
Fest i by

Fest iBy gennem 25 år
/qqz,

I februar 1967 holdt Nordborg
Idrætsforening (NIF) og
Nordborg ungdomsforening
(NUF) fælles bestyrelsesmøde,
hvor det blev besluttet, at fore-
ningerne skulle arrangere en
byfest. Der var stor interesse i
begge foreninger for festen, og
det var ikke svært at skaffe
frivillig arbejdskraft til at få
byfesten op at stå.

Festen afholdtes i Nordborg
skolegård. Alle fodbold- og
håndboldkampe blev spillet på
Nordborg Stadion. Salgs-
boderne var placeret i skole-
gården, her kunne købes æble-
skiver, pølser, is, sodavand og
kaffe. Der var også opstillet
skydetelte, fiskedam, tombo-
la, det muntre køkken m.m.
Man havde da også fået an-
skaffet et dansetelt, hvor der
var dans lørdag og søndag af-
ten med musik af The Harmo-
ni Brothers og ~>B.B.The Dad-
dy Long Legs« og Fratelli
Kvartet. Der var også arrange-
ret optog gennem byen, og alt i
alt kan man nok sige, at der var
tænkt på det hele dengang.
I 1968 var der atter Fest iBy

og man rettede på de fejl man
havde begået året før, og nu la-
vede man et større program så
byfesten kom til at strække sig
over 6 dage. Der var igen
fodbold- og håndboldkampe;
men nu også atletikstævne,
gymnastikopvisning, koncer-
ter med Danfoss orkestret,
salgs boder og selvfølgelig også
dansetelt med forskellig un-
derholdning.

I 1969 udvidede man Fest i
By. Pladsen ved Nordborg sko-
le var efterhånden blevet for
lille, så valgte man at flytte op
på den gamle ringriderplads i
Nordborg. Fodbold- og hånd-
boldkampene blev dog fortsat
afviklet ved Nordborg Skole.
Som noget helt nyt dette år
havde man fået et tivoli til by-
en. Det var Otto Kriigers For-
lystelsespark, der desværre var
under al kritik og man beslut-
tede hurtigt at finde et nyt tivo-
li. Fest i By voksede nu til at
blive en stor byfest og en tradi-
tion som folk talte om.

Året 1970 slår Havnbjerg
Idrætsforening (HIF) og NIF
sig sammen og kommer til at
hedde Nordals Boldklub (NB).
NB og NUF står nu som arran-
gører og kampene bliver flyttet
til Nordals-hallen, men selve
festpladsen var stadigvæk på
ringriderpladsen. Dette år
havde man fået fat i et nyt godt
tivoli, Kjærs Tivoli, (som sta-
dig kommer til Fest i By). Dette
år blev danseteltet gæstet af
bl.a. Bjørn og OK, Keld & the
Donkeys, der var et flot optog
gennem byen med forskellige
opvisninger. Alt i alt et godt
program hvor der var lagt et
stort stykke arbejde i. Men re-
sultatet var dårligt besøg hver
dag på festpladsen, og det var
lig med dårlig økonomi.

Efter det dårlige resultat i
1970, var der ingen af de2 fore-
ninger, der havde lyst til at lave

en rigtig Fest i By i 19'71. Men
blev dog enig om at noget skul-
le der laves, det var der jo tradi-
tion for. Man afviklede de fod-
boldkampe ved ballen og man
lavede en aftale med Søby Kro
om, at de måtte opstille et øl-
telt og et mindre tivoli på plad-
sen.

11972 var der en gruppe per-
sonel iNB, der ville have Fest i
By op at stå igen. Man ville nu
samle det hele ved Nordals-
hallen. Man fik fat j Folkepar -
kens Tivoli, lavede »krostue« i
hallens foyer, og bal i ha1len
om lørdagen, og man sørgede
for at alle NB 's hold kom til at
spille på hjemmebane i fest-
ugen. Man var lidt nervøs for
at stable det helt store program
på benene, for man vidste jo
ikke hvordan publikum ville
reagere. Men man må nok sige
at »udvalget« i 1972 under le-
delse af Peter Glock, har gjort
at vi iår kan fej re 25 års j ubilæ-
um. Hvis de ikke var trådt til,
var der nok ikke noget der hed
Fest i By i Nordborg idag.
I 1973 kom der en ny fore-

ning med Fest i By. Det var
Nordals Håndboldklub (NH).
I 1973 begyndte man at »sat-
se« lidt mere, man engagerede
John Mogensen, Gitte og far-
mand, danseorkestret Moonti-
mes og man lavede endda en
operette-forestilling i hallen.
Man havde fået fat iet nyt tivo-
li, og man startede op med
»Årets kamp«, som var en fod-
bolddyst mellem Nordborgs
erhvervsdrivende og deres kol-
legaer fra omegnen.

Fest i Byer atter blevet en
tradition på Nordals, og udval-
gene havde fået selvtilliden til-
bage, . publikum fra nær og
fjern strømmede til, når der
var Fest i By. Man arrangerede
fællesspisning i hallen, man
fik kendte fodbold- og hånd-
boldhold til at spille mod ud-
valgte hold fra Als. Man prøv-
ede år efter år at holde på det
traditionelle og at bygge noget
nyt på hele tiden, som f.eks,
damefrokosten, som har kørt i
12 år, og.i år er en af nyhederne
en herrefrokost. Vi har altid
holdt fast ved at der skal være
noget fO.( alle aldre ved Fest i
By fortæller Poul Bonnerup
og nogle af de seneste nyheder
har været »Mini-Musikfesti-
val« der har kørt i 3 år men nu
er blevet droppet pga. dårlig
økonomi. »Få 1000 kr til at
yngle« kørte for nogle år tilba-
ge og efter en pause har vi nu
taget dette op igen her i 1992.
»Børnenes Dag« har nu kørt i
4 år om søndagen. Her er der
masser af gratis aktiviteter for
hele familien, opvisninger, ud-
stillinger ID.m. Med andre ord
er Fest i Byen succes år efter år
og overskuddet gør gavn hos
NB og NH slutter Poul Bonrie-
rup. Fest i By's 25 års jubilæ-
um bliver bl.a. fejret med et
stort »Jubilæums Galla-
Showc lørdag den 16. maj med
masser af god musik.



Stort jubilæums galla-show

,
TØRFISK

I anledning af »FEST I BY«25 års jubilæum holdes lørdag den 16. maj et stort jubilæums
galla-show kl. 20.00 iNord-Als Hallen. Der vil være afvekslende underholdning med no-
get for enhver smag, da der bydes på underholdning af Flemming Krøll, Klaus & Servants,
Mia Mau, Tørfisk, Dusko og Lis & Per.
Flemming Krøll, der er kendt for sine revyer iNykøbing F., tager stadig rundt i det ganske
land og underholder. Her bydes på alt fra viser, jazz og komiske numre fra revyen, alt
afhængig af stemningen blandt publikum.
Klaus & Servants, der i snart mange år har holdt sig på toppen herhjemme, byder på popu-
lær musik til enhver lejlighed. Det vil sige alt fra stille evergreens, country og western, rock,
dansk og udenlandsk pop og meget mere. En af de ting, der har holdt gruppen på toppen
i alle disse år er deres evne til straks at »finde melodien«, dvs. spille det repertoire, der pas-
ser til det publikum, de står overfor.
Mia Mau, der oprindelig hedder Anne Marie Mau Carstensen, kommer fra Sydals og er
15 år. Hun bar gennem de seneste tre år underholdt ved diverse byfester, ringridninger,
julefroksoter med mere, her i omegnen bl.a. ledsaget af »Chasse«. Mia Mau optræder med
play-back og synger mange kendte, gode sange, der er værd at danse til. .
Tørfisk fra Thyborøn byder på »Alt våd u fra havet«. Gruppen, der har eksisteret i10år, har
deres musikalske udgangspunkt i irsk og skotsk folkemusik.
Dusko, der jo er et kendt ansigt på Nordals, underholder med sine iørefaldende melodier,
som allerede er meget kendt af de fleste folk her på egnen.
Lis & Per blev i 1991kåret som »Årets Lokalradiofavoriuer« og byder på glad dansemusik.
Med disse kunstnere, der underholder i hver sin genre, kan det ikke udgå at blive en spæn-
dende aften med høj stemning, masser af god musik og ikke at glemme afsløring af »yng-
legruppeme«, del' har fået mest ud af deres 2000 kr.
Kl. 23.30 er der kæmpe festfyrværkeri, og derefter spiller Klaus & Servants op til dans til
kJ. 02.00.
Det er den store begivenhed lørdag aften, men alt ialt byder FEST I BY også i år på fem
festlige dage med masser af sjov. Det tyder bl.a. på, at herrefrokosten fredag den 15. maj,

.~ som jo er noget nyt iår, bliver en kæmpe succes. Har man endnu ikke fået billet, skal man
skynde sig, hvis man vil nå at være med, siges der fra FEST I BY.

KLAUS & SERVANTS



10.-15.000
med til ALSPOSTEN •TLF. 74422675

Fest-i-By Ynglepenge til Fest iby

Nordalsingerne
trækker vejret
efter fem dages
fest.

NORDBORG: 1 går sænkede
roen sig over Nordborg, og
nordalsingerne trak vejret
oven på fem dages jubilæums-
fest med Fest iBy. Kjærs Ti-
voli har pakket sanunen og er
draget mod det fynske for at
sprede fest og glæde blandt
fynboerne, og arrangegører-
ne af Fest i By sunder sig
oven på strabadserne.

- Vejrguderne har tilsmilet
0S, og arrangementet j ål' har
været ualmindelig velbesøgt.
10.000-15.000 lagde vejen
forbi festpladsen ved Nordals
Idrætscenter i løbet af de fem
dage. Kun lørdag var lidt
træg, muligvis på grund af
den kolde vind. Jubilæums-

Så er fem dages fest på Nordals
slut for i år og mens arrangø-
rerne, Nordals Boldklub og
Nordals Håndboldklub gør
kasserne op for at finde et for-
håbentligt stort overskud til
ungdomsafdelingerne, kan de
ihvertfald glæde sig over
34.500 kr. der er sikkert i kas-
sen. Det er 3 »ynglegrupper«
(der senere blev til to) at byens
erhvervsdrivende, der igennem
forskellige aktiviteter, havde

showet var lidt skuffende, da
der kun kom omkring 200 I
deltagere. Det var lagt an på
det modne publikum, og det
var svært at trække af huse.
Derimod var der fuld gang i
den hele søndag, som stod i
børnenes tegn, siger forman-
den for Fest i By, Poul Bonrie-
rup, der alt i alt er godt til-
freds med jubilæumsarrange-
menterne.

Overskuddet fra festen går
til ungdomsarbejde t i de to
klubber, Nordals Boldklub og
Nordals Håndboldklub, Det I
ligger på samme niveau som
sidste år, men størrelsen er
en velbevaret hemmelighed.

- Selvom vi nu sunder os
en smule og lige skal trække
vejret, er vi allerede ved at
planlægge næste års aktivi-
teter. Herrefrokosten. som
blev arrangeret for første
gang i år, slog an, så den bli-
ver førmentlig et fast pro-
grampunkt i fremtiden, spår
Poul Bonnerup.

fået 6.000 kr. til at blive til
34.500 kr. Ind på en klar første
plads kom Hans-Jørgen Voigt
fra Voigts Bolighus og fra Bil-
hjørnetlMetax med 24.500,
dette gaven 1. præmie på 2.000
kr., som de herrer også skæn-
kede til NB og NH. På 2. plad-
sen, var der 2 grupper, der
havde slået sig sammen, Ole
Mathiasen, Sportmaster. Arne
Jensen, Den Danske Bank,
Lillian, Lillians Guld & Sølv

og Rita Glock, Cafe Gloek.'
Her kunne afleveres 10.000 kr

log pengepræmien for 2. plad-
sen. Den sidstnævnte gruppe
havde desværre været ramt af
uheld 2 fredage i træk, hvori
alle sejl var sat ind på et stort
asfaltbal, midt i Nordborg. De
eneste der ikke syntes om I
denne ide var vejrguderne, det
gjorde at arrangementet målte
aflyses begge gange.



Søndag var som sædvanlig
Børnenes dag. I Kjærs Ti-
voli var der halv pris hele
eftermiddagen og mange
børn havde fåetforældrene
ud idet gode vejr og med til
Fest i by.

Der var fuld fart på alle
5 dage under Fest i by,
både til dame- og her-
retrokost. i ølteltet og
på festpladsen, hvor
karruseller, lykkehjul,
radiobiler og bikes kør-
te for fulde omdrejnin-
ger.

Teamet bag dette års Fi t i by ses her ved receptionen lørdag eftermiddag, hvor man også kunne se
en udstilling om Fest i ennem 25 c. ~ a venstre: Steen Astrup, Poul Bonnerup, Keld Høi, Bent
Enghoff, Kurt Hein, He.te Olsen, POUf hristensen; Carl Erik Rasmussen og Tina Nielsen.



Gallashovv
for det 25.
Fest iBy
Ti har vundet
.billetter til fest-
aftenen iNord-
als Idrætscenter
lørdag den 16..maj.

NORDBORG: Fest iBy sæt-
ter alle sejl til for at markere,
at det i år er 25. gang, for-
årsfesten løber af stabelen
ved Nordals Idrætscenter.
Festlighederne løber over
fem dage fra onsdag aften øg
kulminerer med jubilæums
gallashow lørdag aften den

16. maj kl. 20. Festaftenen
byder bl.a. på underholdning
ved kendte kunstnere som
Flemming Krøll, Klaus-
& Servants, Tørfisk, Lis-
& Per, Mia Mau og Dusko.

I løbet af aftenen bliver der
kastet lys øver kendte nordal-
singeres evne til at få penge
til at yngle, og en halv time
før midnat bliver der stort Ju-
bilæums festfyrværkeri på
Langesø Stadion.

Billetter købes ved indgan-
gen, men Fest i By har udlod-
det ti billetter til festen lør-
dag. De ti følgende har vun-
det en billet for det rigtige
svar på, hvilke to klubber, der
er med i Fest i By, Nordals
Boldklub og Nordals Hånd-
boldklub.

1) A. Struck, Ellehave IS,

Holm.
2) Manfred Komac, Kirke-

vænget 18, Nordborg.
3) Fam. Fode,·: Havnbjerg-

vej II, Oksbøl.
4) Edith Møller, Ringgade

137, Sønderborg.
5) M. R. K. Kjærgaard,

Snerlevej 14, Nordborg.
6) Marie Meyer, Mosevang

52, Nordborg. .
7) Mimi Bladt, Dyndvedga-

de 7, Nordborg.
8) Vicki Hartrnann, Blåmej-

sevej l, Nordborg.
9) Evan Henriksen, Morn-

markvej 33, Sønderborg.
10) Ellen Lykke, Kirsebær-

haven 1, Nordborg.
Vinderne modtager billet-

terne med posten. r--- ~I

Carl Erik~asmusse.n fra Fest i By-komiteenagerer lykkebringerog trækker de ti vin-
dere af billetter tIl gallashowet i Nordals Idrætscenter lørdag aften d 1. m .•


