
FEST I BY 1996 ved Nordals Idrætscenter.

ONSDAG l.MAJ
Festpladsen åbner ld19 med Kjærs Tivoli, pølsebod, ølvogn, lille- og store telt. I det stor telt vil de'
være Ungdomsdisco med forskellige konkurrencer, alkoholfrie drinks, pizza, toast m.m. Underhold
ningen vil Frank Iversen stå for i samarbejde med Perron 7. Slutter kl.22.
I det lille telt vil det være muligt at se UEF A fodbold, samt man kan nyde en øl eller pølse her.
K1.19 på Nørherredhus vil Fest I By's store Lottospil finde sted, og der vil som altid være gode
præmier at vinde.
Kl.23 lukker Festpladsen.

TORSDAG 2.MAJ
Om fonniddagen mellem kl.l0-12 er alle de nordalsiske daginstitutioner inviteret i Tivoli. Alle bør-
nene får mulighed for prøve Kjærs Tivoli's kørende bømekarruseller.
Festpladsen åbner kI.19 med Tivoli og salgsboder og Perron 7 underholder idet store telt.
KL20 ihall er der Basketball. Vi prøver at lave en Supercup kamp mellem Horsens (pokalvinder:
og DM holdet (afgøres d.7/4). Hvis det ikke lykkes med den kamp spiller Horsens mod et udvalgt
hold fra Sønderjylland.
Kl.24 lukker festpladsen.

FREDAG 3.MAJ ;
Festpladsen åbner kl.14 med TIvoli og salgsboder. Kl.14 vil Fest I By's store Damefrokost finde
sted i hall. Musikken vil Cocktail stå for, samt der vil være forskellig underholdning, sange m.m.
under frokosten. Som sædvanlig er det NB' s Club 22 der står for serveringen. Pris for at deltage
er 125,- og billetter kan købes hos Turistkontoret og Favør Havnbjerg.
Kl.18 begynder Ladies Night i hall. Her rar mændene så adgang til damerne, hvor de så kan få en
svingom med deres konerlkærester med musik fra Variant Duo. Slutter kl.24.
Fra kI.14 vil der være muligt at se Nordals fra oven i en helikopter. Fest I By har fået Jels Helikop-
ter Rundflyvning til at flyve hele eftermiddagen.
Fra kl.16-01 vil Perron 7 underholde idet store telt.
Kl.I5 vil Motorcross klubben fra NordaIs vise forskellige ting. Der vil være udstilling med deres
motorcykler, udstyr til kørsel m.m. og de vil også lave nogle shows for publikum.
Festpladsen lukker kl. Ol.

LØRDAG 4.MAJ
Kl.U og kI.12 kan man opleve H.C. Andersen Paraden fra Odense på Storegade iNordborg.
H. C.Andersen Paradens show er sprudlende musikalsk med iørefaldende sange og musik samt
uddrag af de allermest elskede og populære eventyr. KI.II iNordborg by vil der også være
Skattejagt for børn. Her skal børnene finde frem til et ord som har noget med Fest I By at gøre, og

. man kan finde bogstaverne i butikkerne.
Kl.14 åbner Festpladsen med Tivoli og Salgsboder, og kI.14 starter Rundboldturneringen for
gade- og firmahold. Kl.14.30 er der H.C. Andersen Paraden på pladsen.
KLl5 på forpladsen er der Præmie-uddeling fra Skattejagt, samt kI.15 starter Børne-Mini-Play-
Back på en scene på forpladsen ved Idrætscentret.
Kl.17 vil NB' s ungdomsspillere spille mod NB' s ledere/trænere.
Kl.19 er der Fællesspisning i Cafet~qhvor der serveres dejlig mad fra Sus's køkken. Musikken
sørger Variant Duo for, samt offentliggørelse af Fest I By's store KontantIotteri vil finde sted
denne aften. Desuden vil der være forskellig underholdning. Pris for at deltage er 98,- og bil-
letter kan købes i Nordals Idrætscenter.
Festpladsen lukker kl.Ol.



SØNDAG S.MAJ
KJ.IO er der Als-Cup for Miniput i fodbold og samtidig afvikles et håndboldstævne for puslinge i
hallen.
Kl.H går starten på Familie-Cykeltur fra Festpladsen. Turen er både for voksne og børn, og der
er indlagt passende pauser med mulighed for at købe forfriskninger.
Kl.12 åbner Festpladsen med Tivoli og Salgsboder, og samtidig er der Gratis Sildebord iFestteltet
som Brugsen i Langesø leverer, og her kan de trætte cyklister og øvrige gæster nyde en sildemad.
Hansi sørger for hygge-musik ifestteltet til kl.Io.
K1.13 starter Børnenes Dag med forskellige konkurrencer og underholdning for alle børnene. Der
vil være fine præmier at vinde. Kjærs Tivoli vil køre med Yz pris på alle karruseller hele eftermid-
dagen.
Kl.17 lukker Fest I By for i år og på gensyn til næste år.

Desuden vil NB afvikle ungdoms- og seniorkampe hele ugen.


