Program
for
Sports- og
byfesten
i
Fåborg
8. maj - 16. maj
2015

Velkommen
På festpladsen bydes der på









Is og pølser
Slik
Sluch ice
Pommes frites
Pølsemix
Bar med øl, vand og spiritus
Frisklavet kaffe
Dartspil

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 på grund af vand.
HUSK, AT DER ER
2 hoppeborge lørdag d. 9. maj fra 11-14
2 hoppeborge lørdag d. 16. maj fra 11-16
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Årets skulderklap

Kandidater kan foreslås frem til byfestens start ved at
lægge en seddel i Ullas postkasse på
Præstebrovej 22 eller ved at sende en mail til
moster@os.dk
Der kan stemmes under byfesten frem til torsdag
d. 7/5

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 revyaftenen.

Hold dig orienteret om dagens aktuelle program på
Fåborgs hjemmeside:

www.faaborgby.dk
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Natur-tur
Åse og Kjeld Andersen viser os rundt og fortæller om
deres naturareal ned til Sneum Å.
Vi starter fra Fåborghus kl. 18.30, hvor vi fylder
bilerne op, eller du kan støde til på Fuglsigvej
kl. 19.
Efter rundvisningen er der kaffe i Fåborghus, hvor
der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Fodplejen, Fys og Fitness sponserer kaffen.

Mandag d. 11/5 kl. 18.30

Lørdag
25/4

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!
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Fredag
8/5

Kl. 17.00

5-mandsfodbold
turnering
Kom endelig og hep/hygge med
KOLDE fadbamser.

Kl. 19.00

Herreaften i teltet
Mandeaften - kun for mænd. Den står på ren
mandehygge med alt, hvad dertil hører.
Der serveres i år:
Helstegt pattegris.
Grisene, slagtningen og tilberedningen af
dem er sponseret af nogle af omegnens
landmænd og Jysk Skorstens Service.
Faaborg Kro har sponseret tilbehøret.

1 kaffe punch denne aften: 20,- kr.
Kl. 21.00-22.00 1 times happy hour med ØL og KUN ØL!
Kl. 23.00

ÅRETS kvinde stripper………
Pris for denne fantastiske aften: 150 kr.
Tilmelding senest den 4. maj 2015 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 ”sjove-våde”
aften.
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Lørdag
9/5

Petanque stævne

Kl. 9.00

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

Kl. 10.00-13.30

Fodboldturnering for børn
Hold fra u7 til u12 spiller kamp.
Turneringskamp
U 11 : Årre/ Fåborg. - HTS.
Årre/ Fåborg. - Grindsted
Kom og hep.

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
Kom og gæt:
Vi har samlet billeder af alle
kirker i det gamle Helle Kommune.
Sæt navn på dem og vind en præmie.

Kl. 11.00-14.00

Kom og hop
Der gang i 2 hoppeborge!
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Lørdag
9/5

Byfest Wrap

Kl. 12.00

Smag en tortilla Wrap
med salat og pulled pork
eller salat og kylling

Kl. 15.00-16.00

Klovne sjov
Kom til en rigtig sjov og
underholdende eftermiddag i
det store telt med
klovnen Gulio fra Cirkus Mascot
(www.cirkus-mascot.dk).

Kl. 16.15-17.00

Få sat partyhår
Kig forbi og bliv helt klar
til børnedisco!!

Kl. 17.00-18.45

Serie 5 fodbold
FVI/Årre skal spille mod Læborg.

Kl. 17.00-19.30

Kom til børnedisco
Vi spiser sammen og danser.
Menu + slikpose + sodavand
Kun 50,00 kr.
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Lørdag
9/5

Kl. 21.00-01.45

2015’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
10/5
Kl. 14.00

Byfestgudstjeneste
med musikalsk indslag.
Familie Olesen synger nogle sange
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe i
Fåborghus

Mandag
11/5
Kl. 18.30

Natur-tur
Åse og Kjeld Andersen
viser os rundt og
fortæller om deres
naturareal ned til
Sneum Å.

Arrangør: Lokalhistorisk
Arkiv i Fåborghus.
Fodplejen, Fys og Fitness
sponserer kaffen.
Se tekst på side 4.
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Tirsdag
12/5
Kl. 14.30

Senior-eftermiddag i Fåborghus.
Mød op til et par timer i hyggeligt selskab med
Karina Holgersen, som vil underholde med
sang og musik.
Entré 50 kr.
inkl. kaffe med kage.

Senior eftermiddag i samarbejde med
Fåborg – Agerbæk pensionistforening.

Onsdag
13/5
Kl. 19.00

Dameaften
Så er der lagt op til en super hyggelig aften i
byfest teltet med levende hyggemusik, buffet,
vin og drinks.

Der vil være overraskelser i løbet af aftenen.
Drinks kan købes af unge flotte fyre i baren :-)
Husk piger, at det er helligdag om torsdagen.
Så kom og gi' den gas. 
Prisen er 175 kr.
Tilmelding og betaling
senest 11/5 til:
Maud 4073 5095
Ellen 5180 9219
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Torsdag
14/5

Lille telt åbner

Kl. 13.00

Kom og køb en
fadøl og pølse.

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

Fredag
15/5

Kl. 18.30

Uddeling af årets skulderklap 2015
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.
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Fredag
15/5

Kl. 18.35

Fåborg Revy 2015
Så er det igen tiden, hvor borgernes
normale stille og rolige liv
bliver vendt og drejet.
Det er revy nr. 35 
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.

Bal for de unge og de unge ældre
Musik: Alley-Cats

Entre bal 90 kr.
Bordvis tilmelding kan
ske i teltet frem til torsdag
Bestilling og betalingen af
maden skal gøres igennem
Faaborg Kro.
Mad fra Faaborg Kro:
Pris 125 kr.
Kan bestilles på
tlf. 75 19 50 16,
senest onsdag d. 13. maj
Betaling: forud til kroen.
Revy-menu fra kroen:

Buffet fra Faaborg kro
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Lørdag
16/5

Kom og hop videre

Kl. 11.00-16.00

Der er igen gang
i 2 hoppeborge!

Kl. 11.00-13-00

Ponyridning
Helle Rideklub er klar med
ponyer til en tur på pony ryg.
En tur koster 10 kr.

Kl. 12.00

Byfest Wrap
Smag en tortilla Wrap
med salat og pulled pork
eller salat og kylling

Kl. 12.00-14.00

Kom og prøv en Segway
Blue Segway
leverer maskiner og
instruktør til 2 timers
hygge på Fåborg Stadion.
Disse sjove maskiner kan
køres af både børn og voksne.

En tur koster 40 kr.
Deltagelse afhænger af vægt og højde.
Kl. 12.00-17.00

Endagsturnering, dart.
3 pile 10 kr.
Flotte sponsorpræmier til
de 3 bedste.
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Lørdag
16/5

Kl. 14.00

Ringridning med havetraktor og
trillebør
Kom til ringridning
med din havetraktor,
hvis ikke man selv har
en, kan man låne en.
Børn kan deltage
i trillebør sammen
med en voksen.
Trillebør og havetraktor
kører hver sin turnering.
Man kan blive skrevet op
til at køre fra kl. 12.00.
Der vil blive lavet hold,
hvor man kører mod hinanden og
til sidst en finalerunde for hver kategori.

Kl. 15.00

Rafleturnering
Afvikles sædvanen tro
under Torbens
kyndige ledelse.

Kl. 18.00

Fodbold - 7-mands Cup
Tilmelding 300,00 kr. pr. hold til
Stig: 22 74 35 31
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Lørdag
16/5

Kl. 21.00-01.45

Årets andet teltbal
Musik: Diskotek Loud Magic
Diskotek med den lokale
DJ, Oliver.
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.

Søndag
17/5
Kl. 9.30

Teltet nedtages
Andelskassen
sponserer
rundstykker og
Gammel Dansk
for hjælpere.
- Hjælpere søges!
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Husk Sct. Hans-festen 23. juni.
Start kl. 19.30, båltale ved Leif Fabricius
kl. 20.30.
Bestyrelsen giver en kop kaffe.

Der kan købes sodavand, øl og pølser.

—————————————————————

Se pinsesolen danse over Faaborg Kro
d. 24/5 fra kl. 9 serveres der lækker morgenbuffet med
lokale specialiteter kr.175,(børn u. 10 år 1/2 pris + gratis softice)

Bordbestilling på tlf. 7519 5016
—————————————————————
Fåborg borgerforening indkalder til
borgermøde omkring Fåborgs fremtid.
Det sker på Fåborg kro i september måned.
Dato bekendtgøres senere.
Mød op og vær med til en snak om Fåborgs
fremtid
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Sports– og Byfesten 2015 er slut.
Fåborg Borgerforening
og Fåborg - Vrenderup Idrætsforening
håber at I alle har haft en festlig,
fornøjelig og hyggelig uge.
På gensyn i 2016
Tusind tak til alle vore sponsorer
og frivillige hjælpere.
Uden jer, ingen byfest!
Sponsorerne offentliggøres
senere i Ugeavisen og på hjemmesiden.

