
Arrangør:  Falsled Beboerforening

28-29-30. juli 2022

BYFEST PÅ
FALSLED HAVN



HOPPEBORG

Hoppeborgen er klar
til brug, når pladsen
er åben. Benyttelse
af hoppeborgen sker
på eget ansvar.

DER ER GRATIS ADGANG PÅ PLADSEN ALLE DAGENE

Drikkevarer kan købes på pladsen 
og er derfor ikke tilladt at medbringe.

MEDLEMSKONTINGENT

Alle dage vil der på 
pladsen være en

Ret til ændringer forbeholdes i forhold til trykte program.
Ophold på pladsen og deltagelse i aktiviteter foregår på eget ansvar.

Der kan betales medlemskontingent til
Beboerforeningen under hele Byfesten.

HENVENDELSE I SILDEBODEN

som frit kan benyttes 
af alle børn.

Det er muligt at betale med
MobilePay og kontanter.

DKK DKK



KL. 16:00 Pladsen og boderne åbner

KL. 19:00 STORT Bankospil v/Falsled Beboerforening

PRÆMIER I BANKO

Frokost for 2 personer med 3 valgfrie 
retter ud fra frokost kortet og
tilhørende vin 

Tak for i aften

Boder: Kaffe, the, cookies, toast, sild, øl og vand

KL. 23:00

Banko-teltet åbnes allerede kl. 18:00

Tombola med 
mange flotte

gevinster!

Sponsoreret af Falsled Kro

Overnatning på Birkelygaard i Falsled 
til en værdi af 800 kr.

Sponsoreret af Birkelygaard

40 gavekort á 100 kr.

Gældende til Spar Haastrup eller Dagli’ 
Brugsen i Millinge

2 stk. købmandskurv

Sponsoreret af Rosenberg Ventilation 
og Dagli’ Brugsen Millinge

TORSDAG DEN 28. JULI 2022



KL. 14:00 Den lille lagkagedyst for børn

KL. 15:00

Grillet skinke, flødekartofler, flutes samt fantastisk grønt af salat-
pigerne i Falsled

Pynt en lagkage i hold med andre børn. Det er GRATIS at deltage. Tilmelding 
SENEST TORSDAG 21. JULI (se bagsiden).

Besøg af brandbiler

KL. 14-16:00 Salg af frugtspyd og skumfiduser til chokoladefontæne

KL. 15:30 GRATIS IS til alle børnene
Sponsoreret af FLEXA børnemøbler.

KL. 16-17:00 Vandbærer-konkurrence for børn 3-10 år på ”planken ud”. Man 
må gerne komme klædt ud.
Tilmelding ikke nødvendigt. Vi mødes ved sildeboden og går til
stranden, hvor konkurrencen foregår. Der er FLOTTE PRÆMIER.

KL. 17:00 Den store kagedyst for voksne

Kom med din flotte og/eller meget velsmagende kage. Der vil være flotte præ-
mier. Tilmelding SENEST TORSDAG 21. JULI (se bagsiden).

FREDAG DEN 29. JULI 2022
Pladsen og boderne åbner kl. 14:00

KL. 18:00 GRILL menu sælges

Voksne: 100 kr. pr. kuvert.
Børn under 14 år: 50 kr. pr. kuvert.

KL. 19:00 ”TO KOLDE FRA KASSEN” underholder
og spiller op til dans

KL. 00:30 Tak for i aften



KL. 09:00 GRATIS kaffe og rundstykker

KL. 10:30

Tilmelding til pålidelighedssejlads og efterfølgende skippermøde.

KL. 12-13:00 Sildebord
Pris pr. kuvert: 25 kr. (snaps og Falsled bitter kan købes i baren).

KL. 13-13:30 Planken ud for de unge

Er du mellem 10 og 18 år, kan du prøve planken ud. Redningsvest er et krav. 
Medbring selv denne.

LØRDAG DEN 30. JULI 2022
Pladsen og boderne åbner kl. 09:00

Pålideligheds- og kapsejlads

NYT: Ponton med bar er at finde på havet
Mulighed for at blive sejlet ud til baren.

KL. 14:00 Planken ud

Tilmelding til planken ud kan ske til Henning Bahl på tlf: 21 13 93 35.

KL. 15:30 Kåring af Årets Faldsledbo

Derudover præmie overrækkelse til vinderne af dagens konkurrence i sejlads.

KL. 18:30 Fællesspisning i teltet

Bestil menu fra Vandkanten Falsled. Se næste side eller medbring egen mad. 
Husk service og bestik. Under spisningen vil der på et passende tidspunkt
være kåring af Årets Plankekonge og Plankedronning.

KL. 18:30 ”KORT VARSEL” underholder og spiller
op til dans efter spisning

KL. 01:00 Tak for i år - vi ses til næste år!



Henning Bahl

Tlf.: 21 13 93 35

FÆLLESSPISNING I TELTET
Menu fra Vandkanten Falsled til 195 kr. pr. kuvert

Lunt confiteret andelår med chutney og godt brød. Kartoffelsalat med forårsløg og creme 

fraiche dressing. Blandet grøn salat med citrusdressing. Små hapsere med avocadocreme 

og rejer. Bestilles senest mandag 25. juli 2022 på e-mail

vandkantenfalsled@gmail.com med ”Byfest menu” i emnefeltet.

DELTAGERE TIL PLANKEN UD

Lørdag den 30. juli 2022 på havnen i Falsled

Nu har du chancen for at udfordre naboen, veninden, en politiker, bestyrelsesmedlemmer i 

beboerforeningen, ægtefællen... eller hvem det nu kunne være!

Vi søger nogle aktive og måske modige deltagere til at dyste på dette års

PLANKEN UD, hvor det jo naturligvis gælder om at komme sidst i baljen.

Har DU lyst til at være med, kan du kontakte:



KORT VARSEL
Danmarks gladeste orkester

KORT VARSEL spiller de bedste numre fra de sidste 50 år og skaber med garanti altid en 

fest! De har den mission, at alle går hjem med ømme fødder, hæse stemmer og et smil 

der sidder fast i nogle dage. Glæd jer til en fantastisk fest.

TO KOLDE FRA KASSEN
TO KOLDE FRA KASSEN er en partyduo, der kan sprede stemning og sætte 

gang i festen

Jan og Morten glæder sig til at gæste pladsen og fyre god musik af.



Beboerforeningen takker for alle bidrag til dette års Byfest på havnen i Falsled

BAGEDYSTEN

Den lille lagkage dyst
Er du under eller 10 år, så kom og pynt en lagkage sammen med andre børn. Vi har en drøm 

af cremer, pynt osv. I inddeles i hold, og det er GRATIS at deltage. I knokler med pynten, 

hvorefter en komité smager og kårer det vindende mesterværk. Der vil være en flot præmie 

til det vindende hold. Kagerne kan efterfølgende spises af de kreative børn.

Den store kagedyst for voksne
Den skal have en på smagsløgene. Det er nu, at du har chansen for at imponere. Ikke bare 

venner eller naboen men hele byen. Kom med din kage, så laver vi et overdådigt kagebord, 

hvor dommer Anne Bille Brahe vil føre an, smage og udpege årets kage i Falsled. Der vil 

være en flot præmie til vinderen. Kagerne sælges efterfølgende som dessert efter

aftenens grill.

HOVEDSPONSORER

For begge konkurrencer er der tilmelding senest 21. juli til

Birthe på tlf.: 30 63 68 15 eller Grethe på tlf.: 26 32 22 23.

Billums

Boe Byg ApS

Brdr. Lysemose

Depot Svendborg

Ejendomsmægler Jesper Nielsen Fyn

Falsled Kro

Falsled Maskinstation

Kontor Fyn

LeBock

Linus Design

Lokal forsikring Faaborg

Millinge Maskinstation

Mørk Montage

Rosenberg Ventilation

Super Brugsen Faaborg

Unoliving


