
ONSDAG DEN 16. FEBRUAR 2000

Pengeyngel på NordaIs
NORDALS: Nordals Boldklub har sat to hold i gang
med at få ~ver en pose penge til at yngle. Deltagerne
er fordelt pa.et Havnbjerg- og et Nordborghold. Først-
nævnte består af Favør og Frisør Enghof, mens Nord-
borgholdet tegnes af Kviekly, Connie Skilte og firmaet
Fynsk. Begge hold er blevet udstyret med 3000 kroner
som gerne skulle vokse i antal frem til afregningsda~
gen den 17. maj.

Pengeynglere i aktion
NORDALS: Arrangørerne af Fest I By, Nordals Bold-
klub og Nordals Håndboldklub, har udpeget to hold, der i
perioden indtil til byfesten, skal forsøge at få hver 3000
kroner til at yngle.

I Nordborg er det Jan Moberg Pedersen, Kvickly,
Connie Milovie, Connie Skilte, og Bjarke Fynsk, Fynsk &
Søn, mens det i Havnbjerg er Ole Søndergaard, Favør,
og frisør Bent Enghoff.

I øjeblikket har de to grupper lagt hovederne i blød for
at få gode ideer. Ifølge Jan Moberg Pedersen har penge-
ynglerne spændende planer i støbeskeen, men det er
endnu for tidligt at afsløre, hvad de går ud på.

Heller ikke Ole Søndergaard kan endnu afsløre, hvilke
ideer, der arbejdes med i Havnbjerg.

Det handler naturligvis om, at forøge kapitalen mest
muligt til gavn for de to klubber. Men der er også en lille
intern dyst i gang mellem de to hold.

Resultatet afsløres 17. maj, når Fest I By tager hul på
fem dages festligheder. Jr/

Connie Milovie, Bjarke Fynsk og Jan Moberx Pedersen skal få 3000 kroner til at blive til
50.000 i løbet af et par måneder.

AF RANDI SANDBECK

Målet er at tjene 50.000 kroner til ung-
domsarbejdet i Nord-Als Boldklub og
Nord-Als Håndboldklub. Midlerne er ret
så utraditionelle.

De tre, der skal få pengene til at yngle, er
Connie Milovie, Jan Moberg Pedersen og
Bjarke Fynsk. Sidstnævnte får ikke så lidt
hjælp af sin kone Christina, der lægger
mave til et væddemål om, hvornår parrets
første barn ser dagens lys. Man skal gætte
dato, klokkeslæt og køn på familieforøgel-
sen. Den, der gætter rigtigt, eller kommer
tættest på, vinder 10.000 kroner. For at
være med i gætteriet skal man købe et lod
på 20 kroner. Christina er i ottende
måned.

Bal og diskotek
Men gæt-et-barn er ikke den eneste måde
at tjene penge på. De tre planlægger også at

lave et børnediskotek i ungdomsskolens
lokaler på Havnbjerg Skole. Det skal holdes
påskelørdag den 22. april. Her skal Tøsepi-
gerne optræde. Diskoteket er for børn i
alderen fra seks til 13 år, og det vil koste 25
kroner at være med. Inkluderet i det beløb
er en pizza og en sodavand.

Om aftenen er der så de voksnes tur.
Her vil man arrangere en festaften i Havn-
bjerg Skoles aula med middag og under-
holdning. Underholdningen sørger trom-
petisten Per Nielsen for, efterfulgt af duoen
One20ne. 400 mennesker kan deltage i
festaftenen, og det koster 125 kroner per
hoved at være med.

Vil man være med i gæt-et-barn kan
lodder købes i Kviekly. Billetter til diskotek
købes i SuperBrugsen i Guderup og Kvickly
i Nordborg, mens billetter til påskeballet
kan fås i Kviekly i Sønderborg og Nordborg
og SuperBrugsen i Guderup.
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dre fine præmier, siger Ole
Søndergaard.

Afhængigt af vejr og vind
har Ole Søndergaard og Bent
Enghoff nogle ekstra overra-
skelser i ærmet påskelørdag.
Hvilke vil de endnu ikke afslø-
re.

De to pengeynglere fra
Havnbjerg har bidt mærke i,
at pengeynglerne fra Nord-
borg satser stort og håber at
få 50.000 kroner i kassen.

Men i Havnbjerg slår de
ikke større brød op end de
kan bage.

- Så vi har sat os som mål
ikke at sætte pengene over-
styr, bemærker Bent Enghoff
med et smil.

,Restmarked, tombola
og lykkehjul til fordel
for ungdomsarbejde
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Havnbjergs pengeyng-
lere går på restmarks-
det. Lykkehjul og tom-
bola skal tjene penge
til ungdommen. NB og
NH har også rødder i
Havnbjerg.

AF PER LEMMEKE
Telefon 73425123

HAVNB]ERG: Den første
indskydelse gik på, at købe
skrabe lodder for alle 3000
kroner, da Nordals Boldklub

. (NB) og Nordals Håndbold-
klub (NH) opfordrede køb-
mand Ole Søndergaard og fri-
sør Bent Enghoff til at blive
pengeynglere.

- Men vi fandt ud af, at det
var lidt for usikkert. Der skal
gøres et stykke arbejde for at
tjene nogle penge, fortæller
Bent Enghoff, mens han trim-
mer Favør-købmandens lok-
ker.

Restmarked
Så i stedet for ideen med
skrabelodderne vil Ole Søn-
dergaard og Bent Enghoff
forsøge at få de 3000 kroner

til at yngle på restrnarkedet,
der holdes 31. marts på Nord-
als Idrætscenter.

Her vil de to pengeynglere
stille op med en bod, hvor de
sælger ud af varelagret fra
Favør i Havnbjerg.

- Og vi er til at handle
med. Så det bliver til meget
lave priser, siger Ole Sønder-
gaard.

Bent Enghoff er i øjeblikket
i gang med at skaffe nogle fri-
villige hjælpere, som kan
hjælpe ham på restrnarkedet
- Ole Søndergaard er nemlig
bortrejst den dag.

Lykkehjul
- Vi har også et lykkehjul.
Her kan man for 20 kroner i
indsats vinde gavekort - to på
500 kroner, tre på 300 kro-
ner og fire på 100 kroner.
Plus 20 flasker vin. Så her
sætter vi hele formuen på høj-
kant, siger Bent Enghoff.

Som opfølgning på rest-
markedet vil de to pengeyng-
lere i dagene op til påsken og
påskelørdag holde. tombola
ved Havnbjerg Centret.

Her vil man kunne vinde de
præmier, der eventuelt bliver
tilovers fra lykkehjulet på
restrnarkedet.

- Og så har vi en masse an-

Rødder i Havnbjerg
Men han håber naturligvis, at
folk i Havnbjerg støtter ham
og Ole Søndergaard, så der
kommer penge i kassen til
ungdomsarbejdet i NB og
NH.

- Man skal huske på, at NB
og NH også har rødder i.
Havnbjerg. De to klubber er
resultatet af fusioner med
Havnbjerg Idrætsforening, så
deres ungdomsarbejde er og-
så til gavn for børn og unge
fra Havnbjerg, forklarer Bent
Enghoff.

At investere alle pengene i skrabelodder var for risikabelt. Og Bent Enghoff og Ole 5øndergaard
kan heller ikke tjene penge på at klippe hinanden. I stedet har de valgt at satse på restmarkedet
31. marts i idrætscentret og tombola i Havnbjerg Centret i påskeugen. Foto: Peter Bergman


