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Kære beboere i Fåborg og omegn!

Bestyrelsen vil meget gerne kontaktes,
hvis du har noget på:

Formålet med dette lille skrift er at give
en oversigt over bl.a. de foreninger, der findes i Fåborg og omegn.
Og dermed også en oversigt over de mulige aktiviteter, man kan deltage i.
Der vil naturligvis ske ændringer
- kig derfor på hjemmesiden

www.faaborgby.dk
hvor den opdaterede folder kan findes.
Emnerne i dette hæfte er sat op i alfabetisk rækkefølge.
Der vedlægges desuden en oversigt over kontaktpersoner.

Kig ind på hjemmesiden www.faaborgby.dk

I et lille samfund som vores har vi 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.

Hvis du ikke har mulighed for at læse om
diverse arrangementer på hjemmesiden,
tilbyder Borgerforeningen at sende det
pr. brev til medlemmer.
Sig blot til.

Vi skal værne om de muligheder, vores lille samfund giver os,
ikke mindst efter vi har mistet vores KWIK-Spar-butik,
som på mange måder var et samlingspunkt i byen.
Foreningen har brug for dig som medlem!
- husk at betale kontingentet, så vi kan fastholde aktivitetsniveauet.
Brug foreningerne aktivt og støt op om arrangementerne i byen,
så vi kan styrke vores sammenhold og bevare vores høje aktivitetsniveau.
Det er netop det, der gør Fåborg til et så godt sted at bo.

Borgerforeningen
1. udgave april 2013
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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

Udviklingsråd Helle Øst
Fåborg har 2 medlemmer i udviklingsrådet, som vælges på borgerforeningens generalforsamling. Rådet består af
repræsentanter for Årre, Hjortkær, Fåborg/Vrenderup,
Starup og Agerbæk og skal varetage områdets interesser
over for især Varde Kommune.

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
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Velkomst-ambassadører
I Varde Kommune er der i flere byer – herunder Fåborg – velkomstambassadører, som stiller sig til rådighed med oplysninger og vejledning for folk, der
overvejer at bosætte sig i Fåborg og omegn.
Det sker i samarbejde med ejendomsmæglerne og Varde Kommune.
Hvis du/I overvejer at flytte til området, kan du deltage i en oplevelsestur. Se mere på www.vardepaahovedet.dk
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Byfest
Præsteplantagen
Ca. ½ km vest for Fåborg finder du stien til
Præsteplantagen, som er på ca. 12 ha. Plantagen
ejes af menighedsrådet, men er forpagtet ud
(uden beregning) til borgerforeningen.
Et udvalg under foreningen har i 2009-2010 ryddet
op i plantagen og lavet stier. 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.
Sct. Hans
Borgerforeningen arrangerer Sct. Hans bål på marken med
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 – og sig
til, hvis du skulle have et forslag til en båltaler.
Skole
Fra 0. til 6. klasse skal børn fra Fåborg til Årre Skole og fra 7. til 9. klasse til
Agerbæk Skole. Børn fra Vrenderup går i skole i Agerbæk fra 0. til 9. klasse.
Der går skolebusser mellem byerne.
Du har mulighed for at søge indflydelse på børnenes skolegang ved at stille
op til valget til skolebestyrelsen og derved også få mere indsigt i skolernes
spændende verden.
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.
Sig til hvis du går med en lille skuespiller i maven…
Foreningen kan støttes ved passivt medlemskab med 25 kr. pr. person, som
kan betales samtidigt med kontingentet til Borgerforeningen.
Gør det – Spar 2 yder et rigtig flot bidrag til vores byfest.

Arrangeres i et samarbejde mellem borgerforeningen og idrætsforeningen
hvert år i uge 20. Programmet bekendtgøres i en husstandsomdelt folder, og
på hjemmesiden www.faaborgby.dk.
Det spænder oftest over hele ugen. Et af højdepunkterne er revy med spisning, hvor der kan købes en menu leveret af Faaborg Kro, og efterfølgende
bal med levende musik.
Det er kun muligt at afvikle byfesten, fordi så mange af byens borgere hjælper med det. Sig til, hvis du har lyst til at give en lille eller stor hånd med et
eller andet. Der er meget hyggeligt socialt samvær i det også.
Deltag i de arrangerede aktiviteter og styrk derved sammenholdet i byen.
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 indbetaling (20 kr.).
Der kan være venteliste for optagelse – der er plads til 96 medlemmer.
Faaborg Kro
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 naturligvis spise på kroen - herunder dagens ret,
men der leveres også mad ud af huset. Se mere på kroens hjemmeside,
www.faaborg-kro.dk
Fastelavn
Borgerforeningen og idrætsforeningen arranger i fællesskab fastelavnsfest
for børnene på Fåborg 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 børnene og en kop kaffe og en fastelavnsbolle til de voksne.

Flextur
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Er en ordning, der til dels skal erstatte buskørsel. Det er en taxa, som kører
dig fra dør til dør – der kan dog være omveje, da der kan være flere med
taxaen.
Begrænsningen er, at den kun kører i tidsrummet kl. 7-20 og
ikke kører uden for Varde Kommune. Prisen er 3,50 kr. pr. km
- der skal dog betales for min. 10 km.
Taxaen skal bestilles mindst 2 timer i forvejen i tidsrummet
kl. 8-20 på tlf. 76608608 eller på www.turbestilling.dk/st.

Julearrangement
Næstsidste lørdag i november sørger borgerforeningen for ophængning af
julebelysning i byen.
Lørdagen før 1. søndag i advent er der julemarked med start kl. 14. Der kan
købes gløgg eller varm kakao og 6. klasse sælger normalt æbleskiver og
andre lækre sager for at tjene lidt til deres Bornholmertur. Kom og støt dem…
Julemanden skal findes og vækkes – han har slikposer til alle i sin sæk…
En rigtig hyggelig dag for både børn og voksne.

Fåborg-Agerbæk pensionistforening
Arrangerer en række aktiviteter, f.eks. udflugter, bankospil, kortspil og fællessang. Mange af aktiviteterne foregår på ”Fristedet”, Jernbanegade i Agerbæk.
Aktivitetsplanen ligger på www.faaborg-by.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 aktiviteter i årets løb – læs om
dem under de enkelte arrangementer. De annonceres på hjemmesiden, i
Ansager- Helle Ugeavis samt på opslagstavle i byen.
Foreningens bestyrelse består af 7 personer, som vælges for 2 år ad gangen
på den årlige generalforsamling i februar måned. Kontingentet til foreningen
er 150 kr. årligt pr. husstand, 100 kr. årligt for enlige – og man får meget for
de penge 
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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.
Kontingentet er 50 kr. årligt.
Præmiespil
Sælges af Borgerforeningen, da kontingentet langtfra rækker til alle borgerforeningens aktiviteter. Vi sælger derfor lodsedler hvert år i december/januar
måned til præmiespil. Et lod koster 125 kr., ca. 50kr går til gevinster. Der
trækkes hver måned en førstepræmie på 200 kr. ,1 præmie på 100 kr og 16
gevinster på 50 kr. Vinderne får direkte besked, og numrene offentliggøres
på hjemmesiden.
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Helle Hallen
Rummer 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. Der kan tegnes medlemskab af foreningen ved henvendelse til
Ejvind Haahr Hansen, 75298048.

Fåborg Kirke og menighedsråd
Oplysninger om forhold vedrørende kirke og menighedsråd kan fås ved henvendelse til:
Sognepræst Michael Bergerud, Fåborgvej 15. Tlf. 75 19 50 41
Graver Henning Kristensen, Vestervang 18. Tlf. 75 19 51 41
Menighedsrådsformand Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1, Årre. Tlf. 75 19 26 68
Endvidere henvises til kirkens hjemmeside www.faaborg-aarre-kirker.dk/
Fåborg Vrenderup Idrætsforening FVI

Helle Medienet
Antenneforeningen Helle Medienet tilbyder i samarbejde med Stofa A/S: TV,
internet og telefoni - se mere på www.hellemedienet.dk og www.stofa.dk.
Helle Medienet er en sammenslutning af antenneforeningerne i Agerbæk,
Årre, Grimstrup, Nordenskov og Fåborg og har ca. 1.500 medlemmer.
De 2 lokale repræsentanter i Fåborg er Henning Kristensen og Klaus K.
Hansen
Helle Svømmeklub
Er ikke en del af idrætsforeningen FVI, men en selvstændig forening 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, 76141809 eller på mail,
post@h-s-k.dk.

Har forskellige afdelinger – gymnastik, fodbold, petanque, badminton og volleyball.
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 Lokalhistorisk Arkiv. Desuden bruges det af dagplejerne og til foreningsformål.
Der må ikke holdes private fester i huset.
. Reservation kan ske på mail til faaborger@gmail.com. Af kalenderen på
hjemmesiden fremgår det, hvornår huset er reserveret.
Et udvalg administrerer huset - her henvender man sig med evt. kommentarer og forslag vedr. vedligehold, indretning m.v.
Grenplads

Hjemmeside
På Fåborgs hjemmeside, www.faaborgby.dk kan du finde mange oplysninger
om byen og dens aktiviteter,. Der er også links til en række andre hjemmesider.
Sig til hvis du har oplysninger, der med fordel kunne ligge på hjemmesiden.
Brug mail-adressen faaborger@gmail.com
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I den østlige ende af Vestervang er der stillet et hjørne
af Kresten Søndergårds mark til rådighed til grenaffald,
som brændes af til Sct. Hans. 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!
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