
Byfest bliver ødelagt
Sven Erik Frederiksen.
Perikon vej 10, Nordborg,
formand for Fest i By-
komiteen iNordborg,
skriver:

Ifølge JydskeVestkysten
skal der afholdes et gi-
gantisk en-dags multi-rock-
show i Sønderborg lørdag
den 30. april. Det er Rock
Konsult, der står bag show-
et, som er det første af i alt
syv rock-shows over hele
landet. Det fremgik ikke af
den første omtale, hvem
bagmændene til Rock Kon-
sult er, men derimod, at det
er Dansk Røde Kors og .
Ungdommens Røde Kors,
der skal levere frivillig ar-
bejdskraft til koncerternes
praktiske opgaver, såsom at
stå for salg af øl, vand og
mad. »1 første række skal
det give Røde Kors et mere
ungdommeligt image, og
som det sekundære kommer
så den økonomiske side« -
citat slut.
. I og for sig et ganske gri-
~ende og menneskeligt for-

r

mål - set i lyset af de mange
nødhjælpsaktioner, som
Dansk Røde Kors er invol-
veret i, blandt andet i det
tidligere Jugoslavien. Ingen
tvivl om det. Røde Kors er
jo en humanitær organisa-
tion, som vi alle gerne vil
støtte - efter bedste evne.
Men så bringer JydskeVest-
kysten (torsdag 24.februar)
en ny artikel om dette rock-
show, og ifølge den oplyses
det, at arrangøren er Tho-
mas Szigerty, som tidligere i
avisens spalter er blevet ud-
råbt som den helt store
skurk! Men ikke nok med
det ..' man kan samtidig læ-
se, at det er Team Ulkebøl,
som skal stå for billetsalget.

lover 25 år har de to fø-
rende boldklubber på Nord-
als (NB og NH) arrangeret
en byfest i bededagsferien,
hvor netop lørdag den 30.
april indgår. Denne termin
har lige fra starten været af-
talt/afstemt med de øvrige
by- og markedsfestarrangø-
rer på Als og Sundeved, og
dette samarbejde har indtil

nu fungeret upåklageligt. Vi
har altid kunnet koordinere
de forskellige praktiske ting
ved den slags store arrange-
menter, såsom tivoli, leje af
telte, stole og borde, kon-
certscener, musik m.v. Det
er derfor som at få en spand
iskoldt vand i hovedet, når
jeg som formand for Fest -i-
By i Nordborg har været
henvist til at læse i avisen,
at vi lørdag den 30. april kan
forvente en betydelig ned-
gang i Fest-i-By's omsæt-
ning på grund af rock-show-
et i Sønderborg. Men ikke
nok med det. For då der nu
engang, specielt blandt unge
mennesker, kun er de sam-
me sparsomme penge, som
de unge har valgt at bruge
på den slags oplevelser, så
er det jo ikke kun lørdag-
somsætningen, som vil fal-
de. Nej, det vil gå ud over
den samlede omsætning ved
Fest-j-By i hele bededagsfe-
nen.

Nu kan man jo ikke for-
tænke hverken Thomas Szi-
gerty eller Dansk Røde

Kors ibevidst at have valgt
denne dato for at genere
Fest-j-By på Nordals, for de
kender vel næppe noget til
de omkringliggende byers
arrangementskalendre.
Men at Team Ulkebøl over-
hovedet kan finde på at ind-
gå et samarbejde med Rock
Konsult på denne »hellige«
lørdag i bededagsferien, det
er mig fuldstændig ubegri-
beligt. Specielt fordi Team
Ulkebel sidste år bad Fest-i-
By om at gøre reklame for _
netop deres rock-show på
Ringriderpladsen i Sønder-
borg - ved dels at ophænge
plakater overalt og dels
»forære« fribilletter som
præmier ved Fest-j-Bys for-
skellige arrangementer.
Denne gestus gjorde vi da
gerne for at hjælpe Team
Ulkebøl sidste år. Men jeg
tror til gengæld ikke, at
Team Ulkebøl skal bryde sig
om at rette en lignende hen-
vende1sei år!
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bl.a. i Serie 2, h.~ {RØdding
kommer på besrr~}j~ »gade-
kampe« i rundrml~, Bagefter
er der på en t!il\r,e~at-scene
playback-show,' nrens Perron
7 "- hvis platter efterhånden
må være rødglødende - sør-
ger for musik i ølteltet .

Fest-i,:,~Ybliver. for:;~å.~e
·"ovehalse dg hyggefblk

• • ,"'i "r~;.

I hele verden' ,~'
Litauiske baskethallspillere
ses i professionelle klubber i. - '1opklasse
hele verden. Et trækplaster •
bliver også elastikspring, .Tor"dag er også dagen, hvor
hvor vovehalse kan.prøy~ gy-,. :Im,ankan se basketball i top-
set og~aCl~enalinetspumpen j" J(lasse/~Qm (forkamp fra kl.
årerne,' når man med hals- 20 spnH!.,nordalsiske Alliga-
brækkende fart nærmer sig tors modSpirillen fra Sønder-
jorden. borg.

Og så byder byfesten na- Elastikspring kan man vove
•.,:turli~s også på velkendte sig ud i fredag mellem klok-

"gen~angere, som der ses ken 15 og 18. Derudover by-
frem til, bl.a. herre- og dame- der bededag på musik ved
frokosten, der holdes hel- Perron 7 fra klokken 14 til 00
holdsvis torsdag aften og fre- i ølteltet, mens darnefroko-:
dag middag, hvor der er fri- stens deltagere i Hal lvii
dag på grund af bededag. synge og danse til Tip-Top,

Elvis-show og karaoke. Fro-
kosten slutter ved IB-tiden, Jazz i teltet·

Startskud men afløses straks af »ladies' Fra kl. 12 er det>.jazzog silde-
Startskudet til Fest-i-By ly- night«. boudi-ølteltet, afløst fra kl. 14

En.af,byfestens s~ore der onsdag den 27. april kl. Lørdag breder byfesten.sig ~'afmusik ved Perron 7.
, , ~t0bss~~k;e~b~I~,e.r , ",~(i)" hver tivoli på f~stpladsen ,f!{~,.f~stpl?dsen'·til. gadern.~.,~ . Ef~ermiddagen står ellers

1i"m' \'deRrc'",tVIVt e e~91 s. ". "a~es for pen()l'd~slsk~:pØrn, ~~oM"()rg~y, hvor forskelhge , især; børnenes tegn, De kan
I a prøve e a-, . . D' ft' 1<1 ' ~ f ' ,l ••. fI.•••.,;t~ f idd h d liti"g i~'p n'g Sporten ap- ')" .' ere et gæ "ler 'så, ":d est- : \aKtl\'lte~, m orrm agen prøve oppepu e, po l 1-

pellere; åbenbart til pladsen er åben alle da~ med' vn blande sig med den almin- motorcykel, aktivitetsvogn,
især mænds og dren- tivoli~~pølsebod og ølvogn. delig handel og vandet igade- skør,e c~kler og meget mere,

ges trang til at vise, at Onsdag aften er der desuden billedet. og tivoli har sat pnserne ned
de er rigtige »mand- stort lottospil på Nørherred- Om eftermidagen er der i til det halve,

fotk«, hus og hyggeaften i ølteltet. idrætscentret fodboldkampe,

Masser af underhold-
ning på Nordals de sid-
ste fem dage i april: " .'1,

t~.•" '-i f.

NORDALS: Så er Fest-i-By
komiteen barslet med årets
program, Og der er lagt op til
fem festlige byfest-dage i
slutningen af april, hvor der
er serveret ,under.I.w.ldningfor':
alle aldersgruf.u)~ÆJ;,&:,tiVlIU~"
temperamenter>~"'"""" '\~.• 1,\,

Blandt årets topscorere
:kan: nævnes en opvisnings-

kamp i basketball mellem
Horsens' nybagte danske me-
stre og et hold fra Vilnius
Universitet i Litauen, som
traditionelt har nogle af ver-
dens bedste spillere,

Torsdag aften er der så
»vikingeaften«, dvs. herrefro-
kost, som diskotek Perron 7
leverer musikken til, mens
Jan Larsen er konferencieren,
som skal sørge for, at afte- '
nens indslag hænger sam-
men.

Leif Maibom .
I Haller d~~ fes~aften med
så prominente gæster på po-
diet som Klaua & Servants og
Leif Maibon'l...'Sven E. Frede-
riksen, formand for byfesten,
er aftenens konferencier.

Byfestens slutspurt søndag
indledes fra k1. 10 med Als-
mesterskaber i fodbold for
miniputter, eller man kan
vælge en cykeltur for hele fa-
milien ad de fQr~å~entl,igfor-
årsklædte og 'sof1)eskinnede
nordalsiske veje..



Hvad herrerne ikke kan mande sig op til, kan damerne til gengæld kvinde sig op til. Humøret var højt til Fest-i-bys d~'ef~~l<ost j
går. (Foto: Claus Thorsted) :. .

Kvinderne forstår at feste
350 kvinder i højt hu-
m_r tj! amefrokost.
• r_

l.ANQESØ: Hvad herrerne
ikke ~ mande sig op til,
kurirre damerne til gengæld
kviAile sig op til. 350 kvinder
i festhumør viste i går, at de
forstår sig på kunsten at fe-
ste. Det beviste de ved gårs-
dagens damefrokost i forbin-

delse med Fest-j-by.
Der er nu også stil over da-

mefrokosten på Nordals. Fro-
kostdeltagerne behøver blot
at række en hånd ud, og
straks står der mindst en
mand klar til at føje hendes
mindste ønske, hvad enten
det gælder om at få bragt
mad eller drikke til, bordet.
Helt rart for en gan~§t&ld at
se det såkaldt stærke 'kØn gø-
re sig umage med at behage.

Grunden til at mændene ikke så ondt i hovedet dagen
blev væk fra herrefrokosten derpå.
og vikingeaftenen står lidt Efter gårsdagens festlighe-
hen i det uvisse. Kvindere- der at dømme, er, kvinderne
plikker som; »Det måtte de da på Nordals storfotQh!gere af
ikke for os«, og »der er ikke brusetabletter og alkoholfrie
meget viking i dem« skal nøk drikke idag.
tages med et gran salt. Måske Fest-i-by løjerne fortsætter
foretrak herrerne at tilbringe ...-!.i~d~ag§l·'bI•.•••.fJ. L-...~ -.l

torsdag.aften med at guffe lu-
ne hveder og drikke te sam-
men med deres børn. Det er
dels hyggeligt, og dels gør det
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Herrefrokosten blev e.n 'fuser Der var lagt op t1l fest og glade dage', da Fest-I-By-følkene lagde store planer for en sjov aftJh~r om-
rådets herrer. De skal ha' en rigtig herrefrokost med lurblæsere og meget andet, blev det besluttet, men både de 20, der havde tilmeldt sig, og a~rangør.arne, fik
en lang.næse. Store afbud fra hold, der havde tilmeldt sig~men trak sig alligevel, førte til, at kun 20 frokost-lystne herrer var tilbaqe til sidst. Og på den baggrund
var der ,ligesom ikke. basis for at holde fest. Så den dameløse frokost blev aflyst - med et gabende tomt telt til følge. Dlscjockeyerne :var dog standhaftige og
vendte ølsder for de. der kiaaede ind i teltet. Men hvad herrerne ikke kunne mande sio oo.ti1....de.tJkan_dameme_Ldaa:35O_Diaer..cSil.ltiLde tes.ftokostaud en


