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Glimt fra Fest-j-By 1985

Det var en godt besøgt Fest-i-
By, oplyser formand for ud-'
valget Bent Enghoff. Der er
dog ikke nogle tal på bordet,
men vi formoder, at dette års
byfest giver et pænt over-
skud. Sådan lyder det fra en
af de 200 frivillige, der i år
har arbejdet på Fest-i-By. Ar-
rangementet i sammendrag er
slet ikke så let endda, for der
er så mange festligheder, at
det kræver tid, inden man får
overblikket.

Men kendsgerninger var
der nok af. Årets kamp blev
overraskende vundet af Om-
egnsholdet med Anne Marie
Petersen i spidsen. Kampen
forløb ellers til Nordals fordel
i første halvleg, men så vend- .

te bøtten, da Nordals holdet
ikke stillede i anden halvdel
Det gjorde derimod første-
holdets hustruer, mens mæn-
dene fortsatte med øl og fede
cigarer. Omegnsholdet fik
ihvertfald den gyldne støvle
til stor glæde for alle i Om-
egnsholdet.

Det Gyldne Strålerør blev
derimod overrakt til Oksbøl
Frivillig Brandværn efter en
hård dyst og ufattelige stra-
badser, i Spil uden Grænser.
De fik hermed Det Gyldne
Strålerør til evigt eje.

DUI-Ieg og virke sikrede
sig pokalen somd et største
cykelhold ved »Tour Nord-
als«. De stillede med 25
mand. De to foregående år
var det Turøvej der snuppede
trofæen.

Det store sponsor Bingo
med præmier for 15.000 kro-

. ner gik også ud over al for-
ventning. Ikke færre end 400
var mødt op, så sponsoremes
penge var givet godt ud.

Fællesspisning og halbal
var dog ikke så godt besøgt
som sidste år, og Fest-i-By
udvalget overvejer allerede
nu, at fremskaffe nogle andre
musikgrupper. Alligevel var
der i snit mellem 600-800 ved
hvert arrangement.

Damefrokosten var deri-

mod en succes uden sidestyk-
ke. Sjældent ser man så man-
ge damer (220) på et sted,
men festligt var det ihvert-
fald.

Årets lederpris blev i år ud-
delt til Peter Klock for den
fantastiske indsats han har
gjort igennem mange år for
NB. En gavecheck på 5.000
kroner samt blomster og en
masse æresbevisninger var
fortjenesten.

Alt imens de 200 frivillige
puster ud efter årets arrange-
menter, håber man på et ri-
meligt overskud til Nordborg
Håndbold- og Fodboldafde-
ling. -ken.


