
Medlernsblad fon

NOB,D-ALS
BOLDITLUB

SP

::l::;.H
#!'i, -r!!ni !,r' 4,i\

*;*,x
_^"".-,::..;.:-:i:

t .. "".
æ" -":;.
7r/A - -...

%



- Esl som llele tlg llerc - gt l*

-!-.,,-

llÅullBltnG o[,"
Dlrlltra?rrrrnI

aa?-
vort cafeteria,
venllge mrdested

-;:/,g-suPEiMARiEEEB UIlltG t ilIt ni
lrrttn0 - fiuor nenTumflen filrdtGt t;1tj

NORD-ALS BOLpKLUBS ts]TSTYRELSE.

Formand. : P. Søndergård., yågevej l, trf. 4|lO4O3

Næstformand: Gert Jensen, Klingbjerg, il,t. 456349
Kasserer : Petcr Hansen, Lærkevej lO, t1f. 451856
Sekretær : Chr. Kronborg, Sprogøvej ), ttt. 45OGqq
i'.{ed 1em : Peter Glock, Mosevang 28, t1f. 453179

SPILLEUDVALGET

Formand : Bent Riemer, Lærkevej 20, tlf. 45028j

Fornand

Sekre tær

OLD-BOYS BTISTYRILSE

Formand :

Kasserer :

Medlem :

: Bent MøIIer, Poppelvej l, tlf. 4]70]745

: Andreas Jensen, Løkken B, tlt. 4rO2lL

Knud Pou1sen, Hvedemarken 12, tlf. 45033I
R. Paustian, Th.Brorsensvej !{, t}f.450_
Nis Buchholt, franebærvej 5, tIf. 45313,

\hh,
Løn er pcnge, der skal forde-
lcs. .. husholdningspengc ...
lommepcnge . . . noget i cn
lille æske til sommerfericn...
eller til haven . . . gør det let
Tal mcd Sydbank
- de talcr Deres sprog.

SYDBAIVK

SP
Redoktion og loy-out:

,RTEN i{:"::#'}v{'sev'ns 

28

Udgiver: Nord-Als Boldklub
Biorne Knudsen, Lærkevei 47
Tryk: E. Lorenzen

NR.12 DEC. tg74 5. ÅRGANG

GENERAI,FORSAMLING 1974
Udpfuk af formandens beretning:
.r-l'for l. gang skal- der gives en orientering om
a. );Aet i Nord,-AIs Bol-dklub.
- Da der ikke bl-ev nogle andringer i bestyrelsen
sidste gang vi havde genera'Ifors. er d.et vel na-
turligt at vi fortsatte som tidligere og bevarede
fordelingen af arbejdet os ime11em, som vi- tidli-
gere havde det. rt .

Efter en orientering om antal afholdte bestyrel-
sesmØder og spillermØder, talsmandordningen og
kørselsordningen fortsatte foruanden: t'- som det
måske er bekendt arbejdes der med at skabe et
idræbscenter ved Nordalshall-en. Jeg ved godt id-
rætsfonden kØrer denne saBr men derfor synes ieg
godt, jeg herfra vil opfordre vor kommune til at
sætte det igang nu. Der kan passende bruges nogle
af de mange mill. kommunen kom til at råde over.
Det skulle gerne være den nulevende ungdom der
får g1æde ai dette centerr oB sådanne penge bli-
ver vel egentlig mindre og mindre værd. Så gør
de{nu !!__
.. ) vort klubliv lider stærkt under mangel- af
k1-ublokaler. Det bliver nu heller ikhe bedre af
at vi må sprede vor trmring så meget, gller af at

Lod SPORTENS

Storegode 52
også blive Deres trulekeri!
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Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

grusbanen ved hallen for det meste står under
vand og mere ligner. et svømmebad end en trænings-
bane til fodbold. Det regner ret så ofte her.
Derfor får vi lkke udnyttet de faciliteter der )idag findes ved Nordalshall-en. ,'
. . . Fodboldspi-Ilet, det der gerne slarlle være
krumtappen, har ikke haft kroned,e dage hos os iår
- vi har gjort det for d"år1igt! Så kort kan det
også siges!
... der kan selvsagt al-tid rettes kritik til fle-
re sider, men jeg tror nu skylden først og frem-
mest ligger ved I spillere sel-v.

altså, L974 var ikke godt, d,erfor er det nqd-
vendigt at I spi-llere gør op med jer selv, hvem
v1l- være med til at bringe sin klub fremad igen,
resultatmæssigt set? Hvem gi-der ikke? Der er
selvfølgelig plads ti1 alle i vore rækker, vi må
bare vide noget oilr hvem der vi-l more sig, slappe
af , hygge sig til træning og kamp, hvem der ,vi1
bruge fodbold"spillet ti-l at komme sammen med gode
vemer - oB kun det. Vi må vi-de hvad I vil? Hvem
I er? Og vi må vide det når vi ta'r hu1 på L97r."

YORE AITTNONCORER 
IIirøi

§ktgtertometndngen, 
,

Fa. l. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06 

,

ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 450535

tlil lensen
Ollotyr - Conlrrlvtrre of rril-

rul. g.r. 99 vendr*r
Lærkevei 87 - Longesø - T1f.450565

MObil qui.t service
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-

Pat.? D. Aada.aan

Løltertott -.Nordborg - Ttt. 45 15 47

Per Søndergård fortsatte i sin beretning med at
han takkede seniortrænerne Viggo og Johny, spill*
udvalget og hold.lederne for deres arbejde i den
fr |øbne sæson. Børge Neesgård, fik også ros med 1åve;en og om Gutterdrengene mente formandert LØv-
rigt:" fra jer venter jeg godt nJtr klubben irar
i jer et knagende godt materiale at bygge på. "Derefter kom ungdomsafd" på tale.
"... titlykke med de mange gode resultater. Der
er 2 sønderjyske mestre, miniputter og pusling6,
der er et kredsmesterskab til Junior A i JBU-ræk-
ken, godt skuldret! Tak til de mange trmrere, tak
til Bent Møller og Andreas Jensen. "
Lasse Christensen forlader klubben og vi1 prØve
noget nyt. Formanden takkede ham for de mange år
han har virket som ungd.omstræner og sagde bI.a.:
"...du vil blive savnet her, kom snart ti-lbage,
her vil der altid være brug for dig. "
Næste emrre i beretningen var materialerne.

vore materialer er i fin stand, det gælder
trøjer og bolde. Fru lassen og Arthur Calle-

gør det .godt - tak for det."

'Støt vore o
ranlloncører

både
d6h

)

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 4s ls 03

(04) 45 00 70
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Om økonomien mente formanden:"... den er for os,
som for de fleste andre foreninger, altid et ømt
punkt. Det er ikke sådant, at vi altid står og
har for fidt penge. Når det er sådant, når det I

kører så godt som det gØr t er der flere grunde
hertil. Peter Ilansen er en af dem. IIan er en f or-
sigtig mand i pengesager, det hjælper når det er
småt med dem. Andre grunde, Fest-i-by, kørsels-
ordningen, Lottospil og så må vi ikke glemme
Nordalsordningen. r'

I sidste del af beretningen kom formanden ind på
klubbens fremtid, for det nærmeste år."... Chr.
Larsen vil i L97, lede træningen af vore seniorer
og Børge lVeesgård leder også træningen af ynglin-
ge næste år. Der er end.nu ikke taget endelig
stilling til holdtilmeldingen. Vi hold,er Fest-i-
by i pinseugen, vi vil lave Nordalscuppen og så
ellers spille med om topplaceringen.

jeg vil gerne som afslutning takke for samar-
bejdet med alle ledere, tak ti1 Inge og Knud lIøL-
ler for god behandling i hallen og end"elig tak
til jer spillere der tegner vor klub."

)
--oOo--

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKØJTER

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbjerg

Telefon 45 
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v1 Erik Rudbeck
Tclf.l5 l{79 Ridcptadrcn 3
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) ilalerforratning

OKSBøL . 6430 XORDBORG . TELF. ,15 12 9/t - 45 0,168

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

toRIt.A[s unEsxotE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

o9

CONDITORI

il. WERTER
Tlf. 45 17 53 - Langesø
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BAGERI
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ioioaoac

llaunbierg Slalionskro

Prov vor bcromlc enrelning.

Qrillstegte kyllinger og forårsrul ler

)
Anna og Viggo Bomberg

Ttt (04) -4s 10 19

ES ,W'Øy*%
grror"node 

30- 32 - Ttf. 451540
Nordborq

Alt i el-kel«kenudrtyr r

Storegade 29 . Nordborg t|f.450334

Jttta;.rt kcbes dea hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44
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HAF]IIA.FORSIKRI]IG
Pc'ter llattcsot

Mads (.lausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 lE TLF.451750

HarnerS,JrIrm\3r

OLD-I]OYS_1\YT
'l'ræningstider i Nordalshaf len er hver maridag kl.
?? tiI kL. ?'_, indtjl l.L.'/r. Tiderne efter denne
dato bckerLdt5,;øres i næste nr. af SPORTtrN. )
MAN (lR41lYl{LlS

ffiA erLparodi af en generalf orsamling den '1.
II.'7ts i Norclalshallen ?
Iror til trods for at samtlige medlemmer, aktive
og passive (ialt e'r) fik tilsendt en skrifttig
indbydelse var der mødt 4 mand ikke en skrive-
fejl - udover bestyrelsen.
På gencralforsamlingen blev der vedtaget flere
aendri-nger som vil traede i kraft når den nye uden-
d"ørss;æson bepqynder.
fesuden blev kontingentet for passive me<llemmer
sat op til L1 kr. pr. halve år.
VALGENIi VtrD SENTORAFD. GENERALFORSAMLING
F. valg)
Sekretær for ungd.afd. : Andreas Jensen (genvalg)
Spillerudvalgsformand : Bent Riemer
Irormand : Per Søndergård (genvalg)
Bestyrelsesmedlem : Peter Glock (genvalg) »Gert .Iensen (var suppleant til bestyrelsen) erz'
trådt ind i bestyrelsen som afløser for Chr.Larsst

hver onsriag ki. 1!,lo på
r.li'l iil{ il ri Ii it D il IIS

I FII{M
p[m[ Y

odidos'9

Tlt. 4516 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

,,Hus forbi"
Formonden for Nordals

boldklub, Per Søndergd,td,
lremhæuede i sin beretning P&
klubb m s g ener alf or s anling ; dt
presseomtøle al NBs aktiDLte-
ter er beskeden,

Han pegede pd, ot grlrnilen
dertll et, ot blodene sknoea
mest om tophold, og topkonpe.
Samridig giorde han olmærk-
som pd, at den beskedne pres-
scontale ikke skuldes klub-
bens kontal{tmand,,

VESTKYSTEN melder hus
forbi og må. tage afstand fra

Per Sffidergå.rd,s udtdelse\
Ldet ii hDer eneste ilge tAld.igtomtaler Nordols-holdæes
l:anpe.

Yi skriuer om kanpene bdde
!øt og eJter, de er Willet - og
d?t gælder ror alle hold. Nord-
ols boldklub er netop d.m
klub, som takket Dære de
monge hold, få.r d meget om-
fdttende ontale het i oDisen.

Det er in.ll?lsende, at Di itd
Drioritete, men d.et har ikke -
oQ oil. ikke tremtidig betAde,
ot de løDete ran.getende hold. l.

toqen eller i bundm at en
sene ikke f&r god, ontale.

f. eks. skrloer Di alt, løad

,rr?rbbens aktiDe kontoktmdnd,
orienterer os om. Vi skriDer
en støte f orontale af dlle
Nordols-ktrmpe i sæie J og 4
samt Unglinge-rækken. Vi tor-
taLl.er huilke hold serie 5 og 6
skol spille imod., og huqr kam-
pme spilles, og Di skriud ef-
ter-omtale I samme onlang.

Oo d.enne behandling hm
VES?KY§TEN giDet NB hete
Cen forløbne sæson.

Vi kan kun bektage, at Pet
SønderOdrtl ikke har lulgt
VES?KYS?8IVS omtale i d,en
grad, som rler hertrit oises in-
teresse fot Nordals boldklub.

red.

Idag ti1 : Per Søndergård
SPORIEN : Har vi ikke trådt gevaldigt i spinaten?
TffilEn i VESTKTSTEN er efter min meninB fuld
berettiget. NB har al-tid haft en Bod presseomtal-a
Tænk bare på Fest-i-by, Alscuppenr udpluk. fra
medlemsbtadet osv. - alle akti-viteter inder-for
klubben er altid godt med i lokalpressen.
At netop VESTKYSTEN føler sig trådt over tæerne
kan jeg godt forstå.
Jeg tnor, man har misforstået dine udtalel-ser ved
generalforsamlingen.
Per Søndergård, :

-

ffialdigt i spinaten ? - Både ja og
nej ! Formulering har alle dage været en vanskelig
kunst, b1.a. ford.i d.et skrevne og talte ord ofte
kan fortolkes e1ler misopfattes af den der læser
-lharor Åal-

Æåtris[rn, der samtidig med andre brade, fik min
beretning tilsendt før generalforsamling€rr gior-
de i en telefonsamtale med vor kontaktmand op-
mærksom på hvorledes VESIKYSIEN opfattede mine
bemærkninger om presseomtalen af NB.
Dersom \TESTKYSTEN havde været tilstede ved gene-
ralforsamlingen kunne den derfor ha' overbevist
sig om, at jeg ved en mindre ttlføjelse i beret-
ningen forsøgte at sikre mi-g imod en sådan opfat-
]-al caUUIJU.
(OK, en tilbagemelding herfra til \TESTKYSTEN
manglede, beklager). (forts.3 sider videre)

ÅVT HERETDI-NIMENITre?
---SPORTEN stiller aktuelle spØrqsmåt---
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NB's KREDSVINDtrR 1974
Bi Llederne er t aget ved ungd . af d . af sl Lrtnirlgsf e st
og viser fra oven miniputterne med tra:neren Ben-
ned Hedegård, Puslinge Al med træneren Berkov
Schmidt og Junior Al med træneren Lasse CtLristen-
sen. I næste SFORTIIN mere om afslutningsfcsten.



Jeg vil da meget gerne her i SPORTEN berigtige,
vi i NB har fået en ri-melig mængde omtale i -\IEST-

KYSTEN m.fl. andre blade.
I{en lad mig prøve en gang tif !

Det jeg ønskede at give udtryk for overfor spil-
lerne var, at de store overskrifter i pressen har
vaeret beskedne fordi vi resultat- og spillemæssi
har gjort det for dårEgt.
Jeg kan kun beklage at mit forsøg på at bruge
pressen i en god sags tjeneste, nemlig som et ak-
tivitetsfremmende middel for vore spillere, har
skabt denne misopfattelse af mit syn på bladenes
behandling af NB-stof 

),\
I

--oOo--
1974 : ANTAL KAIIPE - POINTS - MiI
1. Miniput
2. hrslinge Al
1. Junior Al
+. lrenge SI
,. Lillep. B1
6. Yngl. damer
A Pi oar(.
B. Lil1ep. A
9. Puslinge A2

1o. Drenge A
11. Juni-or SI
L2. Puslinge 82
L1. Serie ,
L4. Serie 1
Lr. Ynglinge A
16. Serie 4
L7. Lillep. B2
18. Serie 6
L9. Puslinge 81
2o. Puslinge A7

NB! opstillingen
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VISER " BLADE . TOBAK & CHOKOLAD

) rrLF.4s142B
abninesrider: 
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Sondoge til kl. 13
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KAI MøLLER

Telf. (04)451462

BOGHAN DELv
mo lermester

45 18 52 - @sterhoven
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K. STERNBE[\C
Storegode 56 - Nordborq - 45 17 15
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Helmuth Hønsen
Blillenslagcrmcrtcr - Centrelvarme

ol t nitct
aut. t,.- og veodoertcr

Bætpdc 2, Nordborg. rlf.4j t6 j4

,,chiki,
tÆDERVARER
NORDBORG TLF.45O.I29

- u --
ivitetsfremm-^nde middel for vore r

fn:L

Tidspunkt: torsdag aften den 7.LL.74 kL.Sted: Nordalshallen. 19.ro 
»Nordals Boldklubs

passive medl. )
4 medlemmer samt
og ungdomsformand

Anledning: Generalforsamli.no i
old-Boysåra. ai6-;[ii_;;;; åTilstede: Bestyrelsen (J mand)r:
formanden for NB per Søndergårå
Bent Møl1er - aftså 9 mand.
Det er da vist ikke svært at forestilfe sig, atder var endog meget dystre mlner hos vore 7'Xam_merater fra bestyrelsen, og det er da også sim_pelthen for dårligt et fremmøde
Vo-" lgstyrelse gør året igennem et meget stortar-bej{g til gavn for os aller og så må det nind.sbvi medlerrrmer kan gøre, da være åt møde op til vorårlige generalforiamling og høre, hvad dår ersket i det forløbne år. Det er nu ikke sær1igt
spændende for en. formand 9g kasserer at siddS ogoplæse en beretning for så-få medlemmer.Kritik har vi luftet i årets løb, ieg tænJcer hersærli-g på det spørgsmåI der hedde""udtugelsen af.,I. og 2. hold og problemet med de _mange afbud )ilsamt lån af diverse spilrere fra det åndet hofd'(2. hold). Der fremkoil nogle ideer til iåsningen

8

' .-D-.>; v"<,Sf.-.
Stotøhrocn

(orin og Svend Jcsscn
Storegodo s§ 6430 Nordborg

1 ^ -Tclefon 
(04),t50667

Alexts
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Ketly og Alex
Nissen

Haynbierg Butlkscenler telf. 451760

Htils §cHtlDr
I)re og optih - Gild og søht

Løjtenoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15

af dette problemr oB disse skulle forhåbentlig 
I

medvirke til urr. ior6udring af forholdene, såtedes 
I

at. de kammerater, som står for holdudtagelse-r og 
I

' )modtager alle de mange sidste øjebliks^afbud, 
I

som vi "i så flinke til at give dem, nu får bedre
muligheder. Dog må vi vel nok se i øjnene, at no-
gen f,elt id.eel patentløsning er svfl at opd'rive,
ilen kan vi blot find.e på en væsentlig forbedring,
da er meget vundet
På generålforsu*lingen var formand og kasserer på
vaf[, og vi fremmød.te fik overtalt dem til at
f,ortsætfe i endnu en toårig periode brods deres
ringe lyst hertil. Og god.t det samme, for vi- kan
Aa In<e-være tjent med-at vor god'e klub skal risi-
kere at gå i opløsning. Dertil har vi da for man-
ge sjove ti-mer såvel på grønsværen som i hallen'
Men man kan vel nok forstå, at Knud og Riidiger
vægrede sig ved at fortsætte, . for hvor må det dog
giie iyst ilf at fortsætte, når man har med så
Eløve og uinteresserede padd.er som os at gøre !

Bortset fra nogle få som havde sendt afbud', samt
ca. 7-B soin arbejdede på skift, er der n:rype man-

) andre, der kan have haft en gytdig grund til
ikke at møde oP.
Jeg vil derfor slutte med dette Ønske :

IuoSø[yII Z
D
1t .3IAYA

D
l' I

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

OG GIIDE TENNESKER MøDES -
telelon rts tO .fG

I

ljl/S INSIALIATOB
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loRDt0R8 ttnuE[ttDEL
HENNING LARSEN

Storesode 62 tl(. 45 16 69

Jcpronr Llllebltrr
og Turirhmor

Levcdy

Ring - når De skol k6re

- rit it{. 451368

Lad derrne bedrøvelige generalforsamling blive
sidste, hver en bestyrelse skal sidde og se på
hoveder, ellers er jeg alvortig bange for vor
klubs frentid' 

carr Erik Rasmussen

den
IA

»

JUI,TAFSLUTNfNG
@ dec. starter senior- og ynglinge-
spillere deres eget "and"espil" i Nordålsnåffei,
hvor der spilles om I ænder!
Selvfølgelig har det ikke noget at gØre med kort,
brj-kker og POTT - her er det l{Åtr der tæller
AIle Genior - ynglinge) der møder denne aften til
træning kan vinde. Der spilles en lille indendørs
turnering med ho1d der er sammensat gennem 1od,-
trækning og spillerne på vinderholdet får hver engrati-s juleand. Kun spillere der møder inden kl.L9.+, kan deltage.
Efter kampene hygger vi os lidt i klublokalet,
hvor der bl.a. serveres en kop kaffe og hvor der
vises NB's egen "Alsmarchfilm" (på stylter).

--oOo--
Tid og sted for det første SPILLtrRItØDtr (med, val ir,a! 9Ui1lerudvalget, talsmand osv.) bekendtgøres ti
NÆSTtr SPORTtrN.

M. PERREGAARD A.S
6'I«, NORDBORG il74 sKovBY
Tll. 45 01 5{' Tr. 44 44 oO

Korn - Foderstof{er

Brrndrcl - Byggemotcriolcr

1o

NIORDBORG KIOSK
Ninno Lehrmonn Modsen
Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Auf . tipsforh ondler - tipssysfemer !

BLADE _ TOBAK - PIBER _ RYGEARTIKLER

. KAFFE - SOUVENIERS
NB! Film lremkoldes

§porlsarliller

^(arrc",r4r"t 
tlrrrilh

Sønderborg --Ilf. (c4) -tl l5 57

Nordborg - Tlf (04) 45 l6 58

KORI SAGT- rEREs rRÆNER HAR oRDEr

I4IIEPUTTER . FORÆIDRE
i tterne tak for året der er
gået. Vi har haft mange gode timer sammen og det
er med gIæde vi har set hvor talstærke I er møalt
op til træningen oB det uanset om vejret har væ-
ret fint el-Ier det har regnet i spandevis. I kam-
pene har vi set jer yde en god indsats oB I skal
have ros for den fine måde I opfØrer jer på.
Til lilleputternes foræIdre har vi- oBSå en tak,
fordi det al-tid har været foræ1dre der var sær1ig
villige til at køre for os, når vi skulle spille
på udebane. Vi mener dog at der er for få for"æ}-'dre der f ølger d.eres drenge . PrØv ti-l næste år at
gå ud og se drengenes hjemmekampe. Vi ved det er
en stor opmuntring når far og mor står ved side-
linien. Iår har vi flere Bange set hvordan der
bliver gået ekstra til sagen når farmand står vett
sidelinien og råber. Derfor vel mødt til- næste år.

Oluf, Johannes og Preben

Jwt vore o
annoncører

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 10

lSItt$Ell

xoiDroic
troitc^oc 2a

TELF. ((x)45 r975

yt(Kt
NOenBORC

ERRE. OG ORENGET



Frugt - Gront

(onrervcs

Thorvald JENSEN
rresode 7 - NORDBORG - Telf. 45 036

Støt vore O
annoncØrer

FEST.I-BY I97'
Idr"ætsugen er foreløbig fastlagt i tiden tirsdag

TYSK BESØG T PINSEN 1975 »
g) har henvendt sig til

IIB vedr. en venskabskamp mod et af vore.senior-
hold i forbindelse med et 7-dags ophold på Nord-
a1s. [yskerne fik NB som arrarugøT anbefalet af en
anden tysk klub som besøgte os i påsken 197+.
SKOIESTÆVNE I97+
Rutineret som sædvanli-g afvikled"e
så iår årets skolestævi.e. Der var
179 kampe i Nordalshallen med, L6J
og ialt ca. 9oo spillere som helt
t+87 måI !

ungd"omsafd. og-
ikke færre end
tilmeldte hold
præcis scorede

s§lde s
arrange-

Det er imponerende ta1 og a1le hjælpere
tak for at man kunne afvikle et så stort
ment.
KICK 74 - en ikke alvorlig turneri_ng for voksne -bør lqves lidt om til næste år, så at den ligner
mere Ångts KAMP i Fest-i-by enå turneringstodbot-d.
Nog1e hold har dog forstået i-deen og dem viI vi, )-gerne se næste år igen. Men alt i alt var skole--
staevnet 1974 et vellykket arrangement.

FlND INSPIRATION TIL
DERES HJE}T HOS:

vot$§//ø{br
tf,jte.rto.ft 26-30, Nordborg
Telf. (or) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

cJqrn
OAA'EI(ONFEKTTON

k3æF

Boseri- oo conditori m D cPaedelo

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 13 95

Stort udvolo i frisk
og lækkert lrød

KURT MADSEN
Hof msode 7 il|.451434

D

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Telefon 45 15 35

WESTON
lrr rrg tll vrg

TOIIY PETERSEI
MøBLER

Storegode 69-7.l -Nordbors-T lf .45 I9 3 I
Vi sæller kvalilelen i hoisædcl

bent-enghoff
, 

HERREFRISøR

HAVNBJER-G BUTIGENiER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

)nar 
Lorenzen

købmend Turøvej a2 Kirkeby ..45 OO 55
Sroogodc 33 Nordbors Tolf.((X)45 lll0

Kø RESKO LE
Vclegnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

T. BOYtEf,
KøRELÆRER

Spbokken 2 Nordborg
Telefon 45 O0 96

Støt vore oannoncører

.-lBALTIGA

GARDIN


