
 

 

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores 

aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte 

boder og aktiviteter herunder. 

Fodbold -    Martin Lindved—2065 9320 

Børne diskotek -  Jan Jensen—2510 5429 

Cykelløb— Ræs i nordbo Stephan Klavsen— 4162 1041 

Sankt Hans banko - Birger Naver—2814 2612 

Nordboløbet -  Martin Lindved—2065 9320 

Netværksfest -  Birthe og Rikke— 4035 9988 

Børnebanko -  Birger Naver— 2814 2612 

Det munter køkken - Martin Lindved—2065 9320 

Kegle boden -  Martin Lindved—2065 9320 

Fiskedam  -  Martin Lindved—2065 9320 

Cykel ring ridning - Jan Jensen— 2510 5429 

Tov trækning -  Stephan klavsen— 4162 1041 

Øl vogn    Tommy Pagh — 3067 1366 

Slikboden -   Rikke—2421 0279 

Pølsevognen   Laila—5152 8086 

 

Se vagtplanen på Norbohuset.dk 

Der afholdes medhjælper fest  

sidst i august. 
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Dato Tid Aktivitet 

Fredag d. 6. Juni Kl. 17.00 – 20.00 Fodbold på marken 

Fredag d. 13.Juni Kl. 17.00 – 20.00 Fodbold på marken 

Fredag d. 13. Juni Kl. 18.00 – 23.00 Børne diskotek 

Lørdag d. 14. Juni Kl. 12.00 – 16.00 Cykelløb— Ræs i Nordbo 

Onsdag d. 18. Juni Kl. 19.00 – 22.00 Sankt Hans Banko 

Torsdag d. 19. Juni Kl. 17.30 – 20.00 Nordbo Løbet 

Fredag d. 20. Juni Kl. 17.00 – 20.00 Fodbold på marken 

Lørdag d. 21. Juni Kl. 11.00 – 12.00 Cykel Ring ridning 

Lørdag d. 21. Juni Kl. 13.00 – 14.00 Tovtrækning 

Lørdag d. 21. Juni Kl. 17.30 – 01.00 Netværksfest  

Søndag d. 22. Juni Kl. 15.00 – 17.00 Børnebanko 

Mandag d. 23. Juni Kl. 18.00 – 19.00 Fodboldfinaler 

Mandag d. 23. Juni Kl. 19.15 – 19.30 Fakkeloptog ved spejderne 

Mandag d. 23. Juni Kl. 19.30 – 19.40 Båltale 

Mandag d. 23. Juni Kl. 19.40 
Hekse afbrænding og fæl-
lessang 

Mandag d. 23. Juni Kl. 20.00 Formanden takker for i år 

Mandag d. 23. Juni Kl. 22.00 Pladsen Lukker 
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Mandag d. 23. juni 

 Boderne åbner fra kl. 17.00 – 22.00 

 

 Børne finale i fodbold – kampstart kl. 18.00 -18.30 

 

 Voksen finale i fodbold – kampstart kl. 18.30 – 19.00 

 

 kl. 19.00 præmieoverrækkelse med vandre pokal 

 

 kl. 19.10 fakkeloptog ved Spejderne 

 

 kl. 19.30 Båltale ved årets nordbo gæst Lars Ejby Pe-

dersen, formand for kultur og idrætsudvalget v. Frede-

ricia Kommune. 

 

 19.40 Vi tænder bålet og synger “Vi elsker vort land” 

 

 kl. 20.00 Formanden Birger Naver Takker af for i år – 

festen fortsætter til kl. 22.00 i Sankt hans teltet. 



 

 

Søndag d. 22. juni  

 Boderne og Sankt hans teltet åbner fra kl. 14.00 – 

17.00 

 Børnebanko fra kl. 15.00-16.30  

 (under 17år for at kunne deltage og vinde)  

 Vokse må gerne hjælpe 

 
Mange flotte præmier samt børnelykkehjul. 

Vores populære børnebanko spilles igen i år med fuld musik 

og sjove indslag. 

Kom og deltag i denne fantastiske børnefest, dagen før 

Sankt hans aften. 

”Husk drikkevarer skal købes i teltet—overskuddet 

går direkte til vores fælles Nordbo hus” 
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Sankt hans 2014 

Velkommen til årets Sankt hans i Nordbo 2014. 

Vi har i år valgt at tilføje lidt flere aktiviteter end sidste år, 

optil Sankt hans aften mandag d. 23. juni. I år har vi også 

sørget for et dobbelt så stort Sankt hans telt. 

Programmet til venstre giver et hurtigt overblik over de 

forskellige aktiviteter i løbet af juni måned. 

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter på de føl-

gende sider. 

Udover aktiviteterne vil der igen i år blive lavet 3 boder 

Kegler, fiskedam og det muntre køkken. I alle tre boder 

kan der igen i år vindes flotte præmier.  

Fra starten af juni måned, vil vi sælge amerikansk lotteri. 

Til forskel fra sidste år vil man kunne se om man har vun-

det allerede fra onsdag d. 18 juni kl. 18.00. Tag godt 

imod os når vi kommer rundt med lodderne. 

Tilmelding 

Sammen med dette program finder du tilmeldingssedler til 

nogle af vores aktiviteter.  

Cykel løbet, Nordbo løbet, Netværksfesten og Børnedisk-

kotek. 

Vi kan altid bruge en hjælpende hånd. Kontakt bestyrel-

sen eller tovholderne til de enkelte aktiviteter. Se bagsi-

den for mere info. 

Husk! - Stor medhjælperfest sidst i august måned som 

tak for hjælpen. 

Vi glæder os til at se jer til dette års Sankt Hans festuge 

 Velmødt bestyrelsen i Nordbo 



 

 

Fodbold på marken — for sjov 

Vi har valgt at skyde nordbo dagene i gang med lidt fodbold på mar-

ken tre fredage optil netværksfesten. 

Alle er velkommen til at deltage. Kan man kun være med en time 

kommer man bare forbi og spiller med den time. Der er ingen tilmel-

ding, man møder bare op på marken. 

Senior: 13 til 99år – Spiller på Bane 1 

Børn: 6 til 12år – Spiller på Bane 2 

Spille datoer: 

Fredag d. 6. Juni – kl. 17.00 – 20.00 

Fredag d. 13. Juni – kl. 17.00 – 20.00 

Fredag d. 20. Juni – kl. 17.00 – 20.00 

Mandag d. 23. Juni – kl. 18.30 – 19.00 – Finale – Sankt Hans aften 

I løbet af de 3 fredage vil vi danne 2 hold der skal dyste mod hinan-

den Sankt hans aften. 

Alle dage vil der være mulighed for at købe øl, 

sodavand, Grill pølser med brød og popcorn. 

Man møder bare op på marken de fredage man kan og så spiller vi 

fodbold og hygger. Både børn og voksne er meget velkommen. 

Fredag d. 20. juni vil Sankt hans teltet efterfølgende holde åben. 

Vi glæder os til at se jer. 

Se mere på  

http://Nordbohuset.dk 

Eller på vores facebook side  

http://facebook.com/nordbohuset 
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Lørdag d. 21. Juni kl. 17.00 – 24.00 afholder vi Nordbos 

netværksfest. Alle er velkommen. Der er ingen tilmelding. 

Kom og grill sammen med os alle sammen og nyd musikken 

sammen med beboerne fra området. 

Pølsevognen holder åben og der kan købes grillpakker på 

pladsen. 

Husk eget bestik, og tallerkner. 

Kommer man 8 personer eller flere kan der reserveres bord 

i teltet. Udfyld den vedlagte seddel og aflevere den i nord-

bos postkasse. 

 

 

 

”Husk drikkevarer skal købes i teltet—overskuddet 

går direkte til vores fælles Nordbo hus” 

http://nordbohuset.dk/nordbo-sankt-hans-bold-2014-senior/
http://nordbohuset.dk/nordbo-sankt-hans-bold-boern/


 

 

Hvem er stærkest? 

Grundejerforeningerne eller Nordbo 

 

I år søsætter vi en ny tradition.  

Lørdag d. 21. juni kl. 13.00—14.00 afholder vi tovtræk-

nings konkurrence mellem de 5 grundejerforeninger og Nord-

bos bestyrelse. 

 

Hver af de 6 hold stiller med 6 mand der skal kæmpe mod 

hinanden i denne spændende sportsgren. 

Vinderen får indgraveret navnet på grundejerforeningen med 

årstal på vores nye flotte vandre pokal der kommer til at stå i 

Nordbohuset sammen med et billede af alle holdene. 

 

Kom og hep på dit favorithold—vi ses på marken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk også Cykel Ringridning fra kl. 11.00—12.00  

Medbring din egen cykel. For alle børn til og med 16 år 
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Fredag d. 13. juni kl. 18.00—23.00 

Diskotek for alle børn i alderen 8-12 år. Invitere dine ven-

ner fra skolen til denne fantastiske aften. 

Vi åbner dørene i nordbohuset kl. 18.00 

Det koster 20kr ved indgangen.  

Vi har hyret en sej DJ der vil spille højt musik hele afte-

nen.  

I baren kan der købes Is, slik, sodavand og popcorn. 

Kom og dans og hyg med dine venner helt frem til kl. 

23.00 hvor festen lukker og slukker. 

Udfyld tilmeldingssedlen og smid den i Nordbos postkasse. 
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Boder og hoppeborg 

Igen i år har vi hoppeborg til nordbo dagene. I år er hoppe-

borgen sponsoreret af Bo Palm. 

Du kan også prøve kræfter med keglebo-

den, det muntre køkken og selvfølgelig 

den uundværlige fiskedam. 

Priser 

Hoppeborg    Gratis 

Fiskedam    1 tur 5kr  

     3 turer 10kr 

Det muntre køkken  3 kast 10kr 

Kegler    5 kast 10kr 

Husk også vores store amerikanske lotteri—I år kan du alle-

rede se om du har vundet fra onsdag d. 18 juni kl. 18.00 

 

Åbningstider Torsdag  

19. juni 

Fredag 

20. juni 

Lørdag 

21. juni 

Søndag 

22. Juni 

Mandag 

23. Juni 

Boderne 17.30—19.30 17.00-19.30 10.00-16.00 12.00-15.00 17.00-22.00 

Hoppeborgen 17.00—20.00 17.00-20.00 09.00—16.00 

17.30-20.00 

12.00-17.00 17.00-22.00 



 

 

Torsdag d. 19. juni kl. 17.30—20.00 

Starten går kl. 18.30 

De 8 dogmeregler 

for Nordboløbet 
1. Alle kan deltage – man skal dog være fyldt 5 år 

2. Man løber sammen to og to – Hvert par har samme nummer – 

(Man må selvfølgelig også løbe 3 sammen – f.eks. far og to 

børn) 

3. Det er gratis at deltage 

4. Ruten er altid under 4km 

5. Man skal blive våd når der løbes Nordboløb, så husk håndklæde 

6. Børnene må tage deres vandpistoler med til ”det kolde gys” her 

må der sprøjtes på alle løberne når de kommer forbi. 

7. Ruten indeholder en vandrutsjebane, samt forskellige forhin-

dringer. 

8. Der er præmier til de første 3 par der krydser mållinjen, og lod-

trækningspræmier fra vores forskellige sponsorer. 

 

Udfyld tilmeldingssedlen og afleve-

re den i postkassen ved Nordbo 

Løbsnummer udleveres på selve 

løbs dagen i Sankt hans teltet. 
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 Treldevejens Kiosk  

 din tipsforhandler           

 Treldevej 48 
 7000 Fredericia 

 Tlf. 7592 1725 

 

www.treldevejens-spilleklub.dk 

http://www.treldevejens-spilleklub.dk/


 

 

Cykelløb for alle 

Lørdag d. 14. juni kl. 12.00 – 16.00 

 

 Løb nr. 01 – start kl. 12.00-12.30 Aldersgruppen 2-5 

årige 

 Løb nr. 02 – start kl. 13.00-14.00 Aldersgruppen 6-12 

årige 

 Løb nr. 03 – start kl. 14.00-16.00 Aldersgruppen 13-99 

årige 
 

Hver deltager printer en tilmeldingsseddel ud eller henter en 

i Nordbohuset. Skaffer en sponsor der vil betale et beløb pr. 

kørt runde og får underskrevet aftalen. 

Ruten går fra rundkørslen ved busstoppestedet over fælle-

den og tilbage igen. Hver runde skaffer penge til Nordbos 

udvikling. 

Der vil være mulig-

hed for at købe øl, 

sodavand, pølser og 

popcorn ved målom-

rådet. 

Kom og hep på alle 

de hårdt arbejdende 

cykelryttere! Denne 

lørdag eftermiddag. 

Læs mere på vores 

hjemmeside eller 

facebook. 
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Onsdag d. 18. juni kl. 19.00 – 22.00 

Teltet åbner kl. 18.00 

 

 Voksen banko ( 18 år+ for at deltage) 

 

Denne gang i et 200 personers stort sankthans telt. 

Kom og oplev den helt specielle stemning ved dette års 

Sankt hans banko. Ta´ gamle naboer og venner med! 

Her handler det om at mødes og have en hyggelig aften. 

Og selvfølgelig vinde den helt store gevinst! 

”Husk drikkevarer skal købes i teltet—overskuddet 

går direkte til vores fælles Nordbo hus” 


