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Ansøgning 2 til Fredericia kommunes Brandingpulje 2022. 
 
Vi ansøger støtte for at kunne brande AXELTORVS aktiviteter, så torvet ikke længere ligger øde hen. 
Der er et stort behov for at gøre det mere attraktivt for professionelle kræmmere og handlende at komme 
og besøge torvet, sammen med de få handlende, der allerede er på pladsen hver lørdag. 
 
Vores mål i 2022 at afholde 5 lørdags arrangementer, med musik og hyggelig kræmmerstemning, hvor man 
kan opleve et bredt udvalg af boder, alt fra en lokal familie som vil sælge ud af deres legetøj og fars 
skruemaskiner, til professionelle som sælger blomster, friske råvare og meget mere, pladsen skal fyldes 
med glade kræmmere, som det har foregået lige siden 1897. 
Markederne vil foregå 1 st. lørdag i måneden fra maj – September.   
  
Vi har derfor behov for midler til: 

• Markedsføring af Axeltorv som markedsplads 
• Musik på markedsdagene  
• Annoncering på sociale medier – nationalt  

 
 
Målgruppen for brandingen er at få Fredericia på landkortet, overfor kræmmere og handlende, så de kan se 
muligheden for at bruge en lørdag i Fredericia, så pladsen fyldes med spændende boder fra hele landet. 
 
Vi ansøger om kr. 49.900, -  
 
Vi har ikke ansøgt andre fonde om midler. 
 
Budgettet skal realiseres således pr. arrangement: 
Markedsbogen helside kr. 1.900, - 
Annonce i lokalemedier kr. 6.100, - 
Scene   Kr. 3.500, - 
Orkester  kr. 8.500, -_ 
Total pr. arrangement  Kr. 20.000, - 
 
Kr. 20.000, - x 5 lørdage =  kr. 100.000, -  
Priserne er incl. moms 
  
Allerede bevilget:  kr.49.900,- 
Rest:   Kr.49.900,-_ 
Total:  Kr.99.800,- 
================================== 
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Til støtte for ansøgningen: 
 
Bestyrelsen består at 9 frivillige personer, som er bredt repræsenteret omkring Axeltorv: 
 

1. Britt Føns Eriksen – Beboer repræsentant for beboerne omkring Axeltorv 
2. Eltaf Abbasi – Ejer af TRIO cafe på Axeltorv 
3. Peter Bech – Esport Fredericia 
4. Poul Rand – Musiker 
5. Helle Rasmussen – Kørelærer i Fredericia 
6. Tom Larsen – Tekniker ved TL-Teknik 
7. Kaj Johnsen – ankermand igennem 12 år på Axeltorvs aktiviteter 
8. Ricky Johnsen – Medhjælper igennem 8 år på Axeltorv 
9. Jens Østergaard – Eventmanager ved Nordic Event Company  

Ud over Musik kræmmermarkeder og julearrangementer i 12 år, så har foreningen også afviklet 
Sommerrock med kant, en mini festival hvor alle aktiviteter var gratis, alt overskud gik til de udsatte i byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 afviklede vi Gurli Gris Juleshow til 30 Corona ramte børnehaver i Fredericia, 
 hvor vi kørte ud til Børnehaverne  
  

 


