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Titel Meddelelse 

Formanden har 
ordet! 

Marianne Nyrup 

Sankt Hans aften på marken ved Huset var helt forrygende. 

Det er mange år siden, der har været så mange mennesker og 

ikke mindst børn. 

Nordbo Senior havde et lille telt, hvor vi viste noget af det, vi 

bruger huset til, nemlig fremstille håndarbejde.  

Vi fik talt med en del mennesker, som ikke kendte til os, og 

solgt lidt af det, vi havde med.  

Vi var godt tilfredse. 

Kan man være andet med masser af glade mennesker i et 

rigtig dejligt vejr. 
Formanden har 
ordet! 

Marianne Nyrup 

 

Randsfjord Rundt 
Så er tiden kommet til den årlige cykeltur Randsfjord Rundt. 

Vi starter og ender ved Nordbo Huset. Der er som sædvanlig 

service på ruten med væske. 

Når vi kommer hjem, er der grillpølser med brød og en 

genstand. 

Der er mulighed for at hygge sig med cyklisterne, når de 

kommer hjem. Du kan tilmelde dig pølser med brød og en 

genstand. ALT ER GRATIS. 

Hvornår: 

Ugebrev 
Uge 26 – 2022 
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3. august kl. 17.00 starter cyklisterne. 

Hvordan tilmelder jeg mig: 

➢ Du skriver dig på listen i Nordbo Huset eller 

➢ Du sender en sms til Marianne tlf. 20847139 eller 

➢ Du sender en mail til formand@nordbosenior.dk 

Af hensyn til indkøb skal tilmelding ske senest 29. juli 

 

Glædelig 
søndag! 
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Juni måned Juli er årets syvende måned. Den er opkaldt efter Julius Cæsar. 
Ældre dansk navn: Ormemåned. I første halvdel af måneden 
bærer lindetræerne store mængder af lysegule blomster med fin 
duft. 

Juli i Danmark  
Normaltal for juli  

• Middeltemperatur: 16,9 °C 

• Nedbør: 65 mm 

• Soltimer: 227 

 

Juli: Humlebi og svirreflue på Kartebolle 

Vejrrekorder for juli måned  

• 1904 – Den tørreste med kun 15 mm nedbør 

• 1922 – Den solfattigste med kun 137 soltimer 

• 1931 – Den vådeste med hele 140 mm nedbør 

• 1979 – Den koldeste juli med en middeltemperatur på 13,6 °C. Max- og 
minimumtemperaturen var hhv. 23,9 og 4,0 °C 

• 1983 – Denne juli tangerede med tørkerekorden på 15 mm fra 1904 

• 1994 – Denne juli tangerede med tørkerekorden på 15 mm fra 1904, hvilket 
også skete i 1983 

• 2006 – Den varmeste juli med en middeltemperatur på 19,8 °C. Max- og 
minimumtemperaturen var hhv. 33,5 og 4,7 °C.[1] 

• 2007 – Denne juli blev den næstvådeste juli i 135 år med et 
landsgennemsnit på 127 mm nedbør.[2] 

• 2018 – Den solrigeste juli med 339 soltimer.[3] 

Ferie: 
Juli måned forbindes med højsommer og ferie. Den første danske 
ferielov er fra 13/4 1928 og fra da af blev det efterhånden almindeligt for 
alle klasser i samfundet at holde ferie. Før den tid kendes fra 1700tallet 
organiseret ferie, men kun for den velhavende del af befolkningen, fra 
1800tallet begyndte også det bedrestillede borgerskab at holde fridage 
om sommeren. 

De vigtigste arbejder i juli måned i de gamle landsby samfund 

• Høslætten fortsat i denne måned. 
• Sidst i juli måned kunne det første korn vinter rugen ofte høstes. 
• Der skulle også hvis der var tid dertil køres tørv hjem fra mosen. 
• Og i haven skulle vinterkålen sås 

De vigtigste indendørs arbejder var følgende: 

• Der skulle destilleres snaps på den vin hvorpå krydder og lægeurter fra 

Skt. Hans havde trukket 

I juli måned skal man vogte sig for: 

https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ned
https://da.wikipedia.org/wiki/Julius_C%C3%A6sar
https://da.wikipedia.org/wiki/Lind_(Tilia)
https://da.wikipedia.org/wiki/Humlebi
https://da.wikipedia.org/wiki/Svirreflue
https://da.wikipedia.org/wiki/Kartebolle-familien
https://da.wikipedia.org/wiki/1904
https://da.wikipedia.org/wiki/1922
https://da.wikipedia.org/wiki/1931
https://da.wikipedia.org/wiki/1979
https://da.wikipedia.org/wiki/1983
https://da.wikipedia.org/wiki/1994
https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://da.wikipedia.org/wiki/Juli#cite_note-1
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://da.wikipedia.org/wiki/Juli#cite_note-2
https://da.wikipedia.org/wiki/2018
https://da.wikipedia.org/wiki/Juli#cite_note-3
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Naturen_i_juli.jpg
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• stærke drikke, for megen søvn, svedbad, åreladning, varm mad og 

ukyskhed 

1. Du danske Sommer, jeg elsker 
dig, 
skønt du saa ofte har sveget mig. 
Snart kolde Farver i Sky og Vand, 
snart nøgne Piger ved hver en 
Strand. 
          Mer, mer, mer 
jeg dog dig elsker, hver Gang du 
ler. 
 

2. Du er i Sindet jo lunefuld, 
dog Hjertet inderst er pure Guld, 
et Eventyr er dit glade Navn, 
og Blomster lyser ud af din Favn. 
          Korn, Korn, Korn 
i Drømme gror under Maanens 
Horn. 
 

3. Naar dine Bølger mod Bredden 
gik, 
beruset blaa som Gudinders Blik, 
en Ungdom jubled din Lovsang 
ud, 
kun klædt i Solskin og brunet 
Hud. 
          Ned, ned, ned 
til Daab i Glemsel og Evighed! 

 

4. Og naar du strakte med aabent 
Sind 
de lyse Nætter i Himlen ind, 
imens det dufted af Hyld og Hø, 
vi bad: Lad Drømmen dog aldrig 
dø! 
          Ak, ak, ak! 
Vort Hjerte svulmed af Tro og 
Tak. 
 

5. Og stundom ud af din fulde Glød 
sprang Lyn fra Skyen i Jordens 
Skød, 
og Tordenlatter og Tordenregn 
din Troldom spændte fra Egn til 
Egn. 
          Vild, vild, vild 
er, skønne Sommer, din Kraft og 
Ild 
 

6. Du danske Sommer, min Hilsen 
tag, 
du lyse Nat og du lyse Dag! 
Gaar tit du kold over Landet hen, 
jeg ved, du kommer dog hed igen! 
          Ja, ja, ja, 
jeg ved, dit Hjerte er Guld endda. 

 "Sommervise" af Thøger Larsen, 1923 
 

 

Corona NYT! Danskere over 50 år får tilbudt fjerde 
vaccinestik fra 1. oktober. 

Alle danskere over 50 år får 
tilbudt fjerde vaccinestik 
mod coronavirus per 1. oktober. 
Det erfarer en række medier 
onsdag morgen. 
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Beboere på plejehjem vil få tilbudt et nyt stik før 1. oktober. 

Klokken 10 onsdag var der indkaldt til pressemøde i Statsministeriet 
om coronastrategien for de kommende måneder. 

Strategien for coronahåndteringen kommer på et tidspunkt, hvor 
smitten med coronavirus igen stiger i Danmark. 

Det skyldes blandt andet en undervariant til omikronvarianten, som er 
blevet dominerende i Danmark. Den hedder BA.5. 

I forrige uge udgjorde undervarianten 32 procent af alle tilfældene i 
landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent. Det oplyste 
sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter. 

Statens Serum Instituts (SSI) direktør, Henrik Ullum, understreger over 
for TV 2, at der ikke er grund til bekymring lige nu. 

- Varianten ser ikke ud at gøre os mere syge, og vaccinerne beskytter 
godt mod alvorlig sygdom og indlæggelse. 

- Samtidigt ser det ud til, at de, der tidligere har været smittet med 
omikron-varianten, har god beskyttelse mod smitte. Jeg håber ikke, at 
det kommer til at påvirke sommeren for meget, siger Ullum til TV 2. 

B.T. erfarer, at der ikke er fremlagt konkrete planer for, hvordan 
sundhedsvæsnet, som har været særdeles presset grundet corona, skal 
håndtere den kommende periode. Ifølge B.T. laver de enkelte regioner 
selv planer for deres eget beredskab. 

Læst af Bjarne Dueholm 

Så er der snart 
tour start 2022 
Er du klar? 
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Fredericia 
Kommune 
 

 

Uddeling af midler fra tilgængelighedspuljen 
Der var mange og forskellige ansøgninger, alligevel var der flere 
penge end der i første omgang blev søgt for. 

Ansøgningerne var meget forskellige fra siddepuder til 
piktogrammer til skolegården, og alle fik deres ønsker opfyldt. 

Det kan godt være nogle vil sige, hvad siddepuder har med 
tilgængelighed at gøre, men for dem, der har problemer med ryg 
eller på anden måde problemer med at sidde, har det stor betydning, 
at der er en pude i stolene. Det kan gøre, at man har lyst til at komme 
til arrangementet i stedet for at vælge fra på grund af problemer med 
at sidde på hårde stole. 

Så det er en af måderne til at forhindre ensomhed. 

Den Kreative Skole skal have tilskud til en trappelift så også 
kørestolsbrugere og dårlig gående har mulighed for at komme i hele 
huset. 

Der er lavet ledelinje fra Fuglesangcentret til Hannerup Kirke, - 
denne kan nu blive ført helt over til Venusvej. 

Det var der mulighed for af restbeløbet fra tilgængelighedspuljen. 

Vi var enige i tilgængelighedsudvalget om, at alle ansøgninger skulle 
imødekommes. 

Når der næste år igen er mulighed for at søge penge fra 
tilgængelighedspuljen, bliver det spændende at se, hvem og til hvad 
der er søgt. 

Puljen er på årligt 200.000 kr., og kriterierne for at søge er, at 
tilgængelighedsprojekterne skal komme mange til gode eller have 
stor betydning for en mindre gruppe. 

Der kan søges om tilskud til opstartsudgifter eller anlægsudgifter. 

Ansøgningsfristen var i år den 22. marts så hold øje med, hvornår 
puljen bliver udbudt i 2023. 

På seniorrådets vegne, 
Jytte Buch 

 

Tilgængelig-
hedspuljen og 
NORDBO 
SENIOR 

Nordbo Senior blev tilgode set med kr. 10.000 til siddepuder, som pt. er 
under vejs til os i Nordbo Senior. 
Derudover blev vi tilgodeset med kr. 20.000 til at forsøge at kunne 
sende f.eks. et foredrag hjem til medlemmer der ikke kan være tilstede 
i NORDBO HUSET, derom kommer der yderlige oplysninger senere. 
Tovholder Bjarne Dueholm 
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En bodega i 
himlen! 

Bemærk ”OLSEN BANDEN” i baggrunden. 
 

NYHED! 
 
”en glad aften i 

byen” - med 
NORDBO 
SENIOR. 

 

 

Paul Potts ”Christmas Dreams Tour” 
med gæstesolist Gry Johansen. 
  
 
Der er garanti for skønne og forrygende julekoncertoplevelser i en række danske 

kirker & koncerthuse i november 
og december 2022, når den 
verdensberømte Paul Potts med 
pianist endnu engang folder 
repertoiret ud på dansk 
grund.  Det er 6. gang Danmark 
får glæde af Paul Potts’ smukke 
stemme, og i 2022 venter en helt 
særlig overraskelse til det 
danske publikum. Gry Johansen, 
som er bedst kendt fra Melodi 
Grand Prix, er med som 
gæstesolist. 
  

Publikum kan se frem til en varm og underholdende aften, hvor man kan svømme 
hen til engelske og danske juleklassikere og nyde duetter med de to solister. 

  
Ingen havde nok forventet at få benene slået så meget væk under sig, da Paul Potts i 
2007 stillede sig op i talentkonkurrencen ”Brittain’s got Talent” og sang den smukke 
arie Nessun Dorma fra Puccinis opera Turandot. 
Den tidligere telefonsælger vandt som bekendt konkurrencen og udsendte kort efter sit 
debutalbum, som der stormede op af hitlisterne og solgte ikke mindre end 3,5 
millioner eksemplarer. Og i dag har den fantastiske sanger opnået stjernestatus 
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Dansk gæstesolist 
Gry Johansen er en af Danmarks dygtigste sangerinder med en gudsbenådet skøn 
stemme. Gry begyndte sin karriere som 15-årig i 1980, og hun har flere gange deltaget i 
det Danske Melodi Grand Prix. Det store gennembrud fik hun i 1983, hvor hun vandt 
med "Kloden drejer". Det var her, hun tog de berømte "rejehop" som en del af sangens 
koreografi. Gry besidder en stor musikalsk bredde og vil til koncerten synge danske 
klassiske julesange. 
  
Publikum vil opleve en glæde, nærvær, eftertænksomhed og klang af højeste klasse når 
julen synges ind rundt i Danmark. 
 

NORDBO SENIOR har fået et antal billetter på 
hånden til denne julekoncert i Eksercerhuset, 
torsdag, den 1. december 2022 kl. 20, (dørene 
åbner kl. 19) hvor der er reserveret 
siddepladser. 
Billetprisen er kr. 355 pr. person. 
Tilmelding til kasserer@nordbosenior.dk eller via 
tilmelding på vores hjemmeside nordbosenior.dk. 
senest den 8. august 2022 
Tilmelding er bindende. 
 

Tovholder har 
ordet! 
 

 
Ane Margit 
Jørgensen 

Krolf og petanque 
 

Tirsdag var en lidt spændende dag.  
Da der er Nordbo-dage, ser pladsen lidt anderledes 
ud.  
Et enkelt hul i krolf. skulle lige erstattes af lidt 
alternative remedie.  
Vi skulle også rundt om et enkelt telt, og en flad 
hoppeborg.  
Det kan godt være det gav nogle ekstra slag, men alle 
havde det sjovt.  
 

Mange hilsner 
Ane Margit 
 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Om NemID 
1. juli: Slut med nøglekort 

i din netbank 
NemID nøglekortet er 

ikke sikkert nok, og 

derfor må det ikke 

bruges efter 30. juni, 

siger Finanstilsynet. 

 

Fra juli skal det være slut med NemID-nøglekort til netbank. 

Finanstilsynet påbyder alle banker at stoppe brugen af NemID-nøglekort 

senest 30. juni. Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse. 

NemID-nøglekortet udfases, fordi det ikke lever op til krav for såkaldt stærk 

kundeautentifikation. 

Det skyldes, at der kan tages en kopi eller et foto af et nøglekort, og det er 

dermed mindre sikkert end de andre løsninger. 

Fra juli skal du derfor bruge MitID, NemID-app eller NemID-nøgleviser, 

når du vil ind i din netbank.  

Du kan være undtaget 
Der er dog undtagelser. Du kan fortsat bruge 

nøglekortet lidt endnu, hvis du: 

• er i gang med din 30-dages migreringsperiode til MitID., 

• har fået udsættelse af din 30-dages MitID-migreringsperiode i dit 

pengeinstitut 

• endnu ikke har fået sat gang i migreringen til MitID, fordi du ikke 

har brugt sit NemID inden for den periode, hvor du kunne blive 

udtaget til migrering. 

Alle på MitID til oktober 

Al brug af NemID-nøglekortet ophører 31. oktober 

2022, hvor alle skal være flyttet over til MitID. 

Fristen var tidligere i juni, men den blev udskudt 

til oktober på grund af lange ventetider på Borgerservice. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/PaabudNemID
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Cykeltur 
Randsfjord 
rundt! 

Bent Iversen 

 

 
I år cykler vi onsdag d. 3.-8. med start fra Nordbo Huset kl. 17:00.  
Vi er tilbage ca. kl. 18:30, hvor Jørgen har tændt op under grillen. 
Det er gratis at deltage, men med tilmelding på grund af indkøb. 
Kom og vær med til nogle hyggelige timer.  
 

Hvordan tilmelder jeg mig: 

Du skriver dig på listen i Nordbo Huset eller 

Du sender en sms til Marianne tlf. 20847139 eller 

Du sender en mail til formand@nordbosenior.dk 

Af hensyn til indkøb skal tilmelding ske senest 29. juli 

Mvh. Bent Iversen. 
Tovholder har 
ordet! 
”os der sparker 
dæk” 

Bjarne Dueholm 

 

 
Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Tirsdag, den 28. juni kl. 10 – Krolf og petanque 
Tirsdag, den 28. juni kl. 13.30 - håndarbejde  
Onsdag, den 29. juni kl. 18 - cykeltur 
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Torsdag, den 30. juni kl. 10 – travetur 
 

Efter Sct. Hans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved du det? 
om 
Markeds-
pladsen 

 

På NORDBO SENIOR’s hjemmeside, kan du sætte ting til 

salg som du har i overskud, evt. efter en oprydning. Tag 

et foto, sæt en pris og send det til tovholder for 

hjemmesiden på mail kasserer@nordbosenior.dk, så bliver 

det lagt under fanebladet ”Vi hjælper hinanden” 

+ ”markedspladsen”, så kan det være det er hurtigt solgt 

til et andet medlem af Nordbo Senior. 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Evt. spørgsmål kan rettes til Bjarne Dueholm på tlf. 

22608100.  

Forældredag i 
folkeskolen! 

 
Ved du det? 
Om 
Bogreolen 

BOGREOLEN I DATASTUEN I NORDBO HUSET 
Mangler du læsestof, kan du finde gratis bøger i bogreolen i Nordbo 
Huset. 
Bogreolen finder du i datastuen, som normalt er åben når Nordbo 
Senior er i huset. 
Du finder en stor mængde bøger i mange genrer. Bøger er gratis og 
kommer fra andre medlemmer af Nordbo Senior som har dem i 
overskud. 
Hvis du selv har bøger du vil give bort til andre, kan du stille dem ved 
reolen, og Marianne m.fl. sortere dem.  
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Bøgerne kommer op på reolen, og de som ikke gør, bliver sendt videre 
til velgørende organisationer. 
Rigtig god læselyst. 
 

VIGTIG VIDEN! 

Er dit blå sygesikringskort 

udløbet? 
Mange danskere har ikke brugt det blå sygesikringskort 

under Corona pandemien.  

Nu får mange brug for et nyt. 
 

600.000 kort forventes at udløbe i 2022. 

Det kan være en god idé at tjekke udløbsdatoen på det blå 

sygesikringsbevis, hvis du til sommer skal uden for Danmarks grænser. 

Det kan nemlig have overskredet sin udløbsdato, mens det lå i skuffen, og 

corona gjorde det noget nær umuligt at rejse. 

600.000 kort forventes at udløbe i 2022, oplyser Udbetaling Danmark, som 

har ansvar for de blå sygesikringskort. 

Samtidig mistænker Udbetaling Danmark, at der er færre, der har fået 

genansøgt i den tid, hvor Corona epidemien har besværliggjort rejser. 

Man kan se, at vi nu har en million færre 

aktive kort, end vi havde i 2019. Derfor 

tænker vi, at det er relevant at opfordre 

danskerne til at kigge deres blå 

sygesikringskort efter, mener Udbetaling 

Danmark. 

Derfor skal du bruge kortet 
Det blå kort skal med, hvis man rejser i EU-lande samt Norge, Island, 

Schweiz og Liechtenstein. 

Kortet giver ret til sundhedsydelser på samme niveau som dem, borgerne i 

det pågældende land har ret til. 

Derfor kan man opleve at skulle betale hele eller dele af behandlingen selv, 

hvis ikke man har en privat rejseforsikring oveni. 
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Det afhænger af sundhedssystemet i det land, man opholder sig i. 

  

Derfor anbefaler Udbetaling 

Danmark, at rejsende sætter sig ind i 

reglerne i de lande, man besøger. 

Ud fra det kan man vurdere, om man 

har brug for en privat rejseforsikring. 

Det blå sygesikringskort dækker heller ikke udgifter i forbindelse med 

hjemtransport. 

Sådan bestiller du det 
Kortet kan bestilles på borger.dk. Leveringstiden på kortet er to til tre uger, 

så har man aktuelle rejseplaner, er det en god idé at bestille kortet i god tid 

til hele familien inden sommerferien,  

Skal man rejse med det samme, kan man bruge den elektroniske version af 

kortet, man automatisk får, når man bestiller et nyt fysisk kort. Det er 

tilgængeligt med det samme. 

Børn skal have eget blåt sygesikringskort. 

Læst af Bjarne Dueholm 

 
Godt det IKKE 
var SÅ slemt! 
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Landmand og 
landmand i 
mellem! 

 
Tryghed når 
du ikke er 
hjemme! 

5 tips til en indbrudsfri sommer  
Sommerferien er en af årets højsæsoner for indbrudstyve, så her får du 

gode råd til at gardere dig selv mod ubundne gæster. 

 

Det er værd at bruge lidt tid 

på at sikre sit hjem, før man 

tager på ferie. 

 

Sommerhuset er booket, 

kufferten pakket, og huset 

er igen tomt– og det ved 

indbrudstyvene! 

Det får derfor tyvene til at trække i 

arbejdstøjet, når vi snart forlader 

hjemmet for at tage på sommerferie.  

Her er Nabohjælp’s 5 bedste råd, som 

vil klæde dit hjem på til at være alene 

hjemme: 
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1.     Fjern dine værdier fra vinduerne, så tyven ikke spotter dem 

2.     Lad det rode lidt i haven og efterlad gerne opvask i køkkenet 

3.     Brug automatisk tænd/sluk til lyset og radio eller tv 

4.     Træk gardinerne for i soveværelset, men ikke i hele huset 

5.     Luk og lås evt. dørene inde i huset, så tyven ikke får overblik udefra  

 

Læst af Bjarne Dueholm 

 

Nååååh 
det er 
sådan de 
gør! 
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100-års dagen 

 

 

Hvis du har en oplevelse, informationer eller andet, du vil dele med alle 
de andre medlemmer af NORDBO SENIOR, kan du sende det til 
kasserer@nordbosenior.dk, så kan det komme med i det næste 
ugebrev. 

Tovholder Bjarne Dueholm 

 

Vigtige telefonnumre: 
Alarmcentralen 112 
Politiet 114 
Lægevagten 70 11 07 07 
Fredericia Krone Apotek:  
telefon 75923800 – mail: axeltorv@apoteket.dk  
Udbringning privat kun kr. 25,- ring 75 92 38 00 
v/Føtex City 
åben mandag – fredag kl. 8 – 19 
Lørdag kl. 8 - 18 
Vagt apotek – søndag og helligdage kl. 10-13 
Nymarksvej ved Brugsen 
Åben mandag – fredag kl. 9.30 – 18.00 
Lørdag kl. 9 – 14 
Sundhedshuset 
Åben mandag – fredag kl. 8 – 16.30 
Lørdag kl. 9 - 13 
Danske Seniorer 35 37 24 22 
Formand for Nordbo Senior 20 84 71 39 
Tovholder Margit Jørgensen 25 34 76 72 
Tovholder Birthe Hansen 61 68 80 17 
Tovholder Bent Iversen 23 80 83 05 
Tovholder Bjarne Dueholm 22 60 81 00 
Tovholder Benny Lauridsen 51 32 61 25 
 

Hjemmesiden Du kan finde alle tidligere ugebreve på vores hjemmeside  

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Nordbosenior.dk 

 

nordbosenior.dk eller KLIK HER 

Skrevet af Bjarne Dueholm 

 
 Du kan finde mere om NORDBO SENIOR på vores hjemmeside 

nordbosenior.dk 

Skrevet af Bjarne Dueholm 

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Nordbo Senior kan du 
framelde dig ved at give besked på mail til 
 

kasserer@nordbosenior.dk 
 

 

Postadresse: 
Nordbo Senior 
v/formand Marianne Nyrup 
Nordre Kobbelvej 102 
7000 Fredericia 
Telefon 20 84 71 39 
Mail: formand@nordbosenior.dk 
 

Mødested: 
Nordbo Huset 
Sonnesvej 112 
7000 Fredericia 

Økonomi: 
Kasserer Bjarne Dueholm 
Prangervej 118 I/H 
7000 Fredericia 
Telefon 22 60 81 00 
Mail: kasserer@nordbosenior.dk 
Bank: Arbejdernes Landsbank 
           Reg.nr. 5352 kt.nr. 0323703 
MobilePay: 99 47 81 
  

Offentlighed: 
Hjemmeside: nordbosenior.dk 
Facebook: Nordbo Senior 
Cvr.nr.: 39432722 
Tilsluttet: Danske Seniorer 
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Vi behøver ikke at have 

samme mening for at 

være gode ved hinanden! 

Mvh Nordbohuset 
 


