
400 børn
,legede
i solen
To nordalsiske bold-
klubber havde tirsdag
formiddag besøg af ot-
te børnehaver. Ud over
masser af sol og lege,
var der is, saft og di-
,plomer til alle.

AF PETER BERGMAN

NORDBORG: Rigtig klar, rød
saft, is, høj sol og masser af
aktiviteter.

Små 400 børn fra otte
nordalsiske børnehaver fra
Pøl til Havnbjerg boltrede sig
lystigt tirsdag formiddag på
de store grønne områder i
Nordals Idrætscenter.

- Jeg ka' godt ha' en til,
mente en lille gut overbevi-
sende, da han med stor til-
fredshed havde gnasket sin

runde vanille-is i sig og fulgte
i halen på en af de voksne.

Men en is til hver måtte
være nok. Til gengæld flød
den røde frugt-saft let fra
glaskanderne.

Jorden er giftig
Det var boldklubberne Nord-
als Håndboldklub og Nordals
Boldklub, der for syvende
gang havde taget hinanden og
børnehavebørnene i hånden
til et par timers leg i ni for-
skellige aktiviteter.

Kålormen slangede sig i so-
len, mens jorden var giftig, og

. der blev løbet i sække og le-
get »ræve-hale ta' fat«,

Den oppustelige boldbane
scorede den største interes-
se. Ikke kun et øjebliks drøm
om at drible videre i Brian
Laudrups tryllerier, men også
til at hoppe løs på. Banderrie

Hockey var et af tilbudene, da 400 børnehavebørn gik til makronerne i Nordals Idrætscenter. (Fotos: Michael Koch)

var nemlig yderst velegnede
til at lege hoppeborg.

- Det er rimelige enkle ak-
tiviteter, smilede Anders Eb-
sen fra Nordals Boldklub og
forklarede, at de to boldklub-
ber havde 12 mand i gang -
dertil kom en del pædagoger.

gode timer, lidt sved på pan-
den og masser af glade smil.
Med hjem fik alle børnene et
diplom - formentlig det første
og lige til at hænge op på
væggen derhjemme.

menter som det her, så det
ikke går op i resultater alt
sammen, sagde Anders Eb-
sen.

Han og kollegerne fra
håndboldklubben fik dog re-
sultater at se.

Alle vandt .nemlig et par

- Der er ikke nogen dybere
mening med arrangementet.

- Vi synes bare, det er
sjovt at have børnene her. Er
de tilfredse, er det motivatio-
nen og lønnen i sig selv.

- Det er vigtigt, at klub-
berne også ka' lave arrange-
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