
rrillykke NB med huset
Det var en stor dag i går for

Nordals Boldklub. Efter måne-
ders slid i fritiden kunne klub-
bens medlemmer tage det ny -
og i øvrigt første- klubhus i
brug., Det blev naturligvis mar-
keret med en sammenkomst. Og
NB må være en populær klub,
for der dukkede mange. op for
at gratulere med huset.
Det er det tidligere redskabs-

hus, der er blevet omdannet til
klubhus. Den 20. januar gik
klubbens medlemmer i gang med
at ombygge huset, og resultatet

er blevet virkelig flot. Men der
ar også gået mange fritimer med
arbejdet. Hver eneste dag siden
den 20. januar har der været folk
igang.
. - Og nu har vi et tilholdssted
for medlemmerne. Det har vi
9avnet i mange år. Det er
virkelig en stor dag for klubben,
sagde formanden, Chr. Jørgen-
sen.
Gaver blev det også til i

anledningen af klubhus-
indvielsen. Fra Handelsbanken
fik man en check på 3.500 kr.

Fra Nordborg Sparekasse har
man tidligere fået, et lignende
beløb, og det er brugt til møb-
lering af mødelokalet. Desuden
nar 'man fra Mads Clausen Fond
fået 7.500 kr. til formålet. Og
~engene falder på et tørt sted.

På billedet ses fra venstre
• formaQden for ungdomsafdelin-
gen, Peter GIock, Kirsten Hau-
gård, der er gift med formanden
for spilleudvalget, formandfude
Annelise Jørgensen,' formand
Chr. Jørgensen og Hans Jørgen

1\Helsenfra sparekassen. De er
fotograferet i mødelokalet.
Det ny klublokale har et stort

3amlingslokale med køkken. Der
:lI' desuden mødelokalet, toilet
3amt et lille mm til rekvisitter.
Hele herligheden har klubben i
~vrigt lejet af idrætsfonden: Helt
færdig med arbejdet er man ikke
mdbu. Det indvendige er i
>rden, men der findes en del
lrbejde udendørs, der skal klares
i den kommende tid. Men så har
:nan også glimrende rammer for
~tklubliv i NordaIs Boldklub.

Nordals Boldklub
indvier klubhuset ved Nordalshallen med en

RECEPTION
j dag, torsdag den 16. marts i tiden kl. 16-20.

Vi glæder os til at vise alle N. B. venner, forældre og forret-
ningsforbindeIser vore nye lokaler.


