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FEST I BY 1969

Viggo Lyngkilde
Lorens Hansen
Else Matthiesen
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»Fest-i-by« i Nordborg allerede en succes .-
l dag »hjulende optog« gennem hele byen

.Fest-i-by. i NQrq.borg. tegner tit
at blive ·ane tiders succes. Der .var
stort rykind på festpladsen pil ring-
riderpladsen i' Nordborg efter åb-.
ningen .i aftes'- og festen [ortsætrer
i dag og i morgen:

Lederne i de arrangerende for-
eninger, Nordborg Idrætsforening og
Nordborg Ungdomsforening, -Pegyn-
der allerede at gnide sig i hænderne.
De vejrer et overskud mindst lige
så stort som i 1967, hvor det gav.
over 10.000 kr. .

Sportskampene fortsætter i dag'
med håndbold og fodbold på sta-
dion. BI. a. skal der spilles en inter-
essant kamp mellem damer ogægte-
mænd fra Nordborg. Desuden spiler
Nordborgs Serie V mod Egernsund
i en turneringskamp. . '.. .'
. Hovedindslaget bliver dog ,nok det
.hjulende optog, gennem Nordborg.
Det udgår fra brugsen i Nordborg
kL 14, og arrangørerne opfordrer
alle piger og drenge til at mØde op
med alt, hvad der har hjul at kØre

på. Der trækkes lod om fem præ-
mier.

Festpladsen åbner kl. 15, og dan-
sen fortsætter i aften i det store telt
til tonerne fra Fratelli-Kvartetten
med sangerinden Lillian .. På fest-
pladsen er Kjærs Tivoli med hele
udstyret. . / .

Resultaterne fra torsdag. aften
blev: . Junior, damer: Havnbjerg-s-
Svenstrup 4-2, Broballe=-Nordborg
II 4-3, damer: Havnbjerg I-Nord-
borg I 5-4, NordborgTl-e-Havnbjerg
II 4-3, junior damer: Svenstrup-
Nordborg. 3-15. Svenstrup-Havn-
bjerg II .8-1, Broballe II-Havn-
'bjerg II ,5-0, .Svenstrup-c-Nordborg
II 8--1, finalerne': Havnbjerg-Sven-
strup 7-3, Nordborg I-Nordborg II
7-0: 'Dame junior 'finalen spilles.i I
dag kl. 14. .

Efter' omkamp vandt Nordborgs I
puslinge lover Svenstrup 4-2 i i
fodbold. Den ordinære kamp endte,
2-2. Nordborgs tredjehold i senior-.
rækkerne tabte 0-6 til Havnbjergs '
andethold.

,500 duer sendes
• '. J "', •. " .' .

'udIra Nordborg'
Første store dueslip' p~ Als i mange år·

'somåfslutnitig på ;>.Fest~i~by<~iNordborg
~; ! .•.. . .\ .. . . . ,I

I 'eftermiddag slippes over 500 duer På Holdet er bL a'. radioens populæ-
løs fra 1'ingriderpladsen i Nordborg' re Hans Jørgen Skov.' Desuden spil-
som tegn pCt, at 'fest-i-by«-ugen har les 'en juniorkamp mellem Nordborg
ndet sit højdepunkt. Det er det fØrste og Lysabild og en old boys kamp
sto'l'e dueslip på Als i mange år. mellem Nordborg og SB II.

SØndag bliver hoveddagen - både De sidste resultater fra sportsar-
fest- og sportsmæssigt, Festmæssigt rangementerne. Fodbold:' Nordborg
starter det med optog gennem byen drenge II~Havnbjerg 0-3,' Nord-
af idrætsudøverne med Odense Post- borg lilleput II-Broballe 3-2.
orkester i spidsen. Senere giver or-
kestret koncert,' og . NordaIs . Folke-
dansere giver opvisning. .
'c Det danske svar på hollandske
Heintje - drengesanger med mil-
lionsalg bag sig - dukker op og un-
derholder tre. gange SØndag., Han
hedder Ole Høgelund og. er . fra
Odense. Eksperter har udtalt, at han
har en meget stor fremtid for sig. . .
;,Den mest interessante sportsbegi-
venhed el' fodboldkampen mellem
Nordborgs førstehold og, et hold be-
~t~':llde af gamle Nordborg-spillere:

,FD F -orkestret
til fest ..i-by

FDF-orkestret fra Nordborg er ho-
vedindslaget ved arrangemønterns i:
aften i forbindelse med .fest-I-by«-
ugen i Nordborg. Orkestret giver
koncert på stadion efter kampen
mellem tredjeholdet fra Nordborg
og Havnbjergs andethold. FØr' denne
kamp mødes Nordborgs og Sven-
strups puslinge. .

Kampen mellem Nordborg Er-
hvervsforening og Nordborg Hånd-:
værkerforening blev en publikums-
mæssig succes. Flere hundrede over-
værede kampen, .som håndværkerne
vandt 4-1. Første' halvleg' gik lidt
trægt, men en cognac I pausen kVlk-/
kede op på spillerne, der rigtig'· gik
til sagen. ' I

De to drenge A-hold fra Nord- I

borg og Havnbjerg mødtes fØr. un- i
derholdningskampene og Havnbjerg ,
vandt 2-1.

'Fest i by" giver
godtoverskud

eteran-hold. var bedst og" vandt 2-1 over
-~ordborgs førstehold. -, Stor tilslutning

i-by« i Nordborg blev en Veteran-målene blev scoret af
Ideen med at lave en rigtig· Hans Jessen, Vejle, og Claus Hansen,

sammen med sportsa7'1'an- .Fredericia. Det enlige fØrsteholdsmål
e fik en. god modtage~e tog Finn Christensen sig af. Der .var

OL....~dborgenserne. s~ .k,~tQTt:,flere· hundrede. tilskuere , til denne'
~ op om festen -. både. pd kamp. Som forkamp mødtes Nord-

.. 00.pd ringriderpladsen. . . borgs og Lysabilds juniores. Nord- .
r cl gen var så stor, at ~e- borg vandt 5-0. '

e to arrangerende forenm- På festpladsen var der fuldt. Ikke
- Nordborg U gd .forenina , .n ~ms orenmg mindst til dueslippet hvor flere hun-org Idrætsforemng _. reg- .'.
lIItd et klækkeligt overskud, drede duer sendtes ud. Populær blev
~kåret tilfalder idr:etsarbej- .drengesangeren . Ole Hege~und-tra
_ borg. Det endelige beløb Odense, som går for at være det dan-:
,,.., Omnogle dage. .. ','..

ens Sportsbegivenhed . var ske svar på Heintje ..
melh;m et udvalgt hold be- Arrangørerne er tilfredse, og alle-,
at tIdligere Nordborg-spil- rede nu ligger det fast, at man vil,
~borgs fØrstehold. Vete- .gøre .Fest-I-by« i dette format til en,

~ ,ede sig overraskende årligt tilbagevendende begivenhed.
. dt 2-1. Der er basis for det i Nordborg.

.FEST-I-BY- Børrieoptog
• Alle' børn kan deltage. Det skal blot være med et eller andet på hjul.
Start fra Brugsen, Nordborg, lerdag den 30. augustkl. 14.
'. Se i Øvrigt programmet;

Nordborg Idrætsforening/Nordborg Ungdomsforening



I, NORD ER_R_E_D .

,,~julende" optog
;gennemNordborg
.r :
'" Årets »Festiby« starter mandag og slutter

næste søndag - Der bliver. sport og under-
holdning for alle

.,•...•.

'. I hele - den kommende uge vil
:.~ordboi:g formentlig slå på den an-
;;,~en' ende l anledning af årets fest,
,.,,,Fest-i-by-, Det er Nordborg Idræts"
".forening og Nordborg Ungdomsfor-

, enlng, der står for det store arrange-
',ment, Overskuddet fra festligheder-
•'ne går til idrætsarbejdet.
~:: Lørdag og søndag den 30. og 31.

august står i optogenes tegn. Kl. 14
om Iørdagen starter et stort shju-
leride- optog gennem byen med
FDF-orkestret i spidsen. Alle piger
og drenge er indbudt til at deltage
med cykel, legevogne, trillebØre, tri-
cykler og barnevogne - kort sagt

J,~1t;hvad der kan køre,
b, SØndagens optog -begynder kl. 13.

!'Det har Odense Postorkester i spid-
;.,~sen.Senere på dagen er der opvis-
'nlng med Nordals folkedansere, og

!,Danmarks svar på Heintje, Ole He-
gelund, optræder søndag flere 'gange

"på festpladsen, der er åben fredag,
Aørdag og sØndag. Der er dans i fest-

Ifpladsens telt alle tre dage, og der er
.nyt orkest~:. på hver aften. _

Men festen begynder allerede på
mandag. Der er både denne dag
og de Øvrige ·festdage 'masser af
håndbold og fodbold. Af mere show-
prægede ting kan nævnes, at det er
lykkedes at samle et hold af gamle
NlF-ere, der skal møde Nordborg I,
Serie IV. Den mest kendte på det
gamle NIF-hold er:uden tvivl Hans
Jørgen Skov, der er en populær ra-
diomand. Ellers er de tidligere NlF'-
ere hentet fra ,vejle, Ribe, Hover,
KØbenhavn, Fredericia, Arnum, Lan-
gesØ og Nordborg. Kampdommer
bliver også et tidligere medlem af
Nordborg Idrætsforening, Harald
MØller, Vejle.

Den fØrste .Fest-i-by_ .holdtes for
to år siden. Overskuddet blev 10.000
kr. I fjor blev der 5.000 kr. til idræts-
arbejdet.

. Fest iN ori!borg
Under devisen -Fest i by~ indled-

tes i aftes i Nordborg en sportsuge
med hånd- og fodboldkampe på by-
ens stadion, hvor der trods regnvejr
var stort besøg.

'Ugens arrangementer indledtes
med en march gennem byen med or--
kestrene fra Nordborg og Augusten-
borg frivillige Brandværn i spidsen.

I håndbolr' for småpiger blev re-
sultaterne i de to indledende kampe
3-2 til Nordbor g-Havnbjerg og 5-0
til Broballe-Nordborg, Finalekam-
pen mellem de to sejrende hold end-
te uafgjort 0-0. En kamp Nordborg
2. hold-Havnbjerg 'også mellem pi--
ger endte 0-2, og opgøret mellem
pigerne fra Svenstrup og Nordborgs
fØrste-hold fik resultatet 0-5. Fina-
len mellem Havnbjerg og Nordborg
blev vundet af Nordborg 7-1. En
fodboldkamp mellem lilleputterne
fra Havnbjerg Idrætsforening og!
Nordborg' Idrætsforening sluttede
3--0,' og ynglingene fra Nordborg
besejrede Egen 8-4.
.. I aften spilles en .fodboldkamp
mellem Nordborg Håndværkerfor-
ening og Nordborg Erhvervsfor-
ening, et opgør, som ikke skal tages
alt for alvorligt, men som arrangø-.
rerne stiller store forventninger til,
og i aften er det Danfoss-orkestret, I
der står for den musikalske under-
holdning. " '

1

l aftengar det løs
..·iNordborg

»Fest.i.by«~ugens festlige. del begynder'
i aften på ringriderpladsen

I aften gtlr det løs pd ringrider-
pladsen i Nordborg med tivoli, dans
og underhOldning i forbindelse med
·fest-i-by--arrangementet. Festplad-
sen dbner. kl. 19, og der er dans i det
store telt fra k!. 20.'

Sportsarrangementerne, som har
dannet optakten til de tre festlige
dage,' fortsætter 'også. I morgen af-
ten er det de -yngstes tur til at yde
deres for et overskud, som går til ar-
bejdet i Nordborg Ungdomsforening
og Nordborg Idrætsforening.

Nordborgs drenge II spiller en tur-
neringskamp mod Havnbjerg. og in;
Ieput II fra Nordborg møder Bro-
balle. Nordborg har nogle meget ta-
lentfulde ungdomsspillere, som vir-
kelig går til sagen, når de kommer
på banen.

Hovedattraktionen ved sportskam-
pene onsdag alten var en kamp mel-
lem et sammensat nordalsisk hold og
Graastens Serie II. Resultatet blev
1-1 efter en meget spændende og

underholdende kamp hvor nordalsin-
gerne bestemt ikke kom til kort.

De Øvrige resultater var: Hånd-
bold, drenge: Nordborg I-Havl1_
bjerg I 5-4, Broballe-Nordborg II
15-0. - Finale:· Nordborg I-B ro-
balle: 11-6 efter omkamp. Den or-
dinære kamp endte 5-5 .
. Håndbold .. junior herrer: Havn-

bjerg-Svenstrup 10-7, damer, ju-
nior: Nordborg I-Havn bjerg I
11-14 og Nordborg II-Hflvnbjerg
II 1-11. Fodbold. drenge: Nordborg
II....:....Havnbjerg1-10.

Ullerup og Sottrup frivillige
Brandværn og Asserballeskov frivil-
lige Brandværn blev i går alarmeret.
til inarkbranc;le. I det første tilfælde
brændte det hos gårdejer Chr. Lo-
renzen, . Vester Snogbæk, og i det
andet hos gårdejer Asmus Nansen, .
Asserballeskov. I begge tilfælde blev
brandene hurtigt slukket.

»Fcst-I-by« i Nordborg
Nordborg Tdr:l'to,for,ening-o= Nord-

borg Ungdomsforen ing forbereder
en folkefest .til fordel for Idrætsav-
beidet i ugen fra 25. august til 31.
august. - Arrangementet kaldes
»Fest-i-by«. Den første »Fest-i-bv«
holdtes Ior to år siden med 10.000
kr. i overskud. i fjo'!' var der 5000
kr. Som tidligere bliver der en
række interessante spontskampe på
stadton hele ugen igen.nem, men i
år har man o.gs:'i allier-e t sig med
Otto Krugers 'I'ivol'i fra Kolding.
del' kommer til Nordbo r-r med hele
udstyret. Der Indrettes festplads på
-l'i.ngriderplads·en, hvor der også er
danse- og restaurationstelte. Hel'
festes der fredag, lørdag og søndag.
Drengesanaeren Ole Heøelund, As-
sens. underholder søndag den 31.
august.


