
tis sildebord i festtelten.
Om eftermiddagen under-

holder Tøsepigerne, Mija og
Annemette, fra Holm. De to
.unge piger har allerede ud-
givet en ed, og er i gang
med skabe sig en stor fan-
skare hos det unge publi-
kum.

I hal 1 kan man opleve en
opvisning med modelflyvere
og på festpladsen underhol-
der bugtaleren, klovnen,
tryllekunstneren, artisten
Benny Schumann et par
gange i løbet af eftermid-
dag, før festlighederne slut-
tet ved 17-tiden.

Nordborg fester i fem dage
Fest-i-by program
med tilbud til både
store og små. Festlig-
hederne løber over
fem dage.

AF PER LEMMEKE

NORDBORG: Onsdag aften
går det løs med årets Fest-i-
by i Nordborg, og til og med
søndag bydes der på et alsi-
digt festprogram, der både
henvender sig til børn og
voksne.

Idrætscenter
Det er Nord-Als Boldklub og
Nord-Als Håndboldklub, der
arrangerer Fest-i-by, og det
er især anlægget ved
idrætscentret, der danner
rammen om de mange pro-
grampunkter.

Onsdag aften holdes et
stort lottospil på Havnbjerg

Skole, på stadion dyster
kendte nordalsingere i fod-
bold og Willys Kaffeklub af-
slutter dagen med et hu-
mørfyldt show i festteltet.

Varmer op
Om torsdagen er der mulig-
hed for at varme op med en
løbetur på otte kilometer
rundt om Nordborg Sø, før
der spilles op til dans i fest-
teltet. Det er Grannys og
The Last Time, der sørger
for en aften i countryrnusik-
kens tegn, hvor også
squaredansere fra Sønder-
borg giver opvisning.

Bededagen begynder med
en frokost for damerne, og
senere kan man få lejlighed
til at se Nordborg og omegn
fra luften, hvis man er hel-
dig at få en plads i helikopte-
ren hos piloten Susanne.

Cirkus
Cirkus Changhigh byder på

et par forestillinger, og pub-
likum kan mellem forestillin-
gerne selv prøve rollen som
artist.

Lørdagen begynder i
Nordborgs centrum, hvor
handelsstandsforeningen,
Nordborg på toppen, står
for en række arrangemen-
ter i Storegade.

Om aftenen er der fælles-
spisning i teltet. Revyholdet
sørger for underholdningen
med aktuelle indslag om be-
givenheder på Nordals.

Lidt senere på aftenen
kan festdeltagerne opleve
en speciel udgave af Lykke-
hjulet, hvor det i stedet for
konsonanter og vokaler
handler om klædningsstyk-
ker. Musikken leveres af or-
kesteret Flash.

Hele familien
Om søndagen kan hele fami-
lien begynde dagen med en
rask lille cykeltur og bagef-
ter stille sulten ved det gra-

34. gang
Formanden for Nord-Als
Boldklub, Peter Glock, oply-
ser, at det er 34. gang der
holdes Fest-i-by, og over-
skuddet går til de to klub-
bers ungdomsarbejde.

Jv' J.l(.L(.'1i



Klovn på
slap line
Fest i By har ofte været en våd
og meget kold affære. I år kunne .
Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldklub ikke klage over
vejret. På den sidste festdag i
går var der blandt andet klovne-
rier for børn.

Børnene ved Fest-i-by holdt vejret, da multikunstneren Benny
Schumann viste en af mange talenter - linedansen.
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både små og store.
Håndbold og fodbold for de

mindste, familiecykeltur, gra-
tis sildebord, optræden af Tø-
sepigerne, Kjærs Tivoli med
halv pris på gynger og karru-
seller, modelflyver-opvisning
og ikke mindst besøg af multi-
kunstneren Benny Schumann.

Han kan få den store latter
frem med et herligt mix af
jonglering, bugtaleri, magi og
musik, klovneri og ikke
mindst linedans.

Netop Benny Schumanns
eminente linedans fik børnene
til at holde vejret, da han ud-
klædt som dame viste sin fan-
tastiske balancekunst på fest-
pladsen ved Nordals Idræts-
center.

Fest i By arrangørerne
kan glæde sig over fem
dage med tørvejr. Pub-
likum fik en bred vifte
af aktiviteter.

AF TAGE CHRISTENSEN
FOTOS: FRANK SCHMIDT

NORDALS: Nordals Boldklub
og Nordals Håndboldklub kan
bestemt ikke klage over vej-
ret.

Tidligere år har Fest i By
været en våd og meget kold
affære. I år har det i det
mindste været tørvejr.

I går på den sidste festdag
på Nordals var der igen en
bred vifte af aktiviteter for

Børnene
måbede

Jv 3.5. '19

Bevæbnet med paraply spadserede Benny
Schumann uden problemer hen over den tynde line.
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Fem festli e "Fest-I-By"
dage for a le aldre
Ingen kan se det; men
hvor der i dag er rent
og nydeligt omkring
Idrætscentret, var der
i den forgangne uge
fest og glade dage -
og uden en dråbe
regn fra de højere
magter - "Fest-I-By"
gik langt over alle for-
ventningerne .. !

Når festkomiteen for årets
"Fest-l-By" arragement i
disse dage gør regnskabet
op, kan man i hvert fald
ikke klandre vejret for
noget som helst.

Eiheller de mange glade
gæster, der var at finde i
alle aldersgrupper og køn.
Mest koldt var det at over-
være "årets kamp" med
kendte nord alsingere; men
herefter gik det også slag i
slag med underholdning og
morskab for hele familien.

Alst-osten

Den årlige damefrokost
gik over alt forventning, at
dømme efter "pigernes"
egne udtalelser. Og slog
den indkøbte underhold-
ning ikke til, så tog festdel-
tagerne blot selv over, og
sørgede selv for at stemnin-
gen blev bevaret.

Det var en flok udmatte-
de "tjenere", der kort efter
frokostens officielle slut tog
sig tid til en evaluering,
hvor der blev taget bestik af
de ting - herunder toilet- .
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forhold i mere nærhed af
teltet, og andre småting -
der ifølge komiteen vil blive
forbedret til næste år.

Maden bekom også da-
merne vel, og der blev taget
fra af både de faste som de
flydende varer - også uden
at det gik ud over facaden
på selskabet..!

Nu er der iøvrigt færre
end 365 dage til, at der igen
er Fest-l-By i Nordborg, så
det skal nok gå altsammenl•



Usædvanligt tyveri ved Fest-i-by
NORDALS: Fest-i-by arrangørerne Nordals Boldklub og
Nordals Håndboldklub har været udsat for et usædvan-
ligt tyveri under Fest-i-by i storebededagsferien. Ved et
øltelt er der stjålet 10 fyrretræsbænke, der hver især er
to meter lange og med grønne metalben. Bænkene har
en værdi af 4000 kroner.

Count~-
bal meil
fart over
feltet
Torsdag aften var alle om-
egnens barske, såvel s<?m
fredelige cowboys o~ -girls
mødt op i teltet pa fest-
pladsen i Nordborg, hvor
Fest-I-By havde arra~geret
countrybal i bedste stil.

Det var Grannys og The
Last Time, der stod for den
musikalske side af sagen;
men det fornøjelige islæt
sørgede publikum selv for.


