
 

 

Har du mulighed for at hjælpe, kan du kontakte de ansvarlige. 

 

Fredericia Fun Run - Martin Lindved  2065 9320 

Kræmmermarked - Jan Jensen   2510 5429 

Sankt Hans banko - Stephan Klavsen 4162 1041 

Børnedisko  - Martin Lindved  2065 9320  

Sankt Hans fest  - Stephan Klavsen  4162 1041 

Børne banko  - Jan Steenberg  2367 4736 

Sommerfest  - Mikael Hansen  6023 1725 

 

Ansigtsmaling  - Lise V og Henny 8173 6850 

Det muntre køkken - Kenneth Barasinski 2782 3096 

Hard ball   - Jan Jensen  2510 5429  

Fiskedam   - Rikke Halkjær  2421 0279 

Kegler    - Henrik Sumborg 2262 3007  

 

Øl vogn   - Mikael Hansen  6023 1725  

Slikboden  - Birthe Halkjær  4035 9988  

Pølsevognen  - Laila Hansen  5152 8086 

 

Meld dig som frivillig online  

http://nordbohuset.dk/frivillig/ 

Der afholdes medhjælper fest lørdag d. 23. september 2017 
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Dato Tid Aktivitet 

Søndag d. 18. Juni Kl. 09.00—17.00 Kræmmermarked 

Søndag d. 18. Juni Kl. 10.00—12.00 Ferie-sjov løbet 

Søndag d. 18. Juni Kl. 12.00—15.00 Fredericia Fun Run 

Onsdag d. 21. juni Kl. 19.00 – 21.30 Sankt Hans banko 

Torsdag d. 22. juni Kl. 18.00—21.00 Børnedisko 

Torsdag d. 22. juni Kl. 17.00—21.00 Hoppeborg 

Fredag d. 23. juni Kl. 16.00—02.00 Sankt Hans aften 

Fredag d. 23. juni Kl. 16.00—22.00 Boderne holder åben 

Fredag d. 23. juni Kl. 17.30—19.30 Spisning i teltet 

Fredag d. 23. juni Kl. 19.15 Fakkeloptog ved spejderne 

Fredag d. 23. juni Kl. 19.30 
Båltale ved borgmester 
Jacob Bjerregaard 

Fredag d. 23. juni Kl. 19.45 
Hekse afbrænding og fæl-
lessang 

Fredag d. 23. juni Kl. 21.00—02.00 Fest og live musik i teltet 

Lørdag d. 24. juni Kl. 12.00—16.00 Marken åben med boder 

Lørdag d. 24. juni Kl. 14.00—16.00 Børnebanko 

Lørdag d. 24. juni Kl. 18.00—02.00 Sommerfest  

Lørdag d. 24. juni Kl. 21.00—24.00 Live musik 
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Råderetten over ”Marken” 

Bestyrelsen i Nordbo har gennem flere år ar-

bejdet på at få råderetten til Marken. Det er 

nu lykkes, og kommunen har dermed givet os 

lov til at iværksætte tiltag, der kan være med 

til at gøre vores skønne plet endnu mere attraktiv og hyg-

gelig. 

Nordbos bestyrelse ønsker, at dette skal være en fælles-

opgave, hvor alle beboere i Fredericia Nord kan få ejer-

skab over de eventuelle tiltag, vi iværksætter og etablerer 

på marken. 

Vi vil derfor i første omgang indkalde alle 5 grundejerfor-

eninger og spejderne til samråd, så vi sammen kan løfte 

denne opgave. 

Vi glæder os enormt meget til at igangsætte dette fælles-

projekt for grundejerforeninger, spejderne og Nordbo-

senior. 

Med ønsket om et godt fællesskab/ 

Nordbos bestyrelse 

 



 

 

40 års jubilæum nærmer sig… 

 

 

Tirsdag d. 28. februar 1978 var dagen hvor Nordbos forening blev 

dannet. Onsdag d. 28 Februar 2018 vil det være præcis 40 år 

siden. Det kommer vi selvfølgelig til at fejre gennem hele 2018. 

Vi har har samlet en del materiale fra de sidste mange år på 

Nordbos hjemmeside — http://nordbohuset.dk 

Her kan du se billeder, filmoptagelser og læse gamle Sankt 

Hans programmer og nyheder fra dengang. 

Vi håber, I alle vil være med til at fejre Nordbos 40 års jubilæ-

um i det kommende år. 

Husk at følge med på vores hjemmeside eller på facebook 
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Fest og live musik! 

Vi glæder os til at holde et brag af en Sankt Hans aften 

fredag d. 23. juni. Man er velkommen til at tage sin 

egen mad med. Vi har tændt grillen, som frit kan be-

nyttes. Pølsevognen holder selvfølgelig også åben med 

den populære Nordbo-pølse. Der er ingen tilmelding og 

alle er meget velkommen.  

HUSK — drikkevarer skal købes i teltet. Overskuddet 

går direkte til forbedring af vores fælles Nordbohus, 

samt aktiviteterne og området omkring. 

Vi kan altid bruge en hjælpende hånd. Tilmeld dig onli-

ne. Se bagsiden for mere info. 

Husk! - Vi afholder en stor medhjælperfest lørdag d. 

23. september som tak for hjælpen. 

Vi glæder os til at se jer til dette års Sankt Hans fest-

uge 

Vel mødt bestyrelsen i Nordbo 

Stor tak til alle vores sponsorer!

EE Rengøring 

 

Nordbohuset.dk     -     Sonnesvej 112     - 7000 Fredericia     - info@nordbohuset.dk 



 

 

 

Nordbohuset.dk     -     Sonnesvej 112     - 7000 Fredericia     - info@nordbohuset.dk 

 

 

Som noget helt nyt i år skyder vi nordbodagene i gang med et 

kæmpe familiearrangement på marken søndag d. 18. juni. 

5 km trail løb/gå tur venter dig gennem vores smukke natur på fæl-

leden med afslutning gennem Nordbyen. Undervejs vil du løbe gen-

nem farveposter, forskellige forhindringer og div. underholdende ud-

fordringer. 

Inden starten kan du bruge tiden på at besøge kræmmermarkedet 

eller varme op til beatet fra vores DJ, der spiller festlige toner ud 

over hele pladsen. 

Fra scenen kaster vi farveposer ud og underholder med små konkur-

rencer, hvor der også  kan vindes præmier fra vores sponsorer.  

72 standpladser og 20 børnestandpladser er også en del af festlighe-

derne denne søndag d. 18. juni 2017 

Billetter købes online til både Fredericia Fun Run og standplads 

Fredericia Fun Run billet inkl. t-shirt og 2 farveposer: KR. 90,- 

Alm. Standplads størrelse 3x3 meter:    KR. 100,- 

Børnestandplads 2x2 meter      KR. 50,- 

Både børn og voksne kan deltage i Fredericia Fun Run. Det handler 

ikke om at komme først, men om at få en sjov og festlig eftermiddag 

sammen med familien eller vennerne. Børn til og med 5 år kan delta-

ge gratis i løbet ifølge med en voksen. 

 

Se mere på  

http://Nordbohuset.dk/FFR/ 



 

 

Køb billet til Fredericia Fun Run! 

Til og med 30. april er prisen kun  90Kr pr. person  (Du sparer 50%) 

Fra 1. maj stiger prisen til 150kr pr. person 

Billetter kan købes på dagen til 180kr pr. person 

Børn på 5 år og derunder, deltager gratis ifølge med en 
voksen. Børn, der deltager gratis, får ikke udleveret t-
shirts eller farveposer. Ekstra farveposer kan dog købes 
på pladsen. Er barnet fyldt 6 år skal der købes billet. 

 

https://billetto.dk/e/fredericia-fun-run-billetter-179421 

Ved indtjekning modtager du en sportspose, en t-shirt, løbenummer 
og 2 stk. farveposer du kan bruge under løbet eller som opvarmning. 

Indtjekning sker på følgende dage ved Nordbohuset: 

 Fredag d. 16. juni kl. 17.00 – 19.00 

 Søndag d. 18. juni kl. 10.00 – 12.45 
 
(Ved indtjekning fredag, får man en ekstra farvepose ) 

( Husk at komme i god tid på løbsdagen ) 
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Lørdag d. 24. Juni kl. 18.00 – 02.00  

holder vi sommerfest i Sankt Hans teltet. 

Kom og grill, fest og nyd musikken og stemningen 

i teltet. Nicklas Ejby spiller live musik fra kl. 21.00 

til midnat 

Bestyrelsen arbejder på muligheden for at tilbyde 

buffet. Nærmere info på Facebook. 

Husk eget bestik og service. 

 

Alle er meget velkomne! 

”Drikkevarer skal købes i teltet—

overskuddet går direkte til vores 

fælles Nordbo hus” 

https://billetto.dk/da/events/fredericia-fun-run/
https://billetto.dk/da/events/fredericia-fun-run/


 

 

Lørdag d. 24. juni  

 Boderne og Sankt Hans teltet åbner kl. 12.00—

16.00 

 Børnebanko fra kl. 14.00-16.00  

 (under 17 år for at kunne deltage og vinde)  

 Voksne må gerne hjælpe 

 
Mange spændende konkurrencer samt flotte præ-

mier 

Vores populære børnebanko spilles igen i år for 

fuld musik. 

Kom og deltag i denne fantastiske børnefest, da-

gen efter Sankt Hans aften. 

 

”Drikkevarer skal købes i teltet” 
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Thorvaldsensvej 1 

Tlf: 4035 9456 

Åbningstider: 07.00—17.00 

Find os på Facebook 

https://www.facebook.com/eerengoering/ 



 

 

K R Æ M M E R M A R K E D  

Køb og betal din standplads online 

https://billetto.dk/e/nordbo-s-sankt-hans-
kraemmermarked-billetter-183735 

3x3m alm standplads kr. 100,- 

2x3m børneplads  kr. 50,- 

 
Standpladsnumre fordeles af arrangørerne på dagen 
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Treldevejens Kiosk  

Din tipsforhandler           

Treldevej 48 

7000 Fredericia 

Tlf. 7592 1725 

http://treldevejens-spilleklub.dk 

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


 

 

Udlejningspriser pr. 1. Maj 2017 

Ønsker du at leje Nordbohuset til din næste fest, giver vi dig her et lille over-

blik over tider og priserne. 
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Søndag d. 18. juni åbner vi marken for et stort kræmmermar-
ked. Alle kan bestille en standplads. Vi har dog reserveret 20 
pladser kun til børn . 

Bemærk: 

 Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer eller dyr 

 Der er ikke mulighed for strøm 

 Alt udstyr som borde, telte m.m. skal selv medbringes 

Vi åbner for indtjekning ved Nordbohuset kl. 05.00 søndag d. 
18. juni, hvor der kan køres ind på pladsen og stilles op.  

Kl. 09.00 lukker vi for alt indkørsel til området, da vi skal gøre 
klar til Fredericia Fun Run. Der skal parkeres på de anviste p-
pladser efter kl. 09.00 

Vi åbner pladsen kl. 09.30 for publikum og fortsætter frem til 
kl. 17.00, hvor markedet lukker. 

For mere info klik ind på:                                              
http://nordbohuset.dk/kraemmermarked/ 



 

 

Thorvaldsensvej 1 

7000 Fredericia 

Telefon:75 92 79 32 

http://Pialux.dk 

Dagens middag 60kr—Pensionister 50kr— fra kl. 17.30 

Se mere på http://treldevejensgrill.dk 
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Fredag d. 23. juni 
 kl. 17.00 – 22.00 

 Boderne og hoppepuden holder 

åben  

 

 kl. 17.30—19.00 

    Spisning i Sankt Hans teltet  

 

 kl. 19.15  

    Fakkeloptog ved Spejderne 

 

 kl. 19.30  

    Båltale 

 

Årets taler borgmester Jacob Bjerregaard 

 

 19.45  

     Vi tænder bålet og synger midsommervisen 

 

 kl. 21.00—02.00  

    Fest og live musik i Sankt Hans teltet 
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Onsdag d. 21. juni kl. 19.00 – 21.30 

Teltet åbner kl. 18.00 

 

 Voksen banko 
 

Vores traditionsrige bankospil i sankthans teltet. 

Kom og oplev den helt specielle stemning ved 

dette års Sankt Hans banko. Tag gamle naboer og 

venner med! 

Her handler det om at mødes, have en hyggelig 

aften og selvfølgelig vinde den helt store gevinst! 

”Husk drikkevarer, kaffe og kage skal købes i tel-

tet—overskuddet går direkte til vores fælles Nord-

bo hus” 
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Torsdag d. 22. juni kl. 18.00—21.00 

Diskotek for alle børn fra 1.—6. klassetrin. Inviter dine 

venner fra skolen til denne fantastiske aften. 

Vi åbner Sankt Hans teltet med plads til 200 børn kl. 

18.30 

Det koster 20kr ved indgangen. Husk at bestille din billet 

på Nordbos hjemmeside 

Vi har live DJ, der vil spille højt musik hele aftenen.  

I baren kan der købes Slush ice, slik, sodavand og pop-

corn. 

Du kan også prøve vores boder, der helt specielt holder 

åben for dig. Du kan blive malet i ansigtet, få farvet hår, 

prøve fiskedam eller vælte kegler og vinde flotte præmier. 

Dans og hyg med dine venner frem til kl. 21.00, hvor fe-

sten lukker og slukker. 

Der betales først ved indgangen til diskoteket 

Reservér din billet allerede i dag ved at klikke ind på: 
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Boder, hoppepude og live musik! 

Igen i år har vi hoppepude til Nordbo-dagene. 

Du kan også prøve kræfter med kegleboden, det muntre køkken, 

ansigtsmaling, den uundværlige fiskedam og som noget helt nyt 

i år, hardball skydetelt. 

Sankt Hans aften falder på en fredag i år, og vi har derfor sørget 

for live musik fra kl. 21.00 til langt ud på natten. 

Priser 

Hoppepude   Gratis 

Fiskedam    1 tur 5kr  - 3 ture 10kr 

Ansigtsmaling   25kr 

Det muntre køkken  3 kast 10kr 

Kegler    3 kugler 10kr 

Hard ball    1 magasin 10kr  

Husk også vores store amerikanske lotteri—Du kan se, om du 

har vundet fra onsdag d. 21 juni kl. 19.00 ved Sankt Hans ban-

ko. 

 Åbningstider Torsdag 

22. juni 

Fredag 

23. juni 

Lørdag 

24. juni 

Søndag 

25. Juni 

Boderne 17.30—21.00 16.00-22.00 12.00-16.00 Lukket 

Hoppeborgen 17.30—21.00 16.30—22.00 

 

12.00—14.00 

16.00—17.00 

12.00—15.00 



 

 

 

For aftale ring til RikkePrikkes Fodpleje på telefon: 6016 1982 

Fodbehandlinger inkl. ligtorne, vortebehandling, bøjlebehandling, l 

akering af negle m.m. 

Hold øje med gode tilbud og nyheder på facebook og hjemmesiden eller  

kik forbi i klinikken på Devantiersvej 7. 

Jeg er forhandler af Align Footwear indlægssåler og fodplejeprodukter  

fra Gehwol og Baehr. 

Udebehandling efter aftale 

 

 

 

v/lægeeksamineret fodplejer RikkePrikke Flensborg 

 RikkePrikkes Fodpleje     www.rikkeprikkesfodpleje.dk      

Devantiersvej 7, 7000 Fredericia (Randalsparken).     Telefon 6016 1982.   
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Feriesjovløbet kommer til Nordbo! 
I forbindelse med Fredericia Fun Run afholder Ferie-sjov.dk de-

res 20 års jubilæumsløb feriesjovløbet med start ved Nordbo.  

Et 2.5 km langt farveløb for børn og unge fra 0. - 9. Klasse. 

Vi glæder os over, at vi nu i samarbejde med Fredericia kom-

mune kan tilbyde dette ekstra løb for børnene på en dag med 

fest og farver for hele familien. 

 

Vi ses den 18. Juni 2017  

Der kan bestilles billetter til feriesjovløbet på: 

http://ferie-sjov.dk 


