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Dato Tid Aktivitet 
Fredag d. 15. juni Kl. 09.00—22.00 Opstilling  

Lørdag d. 16. Juni Kl. 10.00—17.00 Sankt Hans kræmmermarked 

Lørdag d. 16. Juni Kl. 11.00—15.00 Fredericia Fun Run 

Lørdag d. 16. Juni Kl. 17.30 – 20.00 Fodbold VM i teltet 

Lørdag d. 16. Juni Kl. 18.00—02.00 Nordbofest 

Lørdag d. 16. Juni Kl. 21.00—24.00 Live musik i teltet 

Onsdag d. 20. juni Kl. 19.00—22.00 Sankt Hans Banko 

Torsdag d. 21 juni Kl. 16.30—20.00 Fodbold VM i teltet 

Fredag d. 22. juni Kl. 17.00—22.00 Boderne holder åben 

Fredag d. 22. juni Kl. 18.00-21.00 Børnedisko 

Lørdag d. 23. juni Kl. 12.00-14.00 Børnebanko 

Lørdag d. 23. juni Kl. 14.00-22.00 Boderne holder åben 

Lørdag d. 23. juni Kl. 14.00—15.00 Nordbos bagekonkurrence 

Lørdag d. 23. juni Kl. 14.00-18.00 
Rodeotyr-ridning                    
(Nordbo mesterskabet) GRATIS! 

Lørdag d. 23. juni Kl. 15.00 Gratis overraskelse til alle børn! 

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

Lørdag d. 23. juni Kl. 19.15—19.45 Fakkeloptog ved spejderne 

Lørdag d. 23. juni Kl. 19.30—19.45 Båltale ved Kenny Bruun Olsen 

Lørdag d. 23. juni Kl. 20.00—02.00 Sankt Hans fest 

Lørdag d. 23. juni Kl. 21.00—24.00 Live musik i teltet 
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Velkommen til Sankt Hans festugen på MARKEN 

I år er det 40 år siden den første Sankt Hans fest 

blev arrangeret på MARKEN, Formålet var at samle 

midler til et beboerhus i Fredericia Nord, hvilket jo som 

bekendt lykkedes. Derfor har vi vores dejlige beboerhus 

– Nordbohuset i dag. 

Et 40 års jubilæum er virkelig værd at fejre, og vi hold-

te i marts måned et kombineret åbent hus og jubilæ-

um, hvor vi stolt kunne vise den ny renoverede festsal 

frem. 

Nordbohuset har et godt og tæt samarbejde med 
grundejerforeningerne i Fredericia Nord, spejderne og 
Nordbo Senior, idet vi alle vil det bedste for vores dejli-
ge bydel. Derfor mødes vi med jævne mellemrum, drøf-
ter fælles anliggender, og har blandt andet haft fælles 
dialog med kommunen omkring lokalplanerne herude, 
ligesom vi arrangerede ”Hold Nordbyen Ren” i april må-
ned.  

Gratis overraskelse til alle børn! 



 

 

Vi er rigtig glade for dette samarbejde. Nordbos bestyrelse er 

specielt glade og begejstrede over, at Grundejerforeningen 

”Treldeparken” i år har besluttet at støtte særligt op om-

kring vores festuge.  

Derfor kan vi som noget nyt i år blandt andet præsentere he-

le to hoppepuder, så der er bedre og tryggere rammer for de 

alleryngste. Ydermere sponserer Grundejerforeningen 

”Treldeparken” underholdningen blandt andet i form af live-

musik i teltet både lørdag den 16. juni og Sankt Hans aften.  
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Årets Sankt Hans festuge starter lørdag den 16. juni, hvor 

vores dejlige bydel invaderes af motionsløbere, når vi for 

anden gang afholder Fredericia Fun Run.  

I skrivende stund er mere end 400 deltagere tilmeldte, så 

der er garanti for FEST og FARVER. Fest og farver bliver 

der også lørdag aften, hvor vi holder vores traditionsrige 

sommerfest. Det er festen, hvor alle er velkomne. Vi har 

tradition for en rigtig hyggelig aften, hvor hele familien er 

velkommen. Igen i år kan der bestilles mad, hvilket du 

kan læse mere om i dette program.  

 



 

 

Jeg håber du vil tage dig tid til at læse programmet. Vi har 

prøvet at arrangere en festuge, hvor der sker noget for alle – 

store som små. Vi håber virkelig du vil kigge forbi, og deltage 

i et eller flere af arrangementerne - Tag din familie og nabo 

med. 

Vi ses på MARKEN 

Med venlig hilsen 

Stephan Klavsen 

Formand  
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Stor tak til alle vores sponsorer! 

Husk at støtte vores lokale virksomheder i dagligdagen. 



 

 

Lørdag d. 16. juni åbner vi marken for årets Sankt Hans 

kræmmermarked. Alle kan bestille en standplads. 

Bemærk: 

 Der må ikke sælges fødevarer 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. 07.00 lørdag d. 

16. juni, hvor der kan køres ind på pladsen og stilles op. 

Kl. 10.00 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. 10.00 

Vi åbner pladsen kl. 10.00 for publikum og fortsætter frem til 

kl. 17.00, hvor markedet lukker. 

 



 

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

Nordbo byder alle kræmmere velkommen med gratis 

kaffe og rundstykker mellem kl. 07.00-08.00 

Fordeling af standpladsnummer foretages af arrangører-

ne.  

Køber du mere end én standplads vil disse selvfølgelig bli-

ve placeret i forlængelse af hinanden. 

Følg med på Nordbos Facebookside for løbende informati-

on omkring kræmmermarkedet. Her kan du også skrive til 

os, hvis du har spørgsmål til Nordbos Sankt Hans kræm-

mermarked. 

Se mere information på www.Nordbohuset.dk 
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Vi gentager succesen fra 2017 og denne gang har vi fle-
re overraskelser i vente samt nye spændende opgrade-
ringer af dit udstyr til løbet! 
 
Find løbeskoene frem og deltag i vores store farvefest, 
ugen før Sankt Hans.  

Fredericia Fun Run er en sjov og underholdende fa-
milie eftermiddag med musik, fest og farver. 

Et valgfrit 5 eller 7 km trail løb eller måske gåtur venter 
dig gennem vores smukke natur på fælleden med afslut-
ning gennem Fredericia nord. Undervejs vil du løbe igen-
nem farveposter, forskellige forhindringer og div. under-
holdende udfordringer. Vi sælger slik, pølser, slush ice, 
popcorn, sodavand, fadøl og meget andet på pladsen. 
 
Vores trail og farveløb Fredericia Fun Run er den ultima-
tive aktivitetsfest for hele familien hvor alle kan deltage.   

Tidlig check-in: 13. juni kl. 17.00—19.00 

Check-in 16. juni fra kl. 10.45—12.50 

Opvarmning kl. 12.30—13.00 

Start kl. 13.00 
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Oplevelsen indeholder følgende 

- Fun Run t-shirt og løbspose 
- 2 farveposer  
- Adgang til farvefesten 
- Vandflaske og frugt 
- 5 eller 7km gå eller løbetur med farvestart og 7 farvestationer  
- Et utal af farveeksplosioner til opvarmning og målfesten 

Billetpriser 

Voksne  200kr 
Børn   150kr 

På løbsdagen 
Voksne  250kr 
Børn 6-12år 200kr 
 
 
 

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 og t-shirts 
kan dog bestilles online. 
 
Se alle vores flotte anmeldelser fra sidste års Fredericia 
Fun Run på Facebook og bestil billet til hele familien. 

Køb din billet online! 

nordbohuset.dk/ffr  

http://nordbohuset.dk/ffr


 

 

Lørdag aften d. 16. Juni holder vi sommerfest i Sankt 

Hans teltet. Kom og grill, fest og nyd musikken og 

stemningen i teltet.  

Der vil blive vist fodboldlandskamp i teltet 

Danmark vs. Peru 

Nicklas Ejby spiller live musik fra kl. 21.00 til midnat. 

Alle er meget velkomne! 
 
BORDBESTILLING 
Kommer I 8 personer eller flere, har I mulighed for at 
reservere bord. Alt I skal gøre er at sende en sms til: 
4035 9988 
Husk at skrive navn og antal gæster. I vil få en bekræf-
telses sms retur når bestillingen er modtaget. 
 
Vi glæder os til at se Jer alle sammen til en fantastisk 
start på Sankt Hans ugen og afslutning på Fredericia 
Fun Run 2018  



 

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

 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 10. juni 2018 

Vi har igen i år lavet en kanon lækker buffet fra kl. 18.30. 

Buffet menu 

3 slags kød 
- Oksefilet 
- Glaseret Skinke 
- Barbequemarinerede kyllingebryster 
 
Lækkert tilbehør 
- Flødekartofler 
- Frisk kartoffelsalat 
- Pasta salat 
- Melon salat med Mozarella og rucola. 
- Salat bar. 
- Flutes og smør  
 
Pris pr. voksen kr. 150 kr 
Børn til og med 12 år kr. 75 kr. 
Børn under 3 år gratis. 
 
SÅDAN BESTILLER OG BETALER DU 
01 - Betal via Mobilepay: 69400 
02 - Skriv dit navn i kommentarfeltet, samt antal betalen-
de gæster. 
 
F.eks: 
Jens Hansen 4 voksne og 3 børn = 825kr 
(Børn under 3 år skal ikke oplyses i bestillingen) 
 
På dagen oplyser du blot dit navn eller mobilnummer ved 
vores buffet.  
 

”Drikkevarer skal købes i teltet—overskuddet går direkte 
til vores fælles Nordbohus” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For aftale ring til RikkePrikkes Fodpleje 

Fodbehandlinger inkl. ligtorne, vortebehandling, bøjlebe-

handling, lakering af negle m.m. 

Hold øje med gode tilbud og nyheder på Facebook og 

hjemmesiden eller kik forbi klinikken på Devantiersvej 7. 

Jeg er forhandler af Align Footwear indlægssåler og fod-

plejeprodukter fra Gehwol og Baehr. 

Udebehandling efter aftale. 

RikkePrikkes Fodpleje     

www.rikkeprikkesfodpleje.dk  

Devantiersvej 7, 7000 Fredericia (Randalsparken).      

Telefon 6016 1982   
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Treldevejens Kiosk  

Din tipsforhandler          

Treldevej 48 

7000 Fredericia 

Tlf. 7592 1725 

www.treldevejens-spilleklub.dk 

DANMARK vs. PERU—Fodbold VM 

Lørdag aften d. 16. juni åbner viser vi Danmarks VM kamp 

mod Peru fra kl. 17.30 

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


 

 

Thorvaldsensvej 1 

7000 Fredericia 

www.pia-lux.bestilling.nu 

www.Pialux.dk 
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Onsdag d. 20. juni kl. 19.00 – 22.00 

Teltet åbner kl. 18.00 

 

 Voksen banko 
 

Vores traditionsrige bankospil i Sankt Hans 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 til 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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DANMARK vs. AUSTRALIEN—Fodbold VM 

Torsdag aften d. 21. juni åbner vi teltet og viser Dan-

marks næste VM kamp mod Australien. 

Vi har tændt for de kolde fadøl og så skal der ellers ba-

re hygges og ses fodbold. 
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Boder, hoppepuder og live musik! 

BEMÆRK: 2 hoppepuder til Nordbo-dagene i 

år! 

Du kan også prøve kræfter med kegleboden, det 

muntre køkken, ansigtsmaling, den uundværlige fiske-

dam. 

Sankt Hans aften falder på en lørdag i år, og vi har der-

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

natten. 

Priser 

Hoppepuder   Gratis 

Fiskedam   1 tur 5kr  - 3 ture 10kr 

Ansigtsmaling   25kr 

Det muntre køkken  3 kast 10kr 

Kegler    3 kugler 10kr 

Åbningstider Torsdag 

21. juni 

Fredag 

22. juni 

Lørdag 

23. Juni 

Boderne Lukket 17.00-22.00 14.00—22.00 

Hoppepuder 16.30—20.00 

 

17.00—21.00 11.30—22.00 
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Fredag 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. 

18.00 

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 hoppepuder og 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. 
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Lørdag d. 23. juni 
 kl. 12.00 - Børnebanko 

 Kl. 14.00 - Boderne åbner 

 Kl. 14.00 - Nordbo mesterskabet i rodeotyr-ridning 

 Kl. 14.00 - Nordbyens store bagekonkurrence!  

 Kl. 15.00 - GRATIS overraskelse til alle børnene! 

 kl. 17.30 - Spisning i Sankt Hans teltet  

 kl. 19.15 - Fakkeloptog ved Spejderne 

 kl. 19.30 - Båltale  

 

Årets taler Kenny Bruun Olsen 

 Kl. 19.45 - Vi tænder bålet og synger midsommervisen 

 kl. 20.00 - Fest og live musik i Sankt Hans teltet 

 Kl. 02.00 - Tak for i år og god sommer! 



 

 

Lørdag d. 23. juni  

 Sankt Hans teltet åbner kl. 11.30 

 Børnebanko fra kl. 12.00-14.00  

 (Du skal være under 17 år for at kunne vinde)  

 Voksne må gerne hjælpe 

 
Mange spændende konkurrencer samt flotte præmier 

Vores populære børnebanko spilles igen i år for fuld 

musik. 

Kom og deltag i denne fantastiske børnefest.  
 

1 plade 10kr 

3 plader 25kr 

 

Vores 2 store hoppepuder tændes i pausen og efter 

bankospillet! 

 

TAK TIL ALLE VORES LOKALE SPONSORER 
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Lørdag d. 23. juni kl. 14.00—16.00 

Vi søger kage-bagere til den nye Skt. Hans dyst i Nord
-bo og der er en skøn præmie på højkant.  

Meld dig til, ved at trykke DELTAGER i begivenheden 
på Facebook eller sms/ ring til Lise Villefrance og til-
meld dig og din kage. 

Mød op med din NORDBO kage om lørdagen kl. 14.00  

Dommerpanelet består af alle de nordboere, der kigger 
ind Sankt Hans teltet til eftermiddagskaffe og kage. 
 
~ Inviter gerne alle med til bagekonkurrencen 

Tilmeld dig til Lise Villefrance 

Tlf: 8173 6850 
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Fakkeloptog ved Spejderne kl. 19.15 



 

 

Nordbo mesterskabet  

i Rodeotyr-ridning! 

Grundejerforeningen Treldeparken og Nordbohuset 

inviterer til Nordbomesterskabet i Rodeotyr-ridning.  

Lørdag den 23. juni fra kl. 14.00-18.00 
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Hvem bliver siddende længst på tyren? 

Det er gratis at deltage. 

Præmier til de 3 bedste. 

Aldersgrænsen er 12 år 



 

 

Lørdag d. 23. juni kl. 15.00  

I forbindelse med Sankt Hans ugen og Nordbos 40 års 

jubilæum har bestyrelsen en spændende overraskelse 

til alle fremmødte børn på marken lørdag d. 23. juni. 

 

Prik til mor og far så du husker at komme forbi marken 

kl. 15.00 

Shhhh…, det er en overraskelse.  
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Lørdag d. 23. Juni kl. 20.00 – 02.00  

Efter midsommervisen og bål-talen kan du sam-
men med familien nyde lidt koldt at drikke i hyg-
geligt selskab med områdets beboere. 

Kom og fest og nyd musikken samt den gode 

stemning i teltet når Nicklas Ejby spiller live mu-

sik fra kl. 21.00 til midnat. 

 

Alle er meget velkomne! 

”Drikkevarer skal købes i teltet—

overskuddet går direkte til vores 

fælles Nordbo hus” 



 

 

Som noget helt nyt i år finder du også vores AXA lounge 
område på Sankt Hans pladsen. Kom og slap af allerede fra 
Lørdag d. 16. juni 
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Har du mulighed for at hjælpe, kan du kontakte de ansvarlige. 

Kræmmermarked - Jan Jensen   2510 5429 

Fredericia Fun Run - Martin Lindved  2065 9320 

Sommerfest  - Mikael Hansen  6023 1725 

Sankt Hans banko - Stephan Klavsen 4162 1041 

Børne disko  - Martin Lindved  2065 9320  

Børne banko  - Stephan Klavsen 4162 1041 

Kagekonkurrencen - Lise Villefrance 8173 6850 

Sankt Hans fest  - Stephan Klavsen  4162 1041 

 

Ansigtsmaling  - Lise og Henny  8173 6850 

Det muntre køkken - Jan Steenberg  2367 4736 

Amerikansk lotteri - Stephan Klavsen  4162 1041 

Fiskedam   - Jan Jensen   2510 5429 

Kegler    - Mikael Hansen  6023 1725  

 

Øl vogn   - Kenneth Barasinski 2782 3096 

Slikboden  - Birthe Halkjær  4035 9988  

Pølsevognen  - Laila Hansen  5152 8086 

 

Meld dig som frivillig online  

http://nordbohuset.dk/frivillig/ 

Der afholdes medhjælperfest lørdag d. 15. september 2018 
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