
Stående taffel
7. maj er den
store frokost dag
iNordborg. Det
er iforbindelse
med årets Fest i
By, hvor der er
både dame- og
herrefrokost.

NORDBORG: Traditionen tro
byder også dette års udgave
af Fest iBy på stående taffel.
Fredag den 7. maj er nemlig
den store frokostdag med
hele to frokoster - en stor og
en lille.

Den store frokost er for da-
mer, mens den lille er for her-
rer. Frokosternes længde er
ens, fire timer i tidsrummet
kl. 14-18. Størrelsen henviser
alene til deltagerantallet.

På Nordals er der flest
kvinder, der deltager ibyfest-
måltidet. Sidste år mødte hele
390 op, mens det såkaldt
stærke køn kun kunne møn-

stre 145 deltagere. Det er da
også årsagen til, at kvinder-
nes frokost foregår i Nordals-
Hallen, mens herrerne holder
til i øl-teltet på festpladsen.

Udover mad og ikke mindst
drikkevarer i rigelige kaska-
der bydes der også på under-
holdning under frokosteme.
Hos mændende spiller Chas-
se, mens Stambordsorkeste-
ret tåger sig af underholdnin-
gen hos kvinderne kraftigt bi-
stået af Inger Bierbaum, som
er konferencier.

Eftermiddagens løjer kryd-
res selvfølgelig af deltagerne
medbragte, høje humør.

Kl. 19 spiller Stambordser-
kesteret op til dans iNordals-
Hallen, hvor begge køn har
mulighed for at motionere no-
get af frokosten væk på dan-
segulvet. Ladies Night, hvor-
til der er gratis adgang, varer
til en time efter midnat.

FrokostbilIetter å 125 kr.
og bordbestilling kan erhver-
ves hos Turistbureauet i
Nordborg, Favør i Havnbjerg,
Lissies Butik i Svenstrup og
Gunnars Sko & Sport iGude-
rup. Billetsalget stopper lør-
dag.
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Festligt, folkeligt og
fornøjeligt lørdag aften
I erkendelse af, at det de sidste
par år har knebet noget med at
trække publikum til halfesten
lørdag aften under Fest i By,
har arrangørerne iår sat sig for
at prøve noget andet.

Da det i den sidste ende godt
kan have noget med økonomi
at gøre, laver man i år en fest,
hvor entreen er sat så lavt som
kr. 25,-! Billigt ikke sandt, og
selvom mange har været til de
to. frokoster om fredagen, så
håber folkene bag Fest i By, at
rigtigt mange har gemt eller af-
sat en skilling til at deltage far
lørdag aften.

Festen i Nard-Als Hallen
starter kl. 19.00 med fælles-
spisning af den medbragte
madkurv eller den lækre platte
som cafeteriet har fremtrylle t
til den formidabelt lave pris af
kun kr. 65,-.

Med alt det lækre, som plat-
ten byder på, så kan det næsten
ikke lønne sig at skulle have be-
sværet selv. Ingen deltagere be-
høver at medbringe service til
spisningen, det er der nemlig
sørget for.

Bestilling af platterne fare-
tages i Idrætscentrets cafete-
ria, som også sørger for bord-
reservation til denne aftens
fest. Det skal også lige nævnes,
at der vil blive anbragt sild på
alle bordene, også til de men-
nesker, som foretrækker at ha-
ve mad med hjemmefra. Disse
sild giver Fest iBy!

Festdeltagere, som medbrin-
ger madkurv kan naturligvis
reservere bord, og dette sker
ved henvendelse til Peter Chri-
stensen på tlf. 7445 34 32 fra
lørdag den 1. maj til torsdag
den 6. maj fra kl. 16.00-19.00.

Som konferenciers denne
aften fungerer Jenny Williams
kendt fra årets HIF-revy samt
Kjeld Wagner Pedersen, ham
med alpehuen! Musikken leve-
res af Klaus & Servants, og un-
derholdningen er lagt i hæn-
derne på ingen ringere end
»Thorleif« måske bedre kendt
som skuespilleren Leif Mai-
bom. Og han kan jo bare det
der med at være sjov.

Et ekstra incitament til at
møde op denne aften er abso-
lut også udtrækningen af de
tre vindere i forbindelse med
salget af Nord-Als' største lod-
seddel, der har fundet sted

gennem de sidste to måneder.
Udover at have en stor mulig-
hed for at løbe med en af de tre
store præmier, så vil vinderne,
såfremt de er til stede i hallen
ved udtrækningen, blive be-
lønnet med ekstra 1000,- kr.
som bliver lagt oven i gevin-
sten.

Arrangørerne håber, at en
masse mennesker vil tage na-
boer og venner med denne af-
ten og dermed medvirke til at
det bliver alle tiders festaften
på Nord-Als.

Som arrangørerne siger:
Kom med godt humør, så sør-
ger vi for en god betjening!

Vedr. Leif Maiboms optræ-
den, så skal det bemærkes, at
han optræder første gang kl.
19.30 og anden gang kl. 20.30.

C.E.R.



Snart skal det halve Nord-Als
til frokost
Tiden nærmer sig hastigt ugen
omkring storebededag, hvor .
mange på Nord-Als drager til
Idrætscentret for der at opleve
nogle glade og spændende Fest
i By-dage i selskab med gode
venner.

Een af de helt store og sikre
træffere er Damefrokosten.
som altid og også i år afvikles
om fredagen, selve storebede-
dag. Det er da også fredag den
7. maj kl. 14, at Inger Bier-
baum, damefrokostens uund-
værlige og højt skattede konfe-
rencier, kan byde adskillige
hundrede feststemte damer
velkommen i Nord-Als Hallen
til nogle festlige timer spækket
med sjove indslag. For da-
merne kan skam også selv
medvirke til at skabe en god
fest, idet der iblandt dem fin-
des flere talenter, som kan
både synge og underholde på
anden måde.

Der bliver lotteri med gode
præmier, samt sjov på scenen,
hvor damerne aktiveres og ind-

drages, og sidst men ikke
mindst, så bydes der på et stort
og flot ta-selv-bord med
mange lækre sager. Pris kr.
125,- inkl. 1 øl.

For serveringen står de po-
pulære Nls-ere fra Club 22, ja
de hører nærmest med som
fast inventar denne dag. Og
selvfølgelig er det Stambords-
musikerne, som spiller de me-
lodier, damerne kan lide.

Vi vil nok atter i år opleve
damerne på rundtur på fest-
pladsen, ligesom også den tra-
ditionelle tur i radio-bilerne
også hører med til en vellykket
damefrokost!

Som noget nyt blev det i
1992 så også mændenes tur til
at komme til frokost, og denne
spøg gentages atter i år med
start samme dag og tidspunkt
som hos damerne. Igen i år
foregår herrernes frokost j det
store øl-telt på festpladsen, og
der serveres et lækkert
ta I-selv-bord, hvor det også
her er Sus fra Idrætscentrets

cafeteria, som har tryllet ikøk-
kenet.

Musikken leveres af Chasse
duoen, så denne sag er i de
bedste hænder, ligesom også
jobbet som konferencier vil
blive varetaget på bedste måde,
idet vi dog ikke i skrivende
stund kan sætte navn på perso-
nen.

Også ved denne frokost bli-
ver prisen for at deltage kr.
125,- inkl. 1 øl.

For-at yde de mange delta-
gere den bedst mulige service,
bliver det iår muligt at bestille
og afhente frokostbilletter -til
begge frokoster følgende 4 ste-
der, hvor salget starter tirsdag
den 20. april:

Turistbureauet, Stationsvej i
Nordborg, Favør, Havnbjerg,
Lissies Butik, Svenstrup samt
Gunnars Sko og Sport, Gude-
rup. Det kan da ikke være me-
get nemmere, vel!

CE.R.


