
U~g.erne havde en_herlig dag, da de i går var til Nordals Boldklubs 25 års jubilæumsfest. Blandt mange løjer kunne de slå sig løs

ning, vi får fra kommunens si-
de. Uden den havde vi ikke
disse gode faciliteter til vores
aktiviteter, og vi nyder i høj
grad godt af det gode samar-
bejde, vi har med kommunen.
Mit ønske for fremtiden er, at
dette arnarbejde må fortsæt-
te, sagde formanden for
Nordals Boldklub bl.a. i, sin
velkomsttale.

Der blev festet ele
dagenfor ak iv k b

Boldklub i går fejrede klub- holdning for netop denne al-
bens 25 års jubilæum. Festen dersgruppe. De voksne behø-
forløb over hele søndagen, vede heller ikke kede sig, der
hvor Nordals Idrætscenter blev også sørget godt for
summede af liv og glade dage. dem.
Da mange af klubbens om- - Selvfølgelig kunne vi ikke
kring 400 medlemmer er være nået så vidt uden' det
børn, var der selvfølgelig en store korps af kolossalt frivil-
rnasse aktiviteter og under- lige hjælpere, som i det dagli-

ge gør klubben til et rart sted

l at komme. Vi må imidlertid
ikke glemme den store opbak-

Nordals Boldklub fejre-
de 25 års jubilæum
med fest og farver.

NORDALS: Det blev til et or-
dentligt gilde, da Nordals



Til fødselsdagsfest og reception
hos Nordals Boldklub

Fødselaren NordaIs Boldklub
med 25 år på bagen forstår al-
tid at feste, og gårsdagens store
overflødighedshorn af spæn-
dende aktiviteter dannede ikke
nogen undtagelse fra reglen.

Lige fra startskuddet lød kl.
11.00 strømmede det ind med
gratulanter, som ønskede at
være med til at festligholde da-
gen for den populære jubilar.

Som sædvanlig var alt lagt
tilrette på allerbedste måde og
vel vidende, at det er børnene,
man skal tage godt hånd om,
var der lavet et virkelig spæn-
dende program med mange
sjove og spændende aktivite-
ter, hvor et af de absolutte høj-
depunkter var »Ballonslip-
pet«. Her blev der sluppet et
par hundrede balloner natur-
ligvis i NB's klubfarver med

mulighed for at redde signogle
flotte gevinster, og der var da
også kamp om at sikre sig bal-
loner blandt de mange børn.

Vindstyrke 11 leverede for-
nem musik i den sædvanlige
gode udførelse, og kl. 13.40
kunne dagens toastmaster,
SvenErik Frederiksen give or-
det til klubbens populære for-
mand, Peter Glock, som ind-
ledte eftermiddagens tale-
række.

Derefter gik det slag i slag
med lykønskninger fra Nord-
borg Kommune ved kulturud-
valgsformand Erik· Jensen,

I overværelse af stort publi-
kum fejrede Nordals Boldklub
sin 25 årsfødselsdag.
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inviterer sine medlemmer og venner til
fødselsdagsfest og reception
ianledning af Nord-Als Boldklubs 25 års jubilæum
søndag d. 13/11'94 i Nord-Als Idrætscenter, hal1

PROGRAM:
KL11.00 Velkommen.
KI. 11.05 Aktiviteter for børn.
KI.12.15 Gøgleren Anton underholder.
Klo 12.45 Pølser og saft til børnene. Kaffe og små-

kager til deres ledsager. !

KI. 13.20 "Ballonslipcc.
KI. 13.30 ),Vindstyrke 11«spiller.
KI. 13.40 Formanden har ordet.
KI. 13.55 Traktement. ,)Vindstyrke 11«spiller.
KI. 14.15 Opvisningskamp på den »oppustelige bane«,
KI. 14.30 Ordet er frit og IlVindstyrl<e 11«spiller.
KI. 15.15 Sparkebrætskonkurrence (som i tysk TV2).
Kl. 15.40 "vindstyrke 11«spiller.
KI. 16.00 Afslutning.

I anledning af Nord-Als Boldklub's 25 års jubilæum har
klubben oprettet »Nord-Als Boldklubs Jubilæumsfond«.
Formalet med fonden er at yde økonomisk støtte til et ung-
domshold til deltagelse i et stævne eller til at overvære en
større fodboldbegivenhed.
Klubben har indskudt 5000 kroner i fonden.
Eventuelle jubilæumsgaver ønskes stilet til denne fond .

Jørgen Olsen i egenskab af for-
mand hos makkeren fra Fest i
By, Nordals Håndboldklub.
Carl Erik Rasmussen selv
mangeårigt medlem af NB rid-
sedetræk op fra de forløbne 25
år, hvorpå Vagn Nielsen fra
J.B.D. lykønskede jubilaren.
Det samme gjorde Hans Chr,
Bennedsen fra D.G.L, inden
det ligeledes mangeårige klub-
medlem Chresten Blorn på
vegne af old-boysafdelingen
sagde tillykke fra afdelingens
mange medlemmer.

Så fulgte en sjov fodbold-
dyst mellem klubbens aller-
yngste drengespillere, og det
blev en virkelig sjov oplevelse
fulgt af et stort og medlevende
publikum. Heller ikke den po-
pulære »Sparkebrætskonkur-
rence« kendt fra tysk TV-2
manglede, og her optrådte en
række »prominente« tilstede-
værende gæster til stor jubel
for de mange tilskuere, og flere
af aktørerne afslørede faktisk
gode evner i sparket til den
runde læderkugle.

Indimellem blev der spist og
drukket flittigt af den dejlige
mad og fadøl, fødselsdagsbar-
net rundhåndet serverede for
de mange gæster. Jo, »Famili-
en NB« præsterede atter at
holde en god fest!

D.R.
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