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27. & 28. november: kl. 10 – 16.30 
Kig forbi til en af landets største 
slotsjulemarkeder. På Egeskov 
Julemarked oser det af stemning, 
når man ved ca. 120 markedsboder 
kan lade sig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst til 
delikatesser og juledekorationer, 
som giver inspiration til julen og 
gavekøb.
Læs mere på www.egeskov.dk
Entré voksne: Kr. 85,-
Børn indtil 12 år kr. 45,-
Egeskovgade 18, Kværndrup

Egeskov julemarked 

20.. & 21. november: kl. 10 – 16.30 
Kig forbi til en af landets største 
slotsjulemarkeder. På Egeskov 
Julemarked oser det af stemning, 
når man ved ca. 120 markedsboder 
kan lade sig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst til 
delikatesser og juledekorationer, 
som giver inspiration til julen og 
gavekøb.
Læs mere på www.egeskov.dk
Entré voksne: Kr. 85,-
Børn indtil 12 år kr. 45,-
Egeskovgade 18, Kværndrup

Egeskov julemarked 
Julemarked på 
Herregården Lundegaard
Lørdag 20. nov. 10 - 17 
Søndag 21. nov.10 - 16
Mød unikke gård og 
lokalproducenter af fødevarer, 
tekstiler og kunsthåndværk. 
Udstillerne er alle udvalgt ud 
fra kriterierne: Godt håndværk 
– Gode råvarer – Kvalitet.  
Entré kr. 70,- Børn under 13 år 
kommer gratis ind.
Lundegårdsvej 44-46, 5672 
Broby

Jul i Falsled 
Søndag d. 21. november
kl. 10.00 – 17.00

Husk at sætte kryds i 
kalenderen søndag d. 21. 
november, hvor der igen er jul 
i Falsled! Julemanden 
kommer, og der er masser af 
hyggelige aktiviteter for hele 
familien. Vi glæder os til at se 
jer!
Læs mere på Jul i Falsleds 
facebookside.

Julemarked på 
Boltinggaard Gods 
Fredag d. 26. nov. kl. 14 – 19

Lørdag d. 27. nov. kl. 10 – 16

Søndag d. 28. nov. kl. 10 – 16 

Hyggeligt julemarked for hele 
familien på Boltinggaard Gods. 
Julemarkedet er en 
tilbagevendende tradition, hvor 
familier vil kunne samles og fejre 
den første weekend i advent. 
Kokskovvej 28, Boltinggaard Skov, 
Ringe

Julestue Egeskov mølle
Lørdag d. 27. november
kl. 10.00 – 16.00
Vi slår dørene op for den årlige 
julestue på Egeskov Mølle med 
flere udstillere fordelt på møllens 
forskellige etager, ja selv en 
julemand er der også – læs mere:
Egeskovmoelle.dk
Den prægtige, hollandske 
vindmølle Egeskov Mølle ligger 2 
km fra Egeskov Slot. Den 
nuværende mølle er opført i 1855. 
Grønnebjergvej 1, 5772 Kværndrup

Fredag  26. november 
Black Friday i Faaborg

Vores Faaborg og Egn inviterer 
til Black Friday kl. 10 – 20.

Jul i Bøjestræde: 
kl. 15.15: sangkoret Malik,
kl. 15.30: Horne Mandskor.
Julemanden ankommer til 
Faaborg Havn. Parade til torvet 
hvor børnene skal hjælpe 
julemanden med at tænde 

juletræet på Torvet kl. 16.30.
Butikkerne i Faaborg

DETTE SKER Julen 2021 

Ravnsborg julemarked
Fredag 3/12 – 5/12 kl. 10 – 16 

Adventsmarked. Smedjens 
Venner har ved essen og ambolten 
fremstillet adventskranse, 
juletræer, lysestager m.m. i 
smedejern. Alt til rimelige priser. I 
caféen kan købes kaffe, the, juice 
og varme smedepandekager 
kl. 14-16. Entré kr. 30,- børn under 
16 år gratis.
Hudevad Byvej 21, Årslev.

Hudevad Smedje
lørdag 27. november
kl. 13 -16.30
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I  november  har Faaborg Turistbureau åbent mandag – fredag kl. 10 – 16.
1 – 23 december har  Faaborg Turistbureau åbent mandag – fredag kl. 10 – 16
Vores ubemandede inforum - ved siden af hovedtrappen - er åbent hver dag fra kl. 9 – 21
Telefon:  7253 1818   E-mail visitfaaborg@fmk.dk Hjemmeside: Visitfaaborg.dk
Faaborg Turistbureau, Torvet 19, Faaborg.

Hestevognskørsel i Faaborg
Fredag 17. december kl. 11 - 16
Lørdag 18. december kl. 11 - 16
Søndag 19. december kl. 11 - 16 
Tag med Jørgen og hans flotte 
Frederiksborg heste gennem 
Faaborg. Pris kr. 25,-
Start og slut: Torvet i Faaborg

DETTE SKER Julen 2021 

Juletoget kører fra Faaborg
Lørdag d. 4. december
Søndag d. 5. december

Afgang Faaborg: 10.30 og 14.00
Syd Fynske Veteranjernbane kører 
traditionen tro til Korinth, hvor der 
sælges juletræer, æbleskiver gløgg 
og andet godt. 
Under turen kan du og dine gæster 
opleve stemningen fra fortidens 
”bumletog” på den lokale jernbane 
og nyde de mange smukke 
udsigter over øhavet. 
Banegaardspladsen 10, 5600 
Faaborg

Det store julemandsløb 
Lørdag d. 11. december kl. 10

Det bliver med garanti festligt at se på 
når Vores Faaborg & Egn og Horne 
Løbeklub arrangerer julemandsløb i 
Faaborg midtby. Ruten går rundt i 
Faaborgs gader, men først er der 
opvarmning på torvet. Starten går kl. 
10 og der løbes på en afmærket rute 
på 1,4 km indtil kl. 11.00 Der vil være 
små overraskelser undervejs.  
Deltagergebyr Børn u/12 år kr. 60,-
Voksne kr. 120,-
Tilmelding via faaborg.dk
Torvet Faaborg

4. & 5. december: kl. 10 – 16.30 
Kig forbi til en af landets største 
slotsjulemarkeder. På Egeskov 
Julemarked oser det af stemning, 
når man ved ca. 120 markedsboder 
kan lade sig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst til 
delikatesser og juledekorationer, 
som giver inspiration til julen og 
gavekøb.
Læs mere på www.egeskov.dk
Entré voksne: Kr. 85,-
Børn indtil 12 år kr. 45,-
Egeskovgade 18, Kværndrup

Egeskov julemarked 

Det er efterhånden blev en tradition at 
Helene Blum og Harald Haugaard spiller 
julen ind i Faaborg Musikforening.. I år 
er temaet Nordisk Jul, og som 
sædvanligt har sangerinden og 
violinisten inviteret en håndfuld af 
deres bedste venner og kollegaer med 
på scenen for at sætte den helt rette 
julestemning.  
Arrangør Faaborg Musikforening
billetsalg: billetten.dk og ved indgang
Entré pr. person kr. 275,- + evt. gebyr
Helios, Banegårdspladsen 7, Faaborg

Nordisk Jul
Torsdag d. 9. december
kl. 19.30

Lige uden for Faaborg ligger 
Danmarks ældste fungerende 
vandmølle.  Møllen har været 
åben for publikum I de sidste 
100 år. Nissebanden blev optaget 
i og omkring Kaleko Mølle.  
Fra 4. december til 3. januar kan
I gå en tur i området  omring 
Kaleko Mølle og finde poster 
hvor I kan løse opgaver og finde 
julemandens gode humør.
(selve møllen er ikke åben)
Priceshavevej 18, Faaborg. 

Jul på Kaleko Mølle

Luciaoptog
Mandag d. 13. december
kl. 16.30

Stemningsfuld oplevelse på 
Torvet i Faaborg!
Kom og se og hør det smukke 
Luciaoptog. Det er 
Enghaveskolens 6., 7., 8. og 9. 
klasse piger, som går Lucia. 
Torvet i Faaborg

Julekoncert fra klokketårnet 
Tirsdag 21. december kl. 14.00
Onsdag 22. december kl. 14.00
Torsdag 23. december kl. 14.00.
Programmet er som følger:
Der er noget i luften
Et barn er født i Betlehem
Mit hjerte altid vanker
Her kommer, Jesus, dine små
Hjerte løft din glædes vinger
julen har bragt velsignet bud
Nu tændes tusind julelys
Tårnstræde, Faaborg

Jul i Tulipbygningen
Fredag d. 3. december kl. 15 – 21
Lørdag d. 4. december kl. 12 – 21
Søndag d. 5. december kl. 11 – 15 
Køb julegaver til dine kære og 
dig selv, når Sydfynske 
kunsthåndværkere inviterer til 
Stemningsfyldt julemarked i 
Tulipbygningen. Julemusikken 
bliver leveret af Jan Valbak på 
piano og Faaborg Gospel.
Torvet i Faaborg

Vægtertur
Søndag d. 12. december kl. 15
Søndag d. 19. december kl. 15
Kom med på vægtertur med start
fra klokketårnet. En stor oplevelse
for såvel store som små. Følg
vægteren og hør vægtersangene
samt de spændende historie om
byen. Det er gratis at følge med.

mailto:visitfaaborg@fmk.dk

