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6 'dages .idrætog
fest i Nordborg
»Festiby« har til Iormåla: skaffe penge
til to foreningers ungd01nsarbejde

Idrætsforeningen og ungdomsfore-
ningen i Nordborg Indledte I. aftes
det tælles arrangement »Fest-f-by«,
der først slutter SØndag aften, hvor-
efter de to for~ninger håber at have
tjent en god skilling, der først og
fremmest· skal ~r~~es til ungdomsar-

. bejdet.
Hver eneste aften, undtagen fre-

dag, bydes der på idræt og forskellig
underholdning på henholdsvis sta-
dion og festpladsen, der er indrettet
i den ene skolegård.
I aften .er der en puslingekamp ef-

terfulgt af et, revancheopgør mellem:
Nordborgs fØrstehold og Egernsund. I
Onsdag tørner lilleputterne .fra
Nordborg og Havnbjerg .ud og' der-
efter oldboys-holdene fra Nordborg
og Vester Sottrup, torsdag aften er
d~r igen fodbold og atletik - Iørdag'
.ertermiddag domineres af et hånd-

I boldstævne og klo 17 giver nordal-
siske folkedansere opvisnlng, og 'om
aftenen er der oldboys-kamp mellem
Nordborg og Havnbjerg.
. SØndag formiddag er der fodbold

og kl.' 13 drager' et optog gennem
byen til festpladsen, og så går'. det-
lØS med gymnastikopvisning af et
herre-motionshold, et pigehold og et
amtskarlehold.

Folkedansarne kommer igen på
grønsværen, de lokale 'boksere viser

. deres kunnen, der er tattoo ved
FDF, Broager, tovtrækkeriet mellem

I Havnbjerg Sogneråd og Nordborg
. Byråd s\tal'afgøres med PØl·Sogne-
råd som dommere, og kl. 16,30mar- I

kerer panfoss-orkestret, at ugens I

idrætslige arrangementer er slut, -
men på festpladsen slukkes lysene
fØrst kl. 24.

Idrætsugen i Nordborg
I anledning af idrætsugen i Nord-

borg, der begynder 27. maj, skriver
borgmester B l o m g r e n :
Der bliver meget at se på i idræts-

ugen, idet der bydes på underhold-
ning, folkedans, fodbold, gymnastik,
boksning m. m. m. Formålet med
festen, der arrangeres af Nordborg
Ungdoms- og Idrætsforening, er i
første omgang at få økonomien ret-
tet op, så der bliver mulighed for
at gøre noget mere for vor ungdom
på det kulturelle og sportslige om-
råde i foreningerne .

Nordborg byråd hilser med glæde
det initiativ, Nordborg Ungdoms-
og Idrætsforening har taget m. h. t.
det store arrangement, som en så-
dan idrætsuge betyder, med sin
stab af unge mennesker på Nord-
als. Med den tiltagende frihed, disse
har, er det glædeligt, at forenin-
gens ledelse er rede til at ofre de-
res fritid på at udføre et stort og
uegennyttigt arbejde for vore man-I ge unge.
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'.'-. y~d·opiaki:tir
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: . Idrætsforeningens" og 'Ungd()ms~
'foreningens arrangement ~Festi.i-by.
i .denne uge i Nordborg fik en våd
optakt. Trods regnen .vær der den
fØrste aften et par hundrede besø-
gende. De så bl. a., at et hold fædre
intet' kunne. stille op i fodbold med
deres drenge, der vandt 9-2, og at
Nordborgs oldboys i en. turnerings-
kamp besejrede HØrup med 4-1. I
aften er der kl. 18' en lilleputkamp
mellem Havnbjerg og Nordborg, og
kl. 12 mødes oldboys-holdene Nord-
borg og Vester Sottrup. Såfremt vej-
ret er nogenlunde vil FDF-orkestret
marchere gennem byen kl. 19.
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Ingen afgø~else ./ i'
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Nordborgs -Fest-i-byv-uge 'er nu

afsluttet' t'ned et økono:Uisk resultat:,. .
arrangørerne er. mereIend tilfredse
med. Blandt arrangementerne l sid,:
f te runde var - rorudeir-en /r~k;k~
fodboldkampe, som Nordborg vandt
de fleste af; når bortses'. f~a oldboy-s
kampen, .som Havnbjerg :vandt. med I

5-'-2 over, Nordborg; J. en 'tovtræk-,
ningskohkurrence 'mellem Nordborg.
,Byråd; og Havnbierg" Sogri~råtl ;h
med HlP til 'den. aktuelle kommune-

~ I . l' .~

sammenlægning .. Tovtrækningen "'af-
gJorde ikke . styrkeforholdet. Den
endte uafgjort. Ca. 500·'o~erværede
dysten. . .,1 . ,:,1 I
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Lørdagens.
»Fest-i-bv«

&I

Torsdagens program for .Fest-i-by«
i Nordborg Iøb planmæssigt og un-
derholdende af stabelen. Dagens fØr-
ste fodboldkamp blev spillet mellem
juniorer fra Havnbjerg og Nordborg,
og Nordborg sejrede' med 3-0.

Kampen mellem Mommark Han-
delskostskole og Nordborg serie 5
blev. særdeles målrig. Kampen slut-
tede med cifrene 10-5 i Nordborgs I
favør. Ca. 300 overværede de to:
kampe.

Atletikstævnet på Nordals Stadion
havde fået tilslutriing fra mange
sider, og der kæmpedes til langt ud
på aftenen.

I dag byder -Fest-i-by- på fØlgen-
de program: Kl. 14 til 19: Håndbold-
stævne, kl. 14,30: Nordborg puslin--
ge II-Ketting puslinge, kl. 15,30:I

! Nordborg puslinge-Lysabild puslin- I

. ge, kl. 16: Boderne i skolegården
åbner, k1. 16,30: Nordborg drenge-
Augustenborg drenge, k1. 17: Folke-
dansere underholder, kl. 18: Nord- i---~.~~'----------"~

I borg old boys-Havnbjerg old boys,
k1. 20 til 24: Dans; The Harrnony
Brothers spiller .

/

Sidste dag i
»Festihy« .

Sidste dag for .Festiby. i Nord-
borg byder på et særdeles omfat-
·tende program, som indledes med to
fodboldkampe. Kl. 13 er der optog
gennem byen, og nar det har nået
sit bestemmelsessted ved skoleplad-
sen, er der afsat tid til tre gymna-
atikopvisninger, en for motionshold,
en for piger og en for karle. Efter
endnu to opvisninger - folkedans og
boksning - er der k1. 15,40 tattoo
ved FDF-drengene fra Broager.

Ved 16-tiden bliver Havnbjerg
Kommune og Nordborg Sogneråd sat
på en hård prøve. De skal deltage i
tovtrækning, og som uvildige dom-
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