
Haderslev den 10.8.1994.
"There is a time for every season" sang The Byrds engang for
længe siden, vel omkring 25 år siden, eller lige så lang tid som NB
har eksisteret. Så der var TIME til dette jubilæum i år, og mange
tidligere og nuværende NB' ere var sat i stævne på Langesø sta-
dion, lørdag d. 6.8.94. Vi var mange der havde set frem til de ,)
dag, og vi blev ikke skuffet. Det var et ualmindeligt velorganiseret
og flot arrangement, vi var vidne til, så en STOR TAK til alle dem,
der har arbejdet for at få det hele op at stå. Det var en rigtig god
ide' l fik, hvilket den enorme opbakning var et slående bevis for.
Det var skægt at være på stadion i Langesø den dag, ligeså skægt
ville det sikkert have været om søndagen, hvis vi alle havde set,
hvordan i hvert fald nogle havde temmelig ømme ben at gå på.
Man kunne have været fristet til at spille Spencer Davies Group
"Keep on running" for dem (os).
En lidt vemodig følelse melder sig dog også om søndagen, en fø-
lelse af, at nu er det hele forbi og alle gamle venner og bekendte
er spredt vidt omkring igen, skal det virkelig være sådan?
Ærligt at der ikke var mere tid til fællesskab. Der var mange man
ikke nåede at tale ordentligt med, der var nogle man ikke kunne
sætte navn på mere, og nogle man slet ikke kunne genkende, så
undskyld til alle dem man ikke fik hilst på, det var altså ikke på
grund af manglende vilje. Jeg og mange andre med kommer qer,
igen og snakker med resten også, og fester lidt.
"Alting har ende" synger Shubidua, måtte NB's være langt væk, så
vi har en mulighed for at vende tilbage til næste jubilæum. 30 år
er vel også værd at fejre?
Tak til alle for en dag, der ikke kun bragte minder frem, men san-
delig også var med til at skabe nogle nye.
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