
FEST I BY 1971

Kelvin Kjær kører det selv.

NB laver sportskampe.



.
I DAG: - .
K1. 13.45:Fest-i-by-fodboldkamp

ved Nordalshallen.
Kl. 14: Fest-i-by-!estpladsen

I
ved Nordalshallen åbner.

Kl. 15: Fest-i-by-fodboldkamp ved
Nordalsrallen.

I
Kl. 20: Alsinger sangawten på

. NØrherredhus.. '.
Kl. 20: Nordborg Bio viser .Skal Vl

lege skjule?

MORGEN: .
10' Licitation over byggemod-
~g i Østerlund på teknisk for-
valtning, Havnbjerg.
17.30: Fest_i_by_arrangementerne
begynder med fodboldkamp mel-
lem NB og Egen på banen ved
, Nordalshallen. .
18.30: FDF'emes strandrensnmg
begynder.
19:NB møder Graasten i fod-
bold ved Nordalshallen.
20: Nordborg Bio viser
.Midnight Cowboye.

Så er der
Fest ..i-by

Så er der igen Fest-i-by på Nord- i

Det er iår for fØrste gang Nord-
" Boldklub: der står for arrange-
entet, idet Nordborg Ungdomsklub,
tidligere har været med i arran-

. entet, som' bekendt er opløst,
-i-by-arrangementerne begynder
orgen. .
I dekommende fem dage skal der
- es en lang række fodbcldkam-
på .banerne ved Nordalshallen,
romkring hele arrangementet
des. Nordals Boldklubs hold skal
e hold fra Egen, Graasten, -SØn- I
borg, Vejen og TØnder. Man læg-
ud i morgen aften' med 'kampe
Egen og Graasten.· .

På torsdag begynder' de deciderede
derholdningsarrangemanter" med
oli og serverings- og dansetelt,
or der er musikalsk underhold-.

Det er Kelvin Kjær' Jessen,
y Kro; der står- for det praktiske
denne del af festen.

,

Fest.i~by/·
måændre. .

SIt program
Norwili Boldklub har måttet æn-

dre program for sin fest-i-by-uge,
der begyndte i aftes med en fodbold-
.kamp. NB skulle! aften have spillet
mod Graastens Jyllandsseriehold,
men denne kamp er aflyst, ide.t NB
er med i anden runde af pokalturne-
ringen og skal spille i aften på ude- ,
bane mod Egens Serie IV-hold.
. Ved Nordalshallen spilles i stedet
for i aften en udsat turneringskamp
i Serie VI mod Ulkebal. Også pro-
grammet for fredag er ændret. Kam- I
pen mod TØnder i drenge B er af- ,
lyst, da TØnder har bedt om udsæt-
telse. I stedet 'spilles formentlig en
1i11eput-og damekamp. men det er
endnu ikke endeligt afgjort.

•..• , .... .-1

Birthe Kjær
.:og Campeotto .
':'"til Fest-i-by
" i I eftermiddag betynder 'qen un-
derholdningsmæssige del af, Fest-i- .
by, som 'Nordals Boldklub står som
arrangør af. Kjærs Forlystelsespark
er opstillet på den ny grusbane ved
l'fordalshallen, og her findes også
danse- og servertngsteltet Kryb·i.ly; .
. ,I morgen aften optræder sanger-
inden Birthe !{Jær i Kryb-i-Iy, mens
del;' lØrdag eftermiddag· er børne-
matine i teltet. LØrdai !iften er der
otfentligt bal til musik ved Gretsch
Kvartetten, mens det søndag efter,
middag og aften er Dario Campeotto,
der' skal- være trækplaster. SØndag'
er der desuden også offentligt bal til i
musik:ved Melodi Makers. I
'Fest-i.by er årets ·tørste fest på I

Als. Festen har tidligere været ar-
rangeret af Nordals. Boldklub i fæl-
lesskab med- NOrdborg .Ungdomsror-
ening, . men da, ungdomsforeningen
.som-bekendt. er opløst, så er NB i år
'alene om arrangementet, Tidligere
år har testen været holdt om efter.
året, men i år har man byttet, tid
med Pondus-resten ..
'i forbindelse' med ;testen spilles

flere fodboldkampe:. Således· skal
'.hold fra ','NB; i' eftermiddag spille
·inod junior'A<og drengeAvhold fra
N;ejen. Også,:i~fn0rgen bydes der på
-todbold, . ' ... ;'J'. ;.: .. : .. , ._


