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Dato Tid Aktivitet 
Fredag d. 14. juni Kl. 09.00—22.00 Opstilling  

Lørdag d. 15. Juni Kl. 10.00—17.00 Sankt Hans kræmmermarked 

Lørdag d. 15. Juni Kl. 11.00—15.00 Fredericia Fun Run 

Lørdag d. 15. juni Kl. 18.30—02:00 Nordbofest 

Lørdag d. 15. Juni Kl. 21.00—24.00 Live musik i teltet 

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

Fredag d. 21. juni Kl. 17.00—22.00 Boderne holder åben 

Fredag d. 21. juni Kl. 18.00-21.00 Børnedisko i teltet 

Fredag d. 21. juni Kl. 21.15 —24.00 Hygge i teltet 

Lørdag d. 22. juni Kl. 11.00-12.30 Børnebanko 

Lørdag d. 22. juni Kl. 12.30 - 17.00 Boderne holder åben 

Lørdag d. 22. juni Kl. 12.30-17.00 Aktivitetsdag på pladsen  

Lørdag d. 22. juni Kl. 15.00 
Gratis overraskelse til alle 
børn! 

Søndag d. 23.juni KL.12.00—14.00 Travetur med Nordbo Senior 

Søndag d. 23. juni Kl. 14.00—15.00 Nordbos kagekonkurrence 

Søndag d. 23. juni Kl. 14.00—22.00 Sankt Hans aften 

Søndag d. 23. juni Kl. 19.15—19.30 Fakkeloptog ved spejderne 

Søndag d.23. juni Kl. 19.30—19.45 Båltale ved Steen Wrist Ørtz 

Søndag d. 23. juni KL.19.00-22.00 Live musik i teltet 

Søndag  d. 23. juni Kl. 22.00 Pladsen lukker—Tak for i år 
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Velkommen til Sankt Hans festugen på MARKEN 

Det er forår i luften, og traditionen tro har mange af os 

omkring Nordbohuset arbejdet på at stable et stort og 

varieret program for Sankt Hans Festugen på benene.  

I årets program gentager vi mange af vores traditionel-

le aktiviteter som bankospil for børn og voksne, børne 

disko og gentager sidste års succes, hvor vi kårede 

årets Nordbokage.  

I år arrangerer vi som noget nyt en aktivitetsdag, hvor 

pladsen på MARKEN ud over de traditionelle boder vil 

bugne med forskellige sjove aktiviteter som fodbold-

dart, Sumobrydning og Bungy Fight. Glæd Jer—det bli-

ver MEGA sjovt. 

Sankt Hans festugen foregår som altid på MARKEN for-

an Nordbohuset, og vi håber virkelig du vil nyde at læse 

dette program, og allerede nu planlægge og prioritere 

at deltage i nogle af vores mange aktiviteter.. 
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Nordbyen er virkelig noget særligt, og det skal vi værne 

om og være stolte af. Nøgleord som fællesskab, sam-

menhold og en vis portion stædighed gør, at vi har et 

fantastisk aktiv i vores dejlige beboerhus, et hus som 

bugner af aktiviteter og, hvor mange bidrager med stort 

og småt 

Når det er sagt, er der altid brug for ildsjæle og frivillige 

hænder omkring vores beboerhus. Kunne du tænke dig 

at være en del af et fantastisk fællesskab eller har du 

en ide til et arrangement for børn, voksne, unge eller 

gamle, som du kunne tænke dig at være med til at ar-

rangere, skal du ikke holde dig tilbage. Vi vil nemlig 

meget gerne have, at der sker  en masse i vores Nord-

bohuset, og låner gerne huset ud til et arrangement, 

hvis det er offentligt. Kontakt en af os i bestyrelsen, 

hvis du har en god ide eller bare gerne vil hjælpe.     



 

 

Som tidligere år vil vores dejlige frivillige sælgere banke 

på hos alle i nordbyen for at sælge lodder til Nordbolot-

teriet. Traditionen tro har en masse af byens erhvervs-

drivende doneret flotte gevinster. Tag godt imod vores 

sælgere, og støt Nordbohuset. 

Årets Sankt Hans festuge starter lørdag den 15. juni, 

hvor vores dejlige bydel invaderes af motionsløbere, når 

vi for trejde gang afholder Fredericia Fun Run.  

Vi forventer, at mere end 400 deltagere igen er med til 

at skabe en KÆMPE fest med masser af farver i hele vo-

res bydel.  
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Fest og farver bliver der også lørdag aften, hvor vi hol-

der 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. 

Vi ses på MARKEN 

Stephan Klavsen 

Formand 



 

 

Stor tak til alle vores sponsorer! 
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Husk at støtte vores lokale virksomheder i dagligdagen. 



 

 

Lørdag d. 15. juni skyder vi årets sankt hans uge i gang med 

vores Sankt Hans kræmmermarked, Fredericia Fun Run og 

slutter dagen af med vores sommerfest i teltet.  

Alle kan bestille en standplads til vores kræmmermarked. 

Prisen er 100kr og bliver du til kl. 15.00 får du 50kr retur! 

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. 07.30 lørdag d. 

15. 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. 15.00, hvor markedet lukker. 
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Nordbo byder alle kræmmere velkommen med gratis 

kaffe og rundstykker mellem kl. 07.30-09.00 

Fordeling af standpladsnummer foretages af arrangørerne.  

Køber du mere end én standplads vil disse selvfølgelig blive 

placeret i forlængelse af hinanden. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til markedskoordina-

tor, Helle Koefoed på coboldt@adslhome.dk.  Efterfølgende 

indbetaler du de 100kr via mobilepay til 98970 

HUSK dit navn i kommentarfeltet 

Følg med på Nordbos Facebookside for løbende information 

omkring kræmmermarkedet. Her kan du også skrive til os, 

hvis du har spørgsmål til Nordbos Sankt Hans kræmmer-

marked. 

Se mere information på www.Nordbohuset.dk 



 

 

Hjemmepleje og praktisk hjælp i Fredericia 

Hos Svane Pleje får du: 

Svane Pleje tilbyder hjemmepleje og praktisk hjælp til bor-
gere i hele Fredericia Kommune i alle døgnets 24 timer.  

• En fast kontaktperson, som du kan føle dig tryg ved  og 
 som kender dine personlige behov og ønsker. 

 

• Et godt og tillidsfuldt samarbejde, om at gøre hverdagen 
 lettere. 

 

• Personlig, velkvalificeret og omsorgsfuld hjemmeservice. 

 

• Smil og positivitet, som giver overskud og lyspunkter i   
 dagligdagen. 

 

• Mulighed for at købe ekstra hjælp, hvis du har behov og 
 ønske herom. 
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Vores mål og kerneværdier bygger på fleksibilitet, 

tillid, stabilitet og ansvar. 

 

Er du bevilliget pleje og/eller praktisk hjælp, kan du 

omkostningsfrit og enkelt vælge os som leverandør. 

 

Ønsker du en dialog om dine muligheder og hvad vi 

kan tilbyde, er du mere end velkommen til at kon-

takte os. 

 

Vi hjælper dig gerne hurtigt og simpelt. 



 

 

LØRDAG d. 15. juni 
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Velkommen til 3. sæson af vores populærere familieløb, 
Fredericia Fun Run. Vi skyder Sankt Hans ugen i gang 
med masser af farve og højt humør. 
 
Find løbeskoene frem eller deltag som publikum til vores 
store farve-fest, ugen før Sankt Hans.  

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

Et valgfrit 5 eller 7 km trail løb eller gåtur venter dig 
gennem vores smukke natur på fælleden med afslutning 
gennem Fredericia nord. Undervejs vil du løbe igennem 
farveposter, forskellige forhindringer. Vi sælger slik, pøl-
ser, slush ice, popcorn, sodavand, fadøl og meget andet 
på pladsen. 
 
Vores trail og farveløb Fredericia Fun Run er den ulti-
mative aktivitetsfest for hele familien, hvor alle kan del-
tage. Har du aldrig deltaget i et løb er dette det perfekte 
sted at startet. 

Tidlig check-in: 12. juni kl. 17.00—19.00 

Check-in: 15. juni kl. 10.45—12.45 

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/ løbetur med farvestart og 7 farvestationer  

• Flot Fun Run medalje ved målstregen 

• Et utal af farveeksplosioner til opvarmning og målfesten 

 
Billetpriser 

Voksen 200 kr. pr. person 
Børn 6-12 år 150 kr. pr. person 
Børn under 6 år inkl. løbsudstyr 100 kr. pr. person 
 

På løbsdagen d. 15. juni 
Voksen 250 kr. pr. person 
Børn 6-12 år 200 kr. pr. person 
Børn under 6 år inkl. løbsudstyr 150 kr. pr. person 
 

Børn på 5 år og derunder kan deltage gratis ifølge med en 
voksen. Børn der deltager gratis får ikke udleveret t-shirts 
eller farveposer men der kan købes løbsudstyr på vores 
hjemmeside 
 
Se alle vores flotte anmeldelser på Facebook og bestil bil-
let til hele familien. 

Køb din billet her 



 

 

Lørdag aften d. 15. Juni holder vi sommerfest i Sankt 

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

stemningen i teltet helt gratis.  

( Husk drikkevarer skal købes i Sankt hans teltet)  

 

Kim Ditlevsen 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 & kræmmermarked 2019 
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SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 12. juni 2019 

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

Buffet menu 

3 slags kød 
- Langtidsstegt Okse/kalvefilet 
- Fyldt svinemørbrad 
- Barbequemarinerede kyllingebryster 
 
Lækkert tilbehør 
- Bagte kartofler 
- Små nye kartofler 
- Grønsagstærte 
- Rødvins og bearnaise sauce. 
- Mixet grøn salat 
- Tomat salat 

- Hjemmebagt brød og smør. 

Dessert: Sommerens bær trifili. 
 
Pris pr. voksen kr. 159,00 
Børn til og med 12 år kr. 89 kr. 
Børn under 3 år gratis. 
 
SÅDAN BESTILLER OG BETALER DU 
01 - Betal via Mobilepay: 51528086 
02 - Skriv dit navn i kommentarfeltet, samt antal betalen-
de gæster. 
 
F.eks: 
Jens Hansen 4 voksne og 3 børn = 903 kr 
(Børn under 3 år skal ikke oplyses i bestillingen) 
På dagen oplyser du blot dit navn eller mobilnummer ved 
vores buffet.  
 



 

 

Telefon 6016 1982   
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Treldevejens Kiosk  

Din tipsforhandler          

Treldevej 48 

7000 Fredericia 

www.treldevejens-spilleklub.dk 

Imponerende præmier og vinderchancer! 

Husk at deltag i vores amerikansk lotteri, når vores kære 

frivillige kommer rundt i området og sælger lodder. 

Vi har igen i år fået et hav af flotte præmier fra vores lo-

kale firmaer/ sponsorer som kan blive dine hvis du delta-

ger i lodtrækningen. 

 

 

http://www.treldevejens-spilleklub.dk/
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Devantiersvej 7 

7000 Fredericia 

Hjemmeside: Pialux.dk 

Mail: info@pialux.dk 
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Torsdag 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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Boder, hoppepuder og live musik! 

BEMÆRK: 2 hoppepuder til Nordbo-dagene i 

år! 

Du kan også prøve kræfter med kegleboden, det 

muntre køkken og den uundværlige fiskedam. 

Sankt Hans aften får vi fra 19.00—22.00 besøg af vores 

”hus musiker” Niklas Ejby som vil søge for live musik 

og hygge i teltet. 

Priser 

Hoppepuder   Gratis 

Fiskedam   1 tur 5kr  - 3 ture 10kr 

Det muntre køkken  3 kast 10kr 

Kegler    3 kugler 10kr 

Åbningstider Fredag 

21. juni 

Lørdag 

22. juni 

Søndag 

23. Juni 

Boderne 17.00—22.00 12.30—17.00 14.00—22.00 

Hoppepuder 17.00—22.00 

 

12.30—17.00 14.00—22.00 



 

 

Vognmands- og miljøvirksomheden P. Fournaise A/S 

P. Fournaise A/S blev etableret af Niels Fournaise i 1897, som en af 

de første vognmandsforretninger i Danmark. Vi er derfor meget er-

farne i branchen, hvilket tydeligt afspejler sig på alle de arbejdsop-

gaver, vi udfører. Virksomheden er fortsat ejet af Fournaise-

familien.   E-mail: pf@p-fournaise.dk  

 

Hos P. Fournaise A/S er vi meget vel den ideelle vognmand for dig. 

Vi beskæftiger omkring 70 medarbejdere og råder over en bilpark, 

der omfatter ca. 50 biler – en stor del af bilerne er indrettet til spe-

cial- og transportopgaver, som:  

• Kranopgaver 

• Renovationsopgaver 

• Containertransporter 

• Bådtransporter 

• Andre specialtransporter 

P. Fournaise A/S, Industrivej 15, 7000 Fredericia, Telefon: 75 92 11 44  

mailto:pf@p-fournaise
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Fredag d. 21. 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 popcorn. 

Du kan også prøve vores hoppepuder og boder, der helt specielt 

holder åben for dig. Du kan få farvet hår, prøve fiskedam eller 

vælte kegler og vinde flotte præmier. 

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

ker og slukker. 

Der betales først ved indgangen til diskoteket. 

Reservér din billet allerede i dag ved at klikke ind på: 

https://billetto.dk/e/nordbo-s-bornedisko-v-11-0-billetter-359427  

 

https://billetto.dk/e/nordbo-s-bornedisko-v-11-0-billetter-359427


 

 

Lørdag d. 22. juni  

• Sankt Hans teltet åbner kl. 10.30 

• Børnebanko fra kl. 11.00-12.30  

• (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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Kom på MARKEN lørdag den 22. juni fra 12.30—

17.00, og prøv nogle af de mange spændende akti-

viteter vi har sat op. 

Aktiviteterne er både for børn og voksne, så hold 

dig ikke tilbage og tag gerne alle dine venner med 

til denne spændende, aktive og anderledes nordbo-

dag. 

Slipper energien op undervejs er der ingen grund til 

bekymring. Vi sælger kolde øl og sodavand, grillpøl-

ser og meget andet. 

En dag med garanti for højt humør og sjove timer! 
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Scor flest point i Fodbolddart, og bliv dart konge af 
Nordbyen. Flotte præmier til både børn og voksne.  

Køb dit tumlearmbånd i Sankt Hans teltet til kun 

25kr og få ubegrænset adgang til vores nye aktivi-

teter ved Nordbo lørdag den 22. juni.  

Ved køb af tumlearmbåndet støtter du samtidig ud-

viklingen af Nordbohuset og området omkring. 



 

 

Lørdag d. 22. juni kl. 15.00  

I forbindelse med aktivitetsdagen i Sankt Hans ugen får 

vi fint besøg, og der er igen en spændende overraskel-

se til alle fremmødte børn på marken lørdag d. 22. juni. 

 

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

kl. 15.00 og få købt dit Tumlearmbånd til aktivitetsda-

gen. 
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Søndag d. 23. Juni kl. 19.00 – 22.00  

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

Kom, hyg og nyd musikken samt den gode stem-

ning i teltet når Nicklas Ejby spiller live musik fra 

kl. 19.00 til 22.00.. 

 

Alle er meget velkomne! 

”Drikkevarer skal købes i teltet—

overskuddet går direkte til vores 

fælles Nordbo hus” 



 

 

Vi er et frit og selvstændigt værksted, medlem af Din 
Bilpartner og Dansk Bilbrancheråd .  Når vi udfører 
service på nye biler, bevarer du naturligvis din fa-
briksgaranti. Værkstedet er desuden tilsluttet værk-
tøjskontrol, så du kan være sikker på samme høje 
kvalitet – hver gang!  

Vi sætter en ære i at give dig en førsteklasses betje-
ning, så du kan komme hurtig ud at køre igen.  

 

Vores værdier:  
 

 Forståelse 

 Åbenhed 

 Øjenhøjde 

 Nærhed 

 Imødekommenhed 

 Passion 

Tel: (+45) 75930213    E-mail:  c@friisautocenter.dk  

tel:+45@garage.PhoneNumber
mailto:c@friisautocenter.dk
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Nordbohuset.dk    Sonnesvej 112    7000 Fredericia   info@nordbohuset.dk 

Søndag d. 23. juni 
• kl. 12.00 - Travetur med Nordbo Senior 

• Kl. 14.00   Boderne åbner 

• Kl. 14.00 - Nordbyens store kagekonkurrence!  

• Kl. 15.00 - Spisning i Sankt Hans teltet  

• kl. 19.00 - Live musik i teltet  

• kl. 19.15 - Fakkeloptog ved Spejderne 

• kl. 19.30 - Båltale  

 

Årets taler Steen Wrist Ørtz 

 

• Kl. 19.45 - Vi tænder bålet og synger midsommervisen 

• kl. 22.00 - Tak for i år og god sommer! 



 

 

Søndag d. 23. juni kl. 14.00—16.00 

Vi søger kage-bagere, når vi gentager Skt. Hans dy-
sten i Nord-bo og der er en skøn præmie på højkant.  

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

Mød op med din NORDBO kage om søndagen kl. 14.00  

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

Entre en 20’er for at få ad-
gang til Nordbyens flotteste 
kagebord  

Tilmeld din kage til Lise Ville-
france 

Mobil: 8173 6850 
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FORMAND    - Stephan Klavsen 41621041 

NÆSTFORMAND   - Jan Jensen   2510 5429 

UDLEJER     - Rikke Holm Hansen 6131 0070 

KASSERER    - Hans Aage Klavsen 2420 7847 

WEB ADMINISTRATOR  - Martin Lindved  2065 9320  

BESTYRELSESMEDLEM  - Mikael Hansen  6023 1725 

BESTYRELSESMEDLEM  - Kenneth Barasinski 2782 3096 

BESTYRELSESMEDLEM  - Birthe H. Sandbæk 4035 9988 

BESTYRELSESMEDLEM  - Jan Steenberg  2367 4736 

BESTYRELSESMEDLEM  - Rikke Ejlskov  4084 6044 

BESTYRELSESMEDLEM  - Jan Fogdal Jensen 2513 6457 

SUPPLEANT    - Birger W. Naver 2814 2612 

SUPPLEANT    - Rikke Halkjær  2421 0279 



 

 

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 

 

Det muntre køkken - Jan Steenberg  2367 4736 

Amerikansk lotteri - Stephan Klavsen  4162 1041 

Fiskedam   - Rikke Ejlskov   4084 6044 

Kegler    - Mikael Hansen  6023 1725  

 

 

Øl vogn   - Jan Fogdahl  2513 6457 

Slikboden  - Birthe Halkjær  4035 9988  

Pølsevognen  - Laila Hansen  5152 8086 

 

Meld dig som frivillig online  

http://nordbohuset.dk/frivillig/ 

Der afholdes medhjælperfest lørdag d. 21. september 2019 
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