
p~r.indbygger
Sendel'bol'g Audelsmejeri <F-

tge!W på Nordals ind-
1. lørdag, eftermiddag
ennem Nordborg, 0p-
1~ wa parkerings-
Yl-Hstationen. og det
-;ne, som depræsen-
·ærksfag. l spidsen
"Ulioss-orR'estret.
'. som rundskue-
, til at besøge. er

t~ , is til kL 18 og V~Langes," skole er man nu fær-
m\ ficto Id. 18. Hefterne dig' med de omfattende 'jordarbejder De fleste er vel nok blevet

~flø~ 'crretninger på i forbindelse med opførelsen af den rasket over det store bygger

'

k nye tilbygning til skolen. - Store. .
3.04. eder; der an mængder jord ha.r måttet fjernes fra derslev l l~bet af det sId~

mælk tJA.- • " kerforenings skråningen, ~og man er kl~ til at, blevet bevilget, og der blive
'.tme~Plkh •• fI 'ag atten .på starte selve byggeriet, den 1.5. okto- dig by.g:get meget.

"" 'ng '150 gæ-~ ber, tiår sommerstoppet udIø.be:, Boligstatistikken for juli k

4 . gt' Der~er tale om et bygger+ ~trlca.. ' '
, l~eggnaertd't 4 're udsol ~ 700.000 kr. omfattende en bygndng' i VIser; -at der er blevet fuldt

to etager ned mod søen med seks Iejliglleder, men at betydelig
fOrbrug 1 ~1lEt. normale klasseværelser, et faglokale, er under opførelse. Det drej
Ved udi, V'fttrup Nielsen hae lægeværelse. sær.lokale. ~i'Jm!okale,~ ialt om 268. lejligheder. hvor

~--- ,udv:idet gymnasttksal, tol1etter og .
udsalb og~ li ejelldom.,..i Sv~strup til ta~ . å,børnslegeplads. 'l\re!!. udvidelsen ,115 er- medoffentllg støtte.
~.lliæl~eproa1., riksarbejder Clatui Skov. S~ellerul! få.. Lang esø skole status. som-en .nor.. At de 268 lejligheder optø:

~
'~-~,.e;(l·I· . . · m,' syv-ktasset skole med ••• ds til. til Haderslev Andelsboligfor, ~G~'..---1 ..~.' . iHåvnbjerg tilSommerste~ tos~~:g:~ih;::tsi~a::e~~~id lidt '79 til private bygherrer. 58 t
~ rUSl en I I 1 kal al nlad smarizel i en sådan grad. at Mariegården, 18 til Byggeseis. . - ~ ; Havnbjergs ser-ie II -ho d's ,søn- •. - ~ ~

." ,~ " . ~dag ~eftermigdag spifle en turl;rel'in?,s.. man har måttet tage den tidlige~'e at 18. januar 1961, 16 til.Sdr,
. . - ~ - !J kamp i Sommer-sted, som k'~ bttve, f~ stelærerbolig i brug til undervis- 'geselskab og rz til Haderslev
HåndbQldbanen reguleret !afgøb~nde for hold.e.~sfor.blJiven i se- mug. mune,

• ~ . I. rre m. Hvis Havnbjerg fa,r kampens
Håndboldbanen, der ;Hgger på l, to poin ts, vi'! holdet væie s*-ret mod

Gråsten stadion, og som de- senere nedrykning, og i modsat faldvH det
år e~~sunket som følge af, at der bllve de to sidste Kampe, som afg~I:
tidli ' '" ~~ . t d '"'~d" holdets skælme. ~-.' ~ .~
~;1 . gere nar være .van ste l nær- Efter sejren i søndags .over Bol~
.heden, "er blevet reguleret, Der. er deorslever man i HavnbjerKQptimi~
fvldt ca. '200 kubikmeter.i.jord 'på, st.isk: rried bensyn' tii~resultatet af
h·v6reft~f der er planeret og trom- kamp,~n .i So~ersted. o.g de.z:.'11

~.. ~ • • L naturugvts blive sat alt Ind pa at
let, ~og nu er banen blevet tilsået. vinde kampen. Sommersted ~ligge, i
Arbejdet er udført af kommunens bunden og har ingen multgned for
folk: at' undgå,nenrykn-ihg, og rman hal'

der-tor Irrtet ' særtigtvat kæmpe for;
'hvilk-et nat~l;ligvisma være C'nf<ii:'-
del ·for, Havnbjerg. :pa de' to hald
mødtes i toraret endte kampen ~ua.;f-.
gjort 2-2. '
Havnbjerg møder- på søndag med

omtrent samme holi;l..·~som~log Bol-
der-slev., kun' el' målmanden, en ~an-'
den, ~'og holdet ser. del'eUe<t:"således
ud r. ~
Pre5~n Chrf sttansen. Reimer Knud,

sen. Henning Jense~n~La1.iny Liudahl,
J ørgen J'.ørgensen,~'.; Gert J snsen,
M::aks~Larsen,' Fi'ed~- Ped ersen, _Gun
nar J~spersen., Gunnar, KqcK. og MOF
gengJ'~n.sen.· ~ ,'~";~>~
De 'øvrige ~Havnbjerg-hold~-e-r -fær-

aig Il)ed ef±er-arSturnering~n..'· :.

Ved .Danfoss er man ~nu gået i
gang.med at 1orbedr~ forh6Iae~-e fo.r,-,
den gående' .'trafik i nærbeden af"
hovedludgangen. Man er i færd med.
at udvide fortovet 'fra fodgænger-
overgangen ti'! vejen. del' fører ned
til tr'an srormatorstation en, da det
har vi-st sig, at dette fortov. er for ,
smalt.' til at. tage den store trafik.
ved fyrattenstid: .. - ..
En<ividere skal der anlæggasvet

bredt for·tov -langs -med vejen til
tr~sfol'mat.orstationen. DenIle vej Haderslev Amtsmuseums ud
bliver stærkt .benyttat at kørende,
t.1"af:k~ siden~' 'den 'l)ye parkerings-. ninger i den sydlige del af Jels
plads bag trånstormatm-stationen erl nu ved at nærme sig sin afslut
ble.vet taget -~i':brui. og man h;••.r, :1' en overpløjet kæmpehøj har
jler.fOl>'fundet .-de~ nødvendigt at a.n- 'kun ca. to meter fra en ny vill
lægge et fortov tfl fodgængerne. .
Disse forbedt:inger sk-er på. foran- hørende komnus Sterizel, Jels,

Iediing af sikkerhedsudvalget på ~~1ieten rammegrav. Den stamme
Danfoss, som Har henledt myndighe- stenalderens enkeltlrravsfolk o

eS" opmærksomhed' a roble- o, .
roe. f typen, der kan rumme stnds.

espidsær,: lerkar eller ravperl
løbet at oosdagen fik man dOI
dækket s stor en del af grav
den. at, .et syges mindre sanc
ligt '!ned e to sidste fundat·tel',.
~l' de . sydligste .del af gravet
de'bærel" mliPlffu;uligheder. ~:i:~n

Wr~. ,~~
gravgodS' er~an \.,.tJdHgere
.set sii'danne tilf: de. 1Jd~n om
broJagte"gl'av h .. der Væl'et lag
træramme, hvis )0"1' man kar
mod vest og nord, p;,. ~, .
Det kan ikke ~~elukkes. at

bal' ligget en gra . ov~r ae~n~,
her har jorden va'il'et gennemgrs
så intet el' tundet-i denne omg-
m pilespids ar fukt har salede.
tet tydeligt Uhøl'sforhold. Det S}

dog. at eventuelie gravrøvere f
,at'kæologfl-l' ikke er naet nlld til •
ne dybtliggen.de grav. Højen er

betydelig, at der kan være chaz
{Ol' fund ogs1 i den sydliga ae!
højen. d.er ifø!g.e kortene også '1

~'til kampen på søndag i serie nl.
hvo~- Gråsten på hjemmebane mø-
der Rødding, der ligger llå tredi e-
pladsen; stiller Gråsten' følgende
horde .~,. .
Bohlbro, - Harry Skurschog 'lla-

ge Carstensen - Hans Jg. Jørgen-
sen, _Erik Hyllested og Carl G.
Hintze - Erik Hansen, Thor Weiss,
Erling -FraIl501l, Erik Harisen og ·0.
Weiss, , ~-'~. ~

GNistens .serie .III-hold er nu
uden chance. for oprykning, men
derfor er kampen .på 'søndag ,
uden interesse. Dels har Gråsten.
re~che -:t!lgQde ~ 8· neq:eha-"
'gat til "Røddil;g i ;fo;::året; og dels ,
har Gråste!1. el). lill.e c'hance fol' at ligl1~d,til et. gensyxuned -dell'b.erøiilti:! ~Tin-gre", hå-j" :f'liete"~tui'rreI-iii~en"'Ku-
k ~,- ~l--~' '.' • tr'd' 1<1 filmlielt Errold Flynn,-som Spiller fåefit1·epofuts:bg.sIQil~fl'anæs.te's_
.mnn.e p ae.e:e SIg_~a e. Jep a s~~, 'kapta:jri,e;- fot- en: deling 1'aMskærx'iifl:- "'SOI): spille.j sel'ie V.' J)::ampen ~j for-
l serien, .hvilket vjJle væ!~ en, til- jægere, d-er Kastes 'ned over det ja- året endte .med en sejr til Nordborg
fredssfillelse for de. unge sPfller~. pansk-beåattø Bunrna, som en fode-. "på 4.--'::0.

" 1i>.er(or den -~tore<~-efterfølgen~e in'\ia- Nordborg sender f~lg~nde hold af".Bedre forhold for siou ilt' Iaridet. Den forholdsvts be,. sted: :Jørn Sørensen. Mogens Arnold.
grænsede openation .lldvikl-er sig. ved IArne' .Andersen.' Ib. Clausen, PerLyksborgbådene skæbnens -ugunst hl noget nær 'eh Møtlerskcv, Helge Zirnrner-, Marcus
katastrofe - og først eff;e;r !J·ygte,.-I·Clausen, Klaus Hansen. Th. Rasmus,:"'Passa2Certorholdene ved, den ny . I b nli. ::-' .' . lige strabadsecLjunglen og u ø 91"_ sen, Benned ~edegå.Td og Hans

told- og paskontrolbygrring: ·V?P. lige kampe IAoo japanerne., lykkesl C1ausen. '~~
Gråsten havn har-hidtil ikke værei detøn 1i14eil;åri<uuld niænd'at,sliPpE!> De øvr ige v Nordborgvhold 'e'r:. fær-
. så g'ode idet ind- 00' udrejsende: fra .dette:helv:ede m:~dlivet, j ~:b~h.old.Æg med deres turnerlng'skampe.
. . • ~ æ . 0- .; Lde andre roller: ses .bd. a. W!lli
skulle passere hinanden på denIil-; Prlnce, Jam~ Brown pg, Di~k Er ,
le platform foran bygningen. :.:.' ~ man. og den ltendte instruktør Raou(

Dette er ;u afhjulpet ved; at_~an: Wii:lsh 'har .is~~.esa.t.: .:'. ;.' _Politiet fra Nordbor~ lnått'e tOl'S-
- ~~ ~. .~, Junglens ,musketer" '~e:s des- . ~,har.- bygget en 4.·m~ter lang~ gang,.. '-." .' ~ .' ., '. ~~ :. ~, .,...:c dag :;liter! tage sIg af en !'{lMd fra

bro ben oV,~r- haW~~~',s~bE!steg;: 1.ae:'g~~~af9'~!s:ta;id~\./!gig 'Hadel'~lev. de~_ vakteoPsi?t-I,G-u-
. ~.' -C:' '.' , "'~,' .~ .' ~ :~ ~.' .', ~ ·tt1" a ',,,' _. ,:-". " '.' ~-~ _-- derup ved beruset opu·æaen. Han

~der~gg~r lige. oP,~'~~~bygmngee·: Vl?eS ~.d!!ll~~e·:arvefill:!1~. "F.!ell,1- ~rar ikke i stand til at klare sig s~lv
De .mdrejsende kan,nu ben.ytre deri- mmg ~~pakostskole >~Det et!' f]ern- ~-' bI '-ørt til d 1. t- . S _ I~~~-~~-~-------

. - . ~.. ~ . . -' -. ~ smandenNiels-Jør.gen Kaj~E!Ir,de-r ~og ev i> e en Ionen l.' øn
ne gangbro, sa det skulle være en r:.mooerniseret ~'eL. af Gur...il= Jør- • der borg. Senere kan han ,..En-::€: n
'.•.~~a:n.";. -i':-~--

Nordals
og mannestuttede derfor at in{ikalde
til en ny generalforsamling søndag
de-n 25. oktober kl. 13 i forsamlings-
huset.
Foreningens "arbejde i vint'er om-

fatter bI. a. gymnastik. badminton.
håndbold, indendørs fodbold og fol-
kedans, l'igeso~ man ~om sædvanlig
vil indøve et dilettantstykke.

~Iår til skolebyggeri
- ~~Langess

Bedre frafikforhøld
vetl Darifoss

'Søndagens fodbold

Derved opstod et hå:IldCl!IB~
først blev stoppe
kom forbi, men på
havde den overfaldne allere
draget sig flere æsio er.
hjernerystelse og han havd
uden fået to ribben trykke i;

Stadig stort bygge
iHaderslev kommu

Stor ram:
fraenkeJ

Fundet gjort kun
der muli:


