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Kåring af årets by 1999
Nordborg by vil på lørdag danne rammen omkring et festfyrværkeri af akti-
viteter, når byen officielt bliver kåret til Årets By 99.

Den 21. august får Nord-
borg by overrakt en bronze-
tavle, som bevis på at Nord-
borg er blevet valgt til årets
by 1999 af JyllandsPosten.
Tavlen skal placeres foran
Nordborg Slot.
Dagen igennem vil byen
summe af aktiviteter arran-
geret af en styregruppe,
som borgmester Jan Proko-
pek Jensen har sat sammen.
En række af dagens mest
interessante indslag kan læ-
ses her.
På DSB-grunden er der op-
stillet et telt, hvor dagen
starter med rundstykker og

morgenkaffe klokken 8.30.
Muta In Brassband sørger i
de tidlige morgentimer for
musikken.
Nordals Boldklub stiller en
oppustelig fodboldbane op
på den store DSB plads.
Her vil klubben afvikle en
turnering med deltagelse af
en række inviterede for-
eninger.
Udover denne spændende
attraktion opstiller en ræk-
ke handlende og foreninger
deres boder på pladsen.
Ved Stationsvej opstilles en
stor container indeholden-
de 2000 balloner i alle regn-

buens farver. Præcis klok-
ken 14 fjernes presenningen
fra containeren og balloner-
ne vil stige til vejrs. For at
gøre det så festligt som mu-
ligt, vil der i talrige balloner
være indlagt gavekort til en
værdi af cirka 35.000 kroner
sponsoreret af kommunens
erhvervsliv og kommunen.
I de resterende balloner har
JyllandsPosten indlagt et

gavebevis til en avis.
For de hundeinteresserede
sørger Hundeklubbens
medlemmer for en spæn-
dende opvisning på græs-
plænen ved Kvickly. På are-
alet bag DSB-grunden stil-
ler et tivoli fra Videbæk op
med forskellige spændende
aktiviteter. Det foregår bå-
de fredag og lørdag.

Enhver art
Storegade vil dagen igen-
nem danne rammen for
underholdning af enhver
art.
På pladsen ved Herremaga-
sinet demonstrerer unge
kæmpere fra Taekwondo-

klubben deres færdigheder
med en opvisning, som nok
skal trække publikum.
Forretningerne vil dagen
igennem være på gaden
med attraktive tilbud, og
der vil blive mulighed for at
gøre en god handel helt
frem til klokken 22.
I Nordborgs bymidte, midt
på Storegade, vil Cafe Ro-
ma i samarbejde med Nord-
als Boldklub sørge for et
meget attraktivt program.
En stor grill opsættes, og
dagen igennem vil der kun-
ne spises og drikkes alt ef-
ter pengepungens indhold.
Der opstilles fodboldmål
med tilkoblet fartmåler, så

alle med et kraftigt vrist-
spark kan kappes om diver-
se flotte præmier.
Der er også i høj grad tænkt
på børnene denne festdag,
idet Nordals Boldklub har
fremskaffet legepakker til
børnene fra DBU og JBU
Af yderligere spændende
aktiviteter kan nævnes en
mavedanserinde, indianer-
lejr, negerbollekastemaski-
ne, mc-træf, motionscykling
og en række musikalske
indslag.
Dagen sluttes af med et
stort og flot festfyrværkeri
skænket af Morgenavisen
JyllandsPosten.


