
Spændende Fest-I-By-
program er startklar
NORDBORG: Så er Fest-I-
By-komiteen klare med
årets program.

»Der er igen lagt op til
fem festlige dage i begyn-
delsen af maj, hvor der ser-
veres underholdning for
alle aldersgrupper og til alle
temperamenter«, fortæller
Peter Glock.

»Vi har selvfølgelig
beholdt de traditionelle og
populære aktiviteter på
programmet, men i år
byder vi desuden på en del
nye og spændende tiltag.

For første gang er Havn-
bjerg blevet impliceret i
festlighederne. Så her vil
der - ligesom i Nordborg -
være sat skub i aktiviteterne
om lørdagen med musik og
underholdning for børne-
ne«, siger han.

fodboldbanen ved idræts-
centret.

Traditionen tro indledes
Fest-I-Bymed det store Lot-
tospil i aulaen på Havn-
bjerg Skole onsdag den 6.
maj kl. 19, og samtidig spil-
ler gruppen Tørfisk fra Thy-
borøn op til dans i festteltet
ved Nord-Als Idrætscenter,
hvor der er gratis adgang.

Topbold og Topløs
Den landsdækkende kon-
kurrence »VM i bold« lør-
dag den 9. maj bliver det
helt store tilløbsstykke for
børn mellem 2 og 14 år.

Førstepræmie er en rejse
til Disneyland i Paris for
hele familien. start i Havn-
bjerg kl. 10.30, i nordborg
kl. 12 og finale på festplad-
sen kl. 15.

Om eftermiddagen spil-
ler NB's førstehold mod et
hold fra Luxembourg.

Aftenen byder på fælles-
spisning og en indledende
runde om titlen »Miss Top-
løs«. De tre første piger,der
melder sig, får en præmie
på en tusse.

Storkamp
Torsdag formiddag er bør-
nene gæster i Kjærs Tivoli,
og om aftenen kl. 19.00
spilles den legendariske
»'rets Kamp« mellem
Nordborgs og omegnens
hold med kendte alsingere i
støvlerne.

Efter kampen spiller Lars
Nyboe & Tender Experien-
ce countrymusik i topklasse
i festteltet, og to gange i
aftenens løb viser Country-
og westernklubben Line-
dance. Rigtig familiedag

Fest-I-By'ssidste dag er en
Damefrokosten rigtig familiedag. Der er
Fredag den 8. maj, der jo er stævner i håndbold og fod-
store bededag lægger kl. bold for børn, men kan
13.00 ud med den popu- vælge en hyggelig cykletur
lære damefrokost, og som med hele familien med
noget helt nyt holdes den i efterfølgende gratis silde-
festteltet, som i år en større bord i festteltet.
og flottere end nogensinde. Festpladsen får besøg af

Denne dag kommer også »Bananerne« kendt fra TV,
Børnenes Køreskoletil fest- som synger og danser for
pladsen og byder de 3-12- børnene, og her kommer
årige på undervisning på ligeledes den gule bamse
superflotte og nypudsede med et børneshow.
motorcykler med eller På pladsen er der hver
uden støttehjul på færdsels- dag pølse-, is- og slikboder,
banen og KlærsTivolisørgerfor, at

Kl. 16.00 optræder Dan- der er spænding på hver
marks stærkeste mand, aften til over midnat.
Georg Olsen. Der er deu- Men fremfor alt vil der
den planlagt en opvisning hver dag være fodboldkam-
med redningshelikopter på pe«, slutter Peter Glock.
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