
 

De første 25 år FEST-I-BY 
Avisomtale i jubilæumsåret 1992 
 

Idrætsforening (NIF) og Nordborg ungdomsforening (NUF) fælles bestyrelsesmøde, hvor det blev 

besluttet, at foreningerne 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. 

Salgsbordene var placeret i skolegården, her kunne købes æbleskiver, pølser, is, sodavand og kaffe. 

Der var også opstillet skydetelte, fiskedam, tombola, det muntre køkken m.m. 

 

Man havde da også fået anskaffet et dansetelt, hvor der var dans lørdag og søndag aften med musik 

af The Harmoni Brothers og The Daddy Long Legs og Fratelli Kvartet. 

Der var også arrangeret optog gennem byen, og alt i alt kan man nok sige, at der var tænkt på det 

hele dengang. 

I1968 var der atter Fest i By og man rettede på de fejl man havde begået året før, og nu lavede 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, koncerter med Danfoss orkestret, 

salgs boder og selvfølgelig også dansetelt med forskellig underholdning. 

 

I 1969 udvidede man Fest i By. Pladsen ved Nordborg skole var efterhånden blevet for lille, så 

valgte man at flytte op på den gamle ringriderplads i Nordborg. Fodbold- og håndboldkampene 

blev dog fortsat afviklet ved Nordborg Skole. Som noget helt nyt dette år havde man fået et tivoli til 

byen. 

Det var Otto Krügers Forlystelsespark, der desværre var under al kritik og man besluttede 

hurtigt at finde et nyt tivoli. 

Fest i By voksede nu til at blive en stor byfest og en tradition 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 arrangører 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 stadig 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 resultatet 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 foreninger, der havde lyst til at lave en rigtig 

Fest i By i 19'71. 

Men blev dog enig om at noget skulle der laves, det var der jo tradition for. Man afviklede de 

fodboldkampe ved ballen og man lavede en aftale med Søby Kro om, at de måtte opstille et øltelt 

og et mindre tivoli på pladsen. 

 



 

 

I 1972 var der en gruppe personer i NB, der ville have Fest i By op at stå igen. Man ville nu samle 

det hele ved Nordalshallen. 

Man fik fat j Folkeparkens 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 festugen. 

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 ledelse af Peter Glock, har gjort at vi i år kan fejre 

25 års jubilæum! 

 

Hvis de ikke var trådt til, var der nok ikke noget der hed Fest i By i Nordborg i dag. 

 

I 1973 kom der en ny forening med Fest i By. Det var Nordals Håndboldklub (NH). 

I 1973 begyndte man at »satse« lidt mere, man engagerede John Mogensen, Gitte og farmand, 

danseorkestret Moontimes og man lavede endda en operette-forestilling i hallen. 

Man havde fået fat i et nyt tivoli, og man startede op med »Årets kamp«, som var en fodbolddyst 

mellem Nordborgs erhvervsdrivende og deres kollegaer fra omegnen. 

 

Fest i Byer atter blevet en tradition på Nordals, og udvalgene havde fået selvtilliden tilbage, 

publikum fra nær og fjern strømmede til, når der var Fest i By. Man arrangerede fællesspisning i 

hallen, man fik kendte fodbold- og håndboldhold til at spille mod udvalgte hold fra Als. 

Man prøvede 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 for alle aldre ved Fest i By fortæller Poul Bonnerup og nogle af de seneste nyheder har været 

»Mini-Musikfestival« der har kørt i 3 år men nu er blevet droppet pga. dårlig økonomi. 

 

»Få 1000 kr. til at yngle« kørte for nogle år tilbage 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, udstillinger m.m. 

 

Med andre ord er Fest i By en succes år efter år og overskuddet gør gavn hos NB og NH slutter 

Poul Bonnerup. 

Fest i By's 25 års jubilæum bliver bl.a. fejret med et stort »Jubilæums Galla-Show lørdag den 16. 

maj med masser af god musik. 

 

 

 


