
SOMMERTRÆF  i Faaborg 
14. JUNI 2019 

 
Sommertræffet starter fredag formiddag, hvor der er base på Kulturhus Byskolen i dagtimerne.  
Der vil være mulighed for forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Dans på torvet fra kl. 17 i forbindelse  
med kulturnatten. Fællesspisning og legestue på Øhavsskolen om aftenen. 
 

 Kl. 11.00: På egen hånd til Bjørnø - Færgen sejler fra Faaborg kl. 11.10  
 og hjem fra Bjørnø kl. 14.30 - tag madkurven med 
 Kl. 11.00: Øvrige mødes på Kulturhus Byskolen  
 Kl. 11.30: Spisning af medbragt frokost Kulturhus Byskolen 
 Kl. 13.45: Travetur Svanninge Bakker v/Aksel Sørensen - start ved 

 Gåsebjergsand, tag kaffekurven med, (fælles kørsel kan aftales)  
 Eller på egen hånd i Faaborg, museum, klokketårn, butikker eller 

andet, se https://www.visitfaaborg.dk 
 Kl. 16.00: Alle samles igen på Kulturhus Byskolen - omklædning m.v.  
 Kl. 17.00: fælles optog/faner til Torvet 
 Kl. 17-18: opvisninger på Torvet før kulturnatten (med dragt eller i almindeligt tøj) 
 Det fælles fynske foreningshold og Øhavskvadrillen 
 Kl. 17.30:  Mulighed for bad / omklædning på Øhavsskolen  
 Kl. 18.30: Fælles buffet eller medbragt mad på Øhavsskolen 
 Kl. 20.00-23.30: Legestue første del v/Palle Knudsen, 2. del v/Nicolas Sigvaldsen. Musik Claus Lisberg, 

Bent Riber, Alex Kingo, Tonny Jensen, Jette Mouritzen og måske flere. 
 Kl. 21.30- 22.15: kaffepause 
 Husk service til eget brug hele dagen - frokost- aftensmad - kaffe/kage og husk FD sangbog 

Legestue på Øhavsskolen inkl. kaffe/te og kage  90 kr. /pers. 

Buffet: Laksepate m. rejer asparges og dildsovs med hjemmebagt flutes og kalvesteg stegt som vildt med 
hvide, brune og franske kartofler, waldorfsalat, asier og brun sovs 
Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser på Øhavsskolen om aftenen 

150 kr./pers, 
 

Udflugt Bjørnø på egen hånd: Færgebillet fra Faaborg kl. 11.10/retur kl. 14.30 - (EKSTRA TUR BESTILT) 
bestil og betal billet / plads til 20 - tag madpakken med, køb kaffen derovre, eller tag kaffekurven med 

20 kr. retur 
pr. person 

Travetur Svanninge Bakker: fra Gåsebjergsand - tilmelding af hensyn til antal 0 kr.  

Camping: Oplys antal campingenheder sammen med tilmelding, så vil vi prøve at bestille et antal pladser i 
nærheden af hinanden på Faaborg Camping, Odensevej 140, 5600 Faaborg eller kik selv på 
www.visitFaaborg.dk for evt. andre overnatningsmuligheder. Det kan være fint at kombinere stævnet med 
en foreningsudflugt eller andet og opleve lidt mere af Faaborg og omegn. Stævnet er dog kun fredag. 

Betaling til 
camping-
pladsen 

 Tilmelding og betaling af legestue, buffet, færgebillet senest 26. maj 2019. (Efter sidste frist er tilmelding bindende) 
 til Ole Græns, tlf. 40271914, mail: kirstenogole@5750.dk Indsættes på konto: 3217 4363805272. 
 Oplys de punkter, der tilmeldes til /betales for, husk foreningsfaner og oplys foreningens navn 

Tilmelding for spillemænd senest 26. maj 2019 til opvisninger fredag fra kl. 17 i byen og til legestue fra kl. 20-23.30  
 til Claus Lisberg: claus63lis@hotmail.com tlf. 22391560, oplys mailadresse af hensyn til noder/andet. 
 Alle spillemænd er velkomne, der er gratis kaffe/kage til legestuen. 

Træning for alle de fynske foreningers fælles hold, instruktør Palle Knudsen, musik Claus Lisberg 
Torsdag 6. juni på Øhavsskolen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg , kl. 19.30 – 21.45 (tag kaffekurven med). Pris 20 kr./person betales ved 
træningen. Tilmelding senest 26. maj: Kaj Friis, kajfriis@hotmail.com eller tlf. 22477491, Oplys tlf. / mail ved tilmelding til evt. info. 

Adresser:    
Kulturhus Byskolen: Grønnegade 40, 5600 Faaborg, Parkering: Chr. Den Niendes Vej  - gå op til Adelgade (gågade) og ind ad 
porten til Byskolen 
Øhavsskolen: Sundvænget 9, 5600 Faaborg, Parkering: Forum Faaborg (Hallen), Sundvænget 9, 5600 Faaborg 
Svanninge Bakker: Gåsebjergsand Naturlegeplads, Odensevej 150, 5600 Faaborg 
Faaborg Camping: Odensevej 140, 5600 Faaborg 
 
 

Sommertræf 2019 afholdes i samarbejde mellem  
Folkedans Fyn, FD-Region Syddanmark  
samt Faaborg Folkedansere 
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