Program
for
Sports- og
byfesten
i
Fåborg
13. maj - 21. maj
2016

Side - Sports- og byfest 2016

Velkommen
På festpladsen bydes der på











Is og pølser
Slik
Sluch ice
Pommes frites
Pølsemix
Bar med øl, vand og spiritus
Frisklavet kaffe
Dartspil
Andespil
"Båthorn"-forhindringsbane med stød

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.

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. 14/5 fra 11-14
2 hoppeborge lørdag d. 21/5 fra 11-16
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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. 12/5.

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!

Hold dig orienteret om dagens aktuelle program på
Fåborgs hjemmeside:

www.faaborgby.dk
Eller vores Facebookside:

Fåborg - Smørhullet i midten!
Vi tager forbehold for fejl.
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DIN KROP – DINE MULIGHEDER!
Lørdag d 14/5 kl 14.00 - 15:00 I Fåborghus


Hvad sker der med kroppen i bevægelse?



Hvordan får du den til at holde bedst muligt?



Hvad skal min krop helst kunne?



Når jeg bliver gammel?



Skal mine led knage?
Jannie - Fys & Fitness
Lis - Fodplejen

Vi giver en kop kaffe og en småkage

Lørdag
7/5

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!
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Fredag
13/5

Kl. 17.00

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

Kl. 19.00

Herreaften i teltet
Årets Byfest i Fåborg starter i år med en aften
kun for mænd. Den står på ren mandehygge
med alt, hvad der til hører.
Der serveres igen i år helstegt pattegris.

1 kaffe punch denne aften: 20,- kr.
Kl. 21.00-22.00
Kl. 23.00

1 times happy hour med ØL og KUN ØL!
ÅRETS kvinde stripper………
Pris for denne fantastiske aften: 200 kr.
Tilmelding senest den 9/5 til:
Stig Kikkenborg 22743531
Thomas Holm 41407325
Jens Jørgensen 22321890
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
14/5

Fodboldturnering for børn

Kl. 10.00-13.30 Der er opstillet oppustelig
fodboldbane denne dag.

Kom og hep.

Kl. 10.00-14.00

STADION HYGGE – FAMILIEDAG
Markedsdag
Ude hvis vejret tillader det ellers i teltet.
Gratis stadeplads.
Ingen tilmelding.

Kl. 12.00-14.00

Fællesgrill fra kl. 12
Tag dit eget kød med, så tænder vi op i grillen.
Grøn salat og kartoffelsalat er gratis.
Der kan købes byfestpølser til grillen.

Tilmelding til
Heidi tlf. 23705698 eller
Aina tlf. 40255271 efter kl. 16
Senest torsdag d. 12/5
Tilbehør er sponseret af:
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Lørdag
14/5

Kl. 10.00

Krolf
Kom og udfordre din nabo
i et spil Krolf.
Køller og regler udleveres i
byfestteltet.
Krolf er en blanding af golf og kroket

Kl. 11.00-13.00

Bolsjekogning i Fåborghus

Vi laver slikkepinde og
bolsjer i Fåborg hus.
Kom og lav din egen slikkepind og bolsjer

Kl. 11.00-14.00

Kom og se cykelstien til Agerbæk i
billeder.
Kom ind og se, hvordan
du kan finde billeder
på arkiv.dk hos
Fåborg Lokalhistorisk
Arkiv i Fåborghus.
Deltag i en lille konkurrence
med mulighed for at vinde
en præmie.

Kl. 11.00-14.00

Åben Petanque bane
Prøv et spil Petanque
Der vil kyndig vejledning
fra erfarende Petanque spillere.
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Lørdag
14/5

Kom og hop

Kl. 14.00

DIN KROP – DINE MULIGHEDER!

Kl. 11.00-14.00 Der er gang i 2 hoppeborge!

I Fåborghus

Hvad sker der med kroppen?
Jannie - Fys & Fitnes
Lis - Fodplejen
Vi giver en kop kaffe og en småkage.
I Fåborghus
Se omtale på side 4.
Kl. 14.00

Sømturnering
for damer og herrer
Ingen tilmelding du skal bare
mød op.

Kl. 15.00

Rafleturnering
Afvikles sædvanen tro
under Torbens
kyndige ledelse.
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Lørdag
14/5

Kl. 18.30

DAMEAFTEN med eller uden hat
Vi har bestilt:
Luksus TAPAS buffet
Super betjening
Lidt underholdning
Musikanlæg
Pris: 200 kr.
Der vil i løbet af aftenen også være:
- HAPPY HOUR
- Udtrækning af gevinster på indgangsbilletten
(25 Goodie Bags + hovedpræmie sponsoreret
af Vero Moda, Kolding Storcenter)

Vi glæder os til en festlig aften sammen
med jer
Tilmelding senest lørdag den 7/5 til:
Anja Markvorsen tlf. 22998858
mail: markvorsen@hotmail.com
Louise Bundgård tlf. 60236443
mail: louie1005@hotmail.com
Hanne Møller
tlf. 20237576
mail: poul@vestervang.com
(vi modtager gerne ønsker om at sidde
sammen)
Til alle jer der var med sidste år.
Prøv at få en med hver, der ikke var med
sidste år – det giver en lille præmie
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Søndag
15/5
Kl. 14.00

Byfestgudstjeneste i
Præsteplantagen.
Præsten og menighedsrådet forsøger i år med
en udendørs pinse- og byfestgudstjeneste i
Præsteplantagen ved madpakkehuset.
Tag eventuelt en klapstol med.

Efter gudstjenesten giver menighedsrådet
eftermiddagskaffe i skoven.
I tilfælde af regn flyttes til kirken og Fåborghus.
Kl. 16.00

Lille telt åbner
Kom og køb en
fadøl og pølse.

Kl. 17.00

Fåborg Poker Open Invitational
Der spilles Texas Hold Em.

Vil du vide mere,
så kontakt:
Arne tlf. 51895243
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Mandag
16/5

Serie 4 fodbold

Kl. 14.00

Fåborg/Årre skal spille imod
Ølgod

Kl. 14.00

Lille telt åbner
Kom og køb en
fadøl og pølse.

Tirsdag
17/5
Kl. 14.00

Senior eftermiddag i Fåborghus.
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag med
Brøns harmonika trio som underholder med
gamle og nye sange til at synge med på. Der
serveres friskbagt kage og kaffe i løbet af
eftermiddagen.

Tag naboen med og
få nogle hyggelige timer sammen.
Entre 50 kr.
Senior eftermiddag i samarbejde med Fåborg
- Agerbæk Pensionistforening.
Kl. 18.00

Ungdomsfodbold
Åb/FVI træner/spiller kamp.
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Onsdag
18/5
Kl. 18.30

Dame senior
Dame 7 mands fodbold
Fåborg mod Skovlund
Kom endelig og hep/hygge med

Kl. 19.00

Uddeling af årets skulderklap
2016
Husk at stemme – kun derved
er du med til at afgøre,
hvem modtageren bliver.
Der kan stemmes frem til
d. 17/5 i det store telt

Kl. 19.15

Årets Fåborg revy 2016
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
Børn op til 0. klasse: Gratis
Børn fra børnehaveklasse til 6 kl.: 30 kr.
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Torsdag
19/5

Ungdomsfodbold

Kl. 18.00

Åb/FVI træner/spiller kamp.

Kl. 19.00

Udflugt med Lokalhistorisk Arkiv
Kom med på tur til Baldersbæk ved
Hovborg.
Vi mødes på P-pladsen ved Baldersbæk kl.
18.30 – man kører selv dertil.
Ved behov for kørelejlighed kontakt arkivet/
bestyrelsen.

Rundvisning ved Holger Grumme og
derefter kaffe ca. kl. 20.30 i Fåborghus,
hvor Holger Grumme fortæller og viser
lysbilleder.
Kaffe og brød sponseres af Garagen:

Fredag
20/5

Kl. 18.30

Serie 4 fodbold
Fåborg/Årre skal spille imod
Grindsted

Side 13 - Sports- og byfest 2016

Fredag
20/5

Kl. 19.00-01.45

Bal for de unge på 40
Indgang: 100 kr.
Køb menu fra kroen eller medbring selv mad.
Faaborg Kro menu: Helstegt oksefilet, pestomarineret svinekam, ovnbagte nye kartofler
m/urter, flødekartofler m/porrer & hvidløg,
mixed salat, bønnesalat m/ grillede tomater,
bacon & forårsløg, olie/eddike dressing
kr.140,Bestilling på kroen tlf. 75195016 senest
Onsdag den 18/5 , betaling på kroen forud.
Bordvis tilmelding kan ske i teltet frem til
torsdag
Musik: Alley-Cats

Lørdag
21/5

Petanque stævne

Kl. 9.00

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

Kl. 11.00-16.00

Kom og hop
Der er gang i 2 hoppeborge!

Kl. 12.00

Byfest sandwich
Der kan købes frisksmurte
sandwich i
byfestteltet
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Lørdag
21/5

Veteranbiler

Kl. 12.30-14.30

Vi inviterer alle medlemmer
i Vestjysk Motorveteranklub
til at komme og vise deres
biler og motorcykler frem.
Alle andre er også velkomne.
Et gammelt køretøj udløser en fadøl
og en pølse!
Der er præmier til de 3 flotteste køretøjer –
kom og afgiv din stemme.

Kl. 13.00-15.00

Børnedysten
Er for børn i alle aldre,
der vil blive forskellige
hold, hvor man dyster mod
hinanden i blandt andet.

hvem er hurtigst?

hvem er mest kreativ?

hvem har mest fart på?

hvem er mest sulten?

Kl. 15.00-16.00

Cykelsponsorløb
Mød op og hep på din rytter!
Kontakt Stig tlf. 22743531
eller Thomas tlf. 41407325,
hvis du har lyst til selv at cykle,
enten som enkeltperson,
eller du kan samle et hold.
Deltagelse belønnes med fadøl og pølse.
Kontrakter kan hentes i teltet.

Kl. 16.00 17.00

Fotoløb
Hvor godt kender du
lokalområdet?
Placer billederne i den rigtige rækkefølge
på ruten. 75 kr. pr. billedsæt.
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Lørdag
21/5

Kl. 18.00

Fodbold - 7-mands Cup
Tilmelding 300,00 kr. pr. hold til
Stig Kikkenborg tlf. 22743531

Kl. 16.15-17.00

Diskoklar
Kig forbi og bliv helt klar
til børnedisko!!

Kl. 17.00-18.30

Børnedisko

Slikboden har
åben så husk
lommepenge

Er for børn til og med 2 klasse Vi spiser burger,
drikker sodavand, danser og
leger.
Entre 50 kr.
Kl. 18.30-20.30

Mit første ”teltbal”
Er fra 3. klasse Vi spiser burger,
drikker sodavand og
danser til
"den lokale DJ"
(Henrik)
Der vil også være mulighed for at købe børnedrinks, slå søm i og lave andre aktiviteter.
Entre 50 kr.

Side 16 - Sports- og byfest 2016

Lørdag
21/5

Kl. 21.00-01.45

Årets teltbal i Fåborg
Bal med diskotek,
musik: "den lokale DJ"
(Henrik).
Entre: kl. 21-22.30 60 kr.,
derefter 80 kr.
Ballet slutter kl. 01.45
Diskotek med den lokale
DJ, Henrik Adsersen.
Ingen udskænkning til unge under 18 år.
Husk legitimation til påsætning af armbånd.

Søndag
22/5
Kl. 9.30

Teltet nedtages
Andelskassen
sponserer
rundstykker og
Gammel Dansk
for hjælpere.
- Hjælpere søges!
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—————————————————————

Til festaften og stadion hygge .
Medbring selv service tallerkner - glas - bestik. m.m.
Der kan eventuelt købes
god éngangsservice i teltet

—————————————————————

Har du set at Fåborg har fået en
ny hjemmeside?
Faaborgby.dk er blevet opdateret til en ny og

spændende hjemmeside.
Hjemmesiden er en del af det såkaldte Ruban samarbejde, hvor Fåborg Borgerforeningen er medlem.
Ruban er en ny måde, hvorpå man vil puste liv i de ”gamle”
by-hjemmesider.
Det sker via en fælles database til både nyheder samt
kalenderbegivenheder.
Det er nemlig sådan, at nyhederne og kalenderbegivenhederne
kan ses på tværs af hele Varde kommune.
Derfor er det ikke kun os fra Fåborg, der kan se, hvad der forgår i
Fåborg.
Hele Varde kommune kan fremover også følge med i, hvad der
sker i Fåborg!

OBS – Har du en nyhed / begivenhed eller noget,
som du synes mangler på hjemmesiden, så tøv ikke!
med at kontakte: info@faaborgby.dk
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—————————————————————

Se pinsesolen danse over Faaborg Kro
d. 17/5 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

—————————————————————

Sankt – Hans aften
d. 23 Juni kl. 19,30
på marken ved Vestervang
årets båltale ved Anni Matthiesen.
Der kan købes øl – vand og pølser.
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Sports– og Byfesten 2016 er slut.
Fåborg Borgerforening
og Fåborg - Vrenderup Idrætsforening
håber, at I alle har haft en festlig,
fornøjelig og hyggelig uge.
På gensyn i 2017

Tusind tak til alle vore sponsorer
og frivillige hjælpere.
Uden jer, ingen byfest!
Sponsorerne offentliggøres
senere i Ugeavisen og på hjemmesiden.

