca. 50 kr. går til gevinster. Der trækkes hver måned 1 
præmie på 200 kr., 1 præmie på 100 kr. og 16 gevinster på 50 kr. Vinderne får direkte 
besked, og numrene offentliggøres på hjemmesiden.

Præsteplantagen 
Ca. ½ km vest for Fåborg finder du stien til Præsteplantagen, som er på ca. 12 ha. Du 
skal gå ind ad indkørslen ved Fåborgvej 9 og følge stien rundt til venstre. Hvis du er 
i bil kan du parkere ved Tingvejen 252, hvor der er en lille p-plads. 

Plantagen ejes af menighedsrådet, men er forpagtet ud (uden beregning) til bor-
gerforeningen. Et udvalg under foreningen har i 2009-2010 ryddet op i plantagen og 
lavet stier og vedligeholdes i dag af Borgerforeningen. Området kan bruges af alle 
interesserede. Der er opført et madpakkehus og opstillet borde/bænke flere steder. 
Nyd naturen derude og vær med til at værne om området, så det forbliver ryddeligt. 



Sankthans
Borgerforeningen arrangerer sankthansbål på grenpladsen/marken ved indgang fra 
den østlige ende af Vestervang. Foreningen giver kaffe til alle fremmødte, og der er 
gratis snobrød til børnene. 

Der kan købes pølser, øl, sodavand og slikposer. Vær med til denne hyggelige aften 
-kontakt Borgerforeningen på faaborger@gmail.com, hvis du skulle have et forslag 
til en båltaler. 

Seværdigheder i nærheden
Idéer til seværdigheder, naturområder og aktiviteter i nærheden af Fåborg:
Præsteskoven i Fåborg - Larsens Skov i Årre – Byens rum i Årre - Nysø – Karlsgår-
de – Marbæk Plantage – Ribelund Dyrehave – Guldager Jernalder Landsby – Bal-
dersbæk Plantage – Troldeparken – Dyrehaven i Esbjerg – Blåvand Zoo - Klelund 
Myretuelegeplads og Dyrehave – Skovsnogen – Karensminde – Ballonparken – Sy-
vårssøerne – Åtte Bjerge – Nisseskoven Marbæk – Filsø Ellipsen – Grene Sande ved 
Gyttegård Plantage – Wow Park Billund – Kvie Sø – Glad Zoo – Legeplads ved Varde 
Sommerland – Skallingen – Blåbjerg Stenen – Vesterhavets Barfodspark – Esbjerg 
Fiskeri- og Søfartsmuseum.   Google dig frem og ellers hiv fat i en lokal.

Skole og pasningstilbud
Fra 0. til 6. klasse går børn fra Fåborg oftest i Årre Skole og fra 7. til 9. klasse i 
Agerbæk Skole. Børn fra Vrenderup går oftest i skole i Agerbæk fra 0. til 9. klasse. 
Der kører skolebusser mellem byerne. Du har mulighed for at søge indflydelse på 
børnenes skolegang ved at stille op til valget til skolebestyrelsen.

For de 0-3 årige børn er der både dagpleje i Fåborg/Årre/Agerbæk og Vugge-
stue i Agerbæk. I Varde Kommune starter børnene i børnehave måneden inden 
de bliver 3 år.



Spar 2 – teaterforening 
Foreningen opfører hvert år til byfesten årets revy, hvor alle kan få en tur i satirens 
verden. Husk det er kun for sjov -der er ingen bagtanker. Foreningen kan støttes ved 
aktivt og passivt medlemskab, som betales samtidig med kontingentet til Borgerfor-
eningen.  Gør det -Spar 2 yder et rigtig flot bidrag til vores byfest.

Udviklingsråd Helle Øst 
Varetager områdets interesser over for især Varde Kommune. Rådet består af re-
præsentanter fra Årre, Hjortkær, Fåborg/Vrenderup,  Starup og Agerbæk. Fåborg 
har 2 medlemmer som vælges på borgerforeningens generalforsamling. Find mere 
information på www.helleoest.dk/.

Vandreruter
Der findes 3 forskellige vandreruter rundt i og omkring Fåborg. De har alle udgangs-
punkt fra Stadion/Fåborghus og er markeret med farvede pile.

Velkomstmøde til nye borgere
2 gange i året inviterer Borgerforeningen til velkomstmøde for nye borgere i byen. 
Hold dig orienteret på www.faaborgby.dk, Facebook ”Fåborg - Smørhullet i mid-
ten!” samt på opslagstavlerne ved Fåborghus og tanken.



Den positive jantelov -  fra Fåborgs ansøgning til  Årets Landsby 2011

1. Du skal vide, at vi andre regner med dig. 
2.  Du må indse, at mindst 4-5 mennesker - dine nærmeste - er helt afhængige af dig. 
3.  Du skal vide, at vi véd, at der er noget godt i dig, som vi har brug for. 
4.  Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af. 
5.  Du skal vide, at vi andre også kender til at føle sig betydningsløs, værdiløs, ensom og mislykket. 
6. Du skal vide, at du hører sammen med OS.
7.  Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget afhængig af din indsats. 
8. Vi - du og jeg - kan løse problemerne i fællesskab.


