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Nord-Als Boldklub og Nord-Als Håndboldklub præsenterer:



ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
den 24. april den 25. april den 26. april den 27. april den 28. april

Kl. 19.00 Kl. 19.00-02.00 Kl. 12.00-02.00 Kl. 10.00 Kl. 10.30
Havnbjerg Skole Festpladsen åbner med Festpladsen er åben FEST-I-BY ALS CUP

KJÆRS
med Kjærs tivoli og

LØB i fodbold for miniputter
KÆMPE Fest-i-by-boder

TIVOLI * i Nordborgs gader *LOTTOSPIL K!. 13.00-18.00 * Kl. 11.00
Fest-i-by-boderne DAME- KI.II.OO fra Festpladsen

Festteltet Familiecykel-* * FROKOST SØNDERBORG-
o GARDENS tur

Kl. 19.00 -24.00 ABEN TELT Menu: Skinke/melon, SAMBAGRUPPE Distance: 15 kmFestpladsen åbner med
DE UNGES vildsvin m/salatbar, på Pris: Voksne 10 kr. børn

KJÆRS is & frugter. Storegade-Stationsvej 5 kr.
AFTEN Billetter cl 159 kr. købes i * *TIVOLI forsalg hos Nordborg Tu- Kl. 14.00-02.00
Gratis entre ristkontor - Piccolo - Festpladsen er åben Kl. 12.00-1 7.00

Fest-i-by-boderne Diskotek OH SuperBest Festpladsen åbner med
Festteltet med Kjærs Tivoli, Kjærs Tivoli

Entre 150 kr. * Fest-i-by-boderne og (nedsatte priser på alle de
Kl. 19.30-21.00 * kl. 14.00 Festteltet kørende forretninger)

Live musik NB - CB-Sønderborg * Fest-i-by-boderne og
ved Kl. 20.30 Turneringskamp i serie 5

Kl. 1500 Festteltet

TREND MODE-
kl.IS.30 BØRN E kl. 12.00

Kampsportsopvisning Gratis sildebord
SHOW

kl. 16.00 GRAND-PRIX i festteltet

* NB - Hoptrup/marstrup * Musik:
Kl. 21.00-ca. 22.30 ved Nordborg-På- Top- Turneringskamp i serie 3 Kl. 19.00 FLASH DUO

pen - der vises bl.a, * FESTAFTEN
SUSSI & pikant undertøj Kl. 18.00 kl. 13.30-15.30

Festteltet åbner i festteltet. Gratis entre. Stort komisk CIRKUS-

LEO KARAOKE Musik: Musik: SHOW for børn ved Cir-
FLASH PARTY FLASH DUO kus Julius (gratis)

BAND Kvindeboksekampe



Sådan sætter man sig på en politibetjent. Senere tabte betjenten bukserne •.. FOTOS: SØREN GYLLING

Politimand smed tøjet



1\\n~an.i\ALA;):
Når 250 kvin-
der går til da-
mefrokost, er
der for alvor
fest iteltet. Det
var der for 24.
gang iNord-
borg igår.

Af Holger "'epsen

Telefon 7342 5118

NORDALS: Det er næppe
helt fair at sende en mand til
damefrokost i Nordborg. For
selvom vi jo synes, at I kvin-
der er det skønneste, der er
sket de seneste mange tusind
år, føler man sig som lidt af en
lurer inde bag den orangegu-
le teltdug.

Her på denne store bede-
dag er 250 nordalsiske kvin-
der samlet for at spise, drikke
og more sig sammen i fem ti-
mer. Uden mænd.

Der skal altså et pragtek-
semplar af et stykke mand-
folk til at vove sig ind til så
mange kvinder med promille
og party-uartig i blodet. Men
det sker år efter år. Mens

xvunrer ne spiser rnelU:;n;:n~l~eQf~.r~~.jUi•• ; ••. ;;ø.;;~.~iiiiiiiijiniiii~Ji~skinke gør mangt et '~and-
folk sig klar til at træde dan-
sen, når de klokken 18 får ad-
gang til teltet.

4eCJhar en ven •••
Der er bare gået en halv
stund, da kvinderne står op
på bænkene, mens de skråler
og skåler om kap.

Tjenerne er skam herrer,
øg de bjærger butterfly'en al-
lerede midt i Detlefs helsteg-
te vildsvin og salatbaren.

- Sidste år mistede vi 17
butterfly, og to skjorter blev
revet i stykker, når en tjener
lige at fortælle, inden han lø-
ber ned til et bord med gule,
grønne og røde shots i små al-
koholrige flasker.

»Jeg har en ven ...en ven, en
ven ...en rigtig sejler ...«, bra-
ger det under teltdugen til
musikken fra partyorkestret
Flash.

Efter isranden med syltede spinkel og blond politimand
frugter skal der strippes. Men ind i teltet.
først skal der danses, på gul-
vetforan scenen, mellem bor- En lille røv
dene og på bordene. - Der er ikke meget af ham.

Damefrokoster kan vistnok Det er en lille røv, siger en vel-
ikke blive festlige nok. For en polstret tjener.
eftermiddag forvandler ellers Kvinderne hviner. De ved,
nydelige voksne kvinder sig at betjenten smider klunset.
til en flok forårskåde tøser, og Til bankende basrytmer la-
det er ligesom meningen der han tekstilerne falde lige
med det hele. ind til det bare ingenting.

Det er ikke god tone at sid- - Uuuuiilih ...whaaaauu, ly-
de stille og nyde sin mad med der det fra den kvindelige kø-
veninderne. Der skal fart på, drand rundt om den lille poli-
og det er der. timand.

Pludselig kommer en lille Han forlader dansegulvet
med et lyseblåt håndklæde

I
Iomkring livet.

Festen fortsætter, og om to
timer lukkes hannerne ind._I Idag skal kvinderne forkæ-

Det er svært at sidde stille, når der er damefrokost.

Nogen skal jo gøre arbejdet, når nu damerne skal i byen.

les af deres mænd. Masser af
isvand og den bedste sofa gør
Nordborgs kvinder godt.

Kræfterne samles til næste

års jubilæumsfrokost.
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NORD-ALS: Allerede i
aften lyder startskuddet til
forårets Fest-i By,som hele
ugen sætter Nordborg på
den anden ende.

Festen får den bedst tæn-
kelige indledning med Sus-
sie og Leo, der kommer og
fylder festteltet med deres
inciterende musik inden-

for, mens forlystelserne i
Kjærs Tivoli lokker med
kaskader af farvede lys- og
en kakofoni af lydeffekter.
Det er naturligvis i begyn-

delsen mest børnene. der
flokkes, men efter solned-
gang strømmer ungdom-
men til og fylder festplad-
sen op.

Næst efter kommer
Nordborg På Toppen med
det store modeshow, som
har alle ingredienser til en
hujende spektakulær ople-

velse - ikke mindst når de
pikante, intime inderst-
inde creationer skal præs-
enteres på catwalk'en.

I de følgende dage følger
højdepunkterne med
sports-kampe, der har deres
eget trofaste publikum,
damernes frokost, som kal-
der alle de lyse sangstem-
mer frem i lydeligeballader.

Og så kulminerer festlig-
hederne da - ikke mindst
med lørdagens fest inde i
Nordborg By, der sætter
gaderne på den anden
ende.

Allerede i aften går starten på alletiders fest-i-by

Som ialle de andre år er det børnene, der åbner festlighederne, og hvad er vel mere tillokkende
end netop den store gammeldags karrussel med dyr og gynger, som har henrykket flere gene-
rationers børn, de, som i dag er med som bedsteforældre og forældre - alle er med!
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Byfesten er kommet godt i gang
BYfEST: Bedagsferie er lig med Fest-l-By i Nordborg. 500 mennesker var vidner, da Sussie og Leo optrådte i teltet.

Af Ejner Munkebro

Telefon 7342 5123

NORDBORG: Med Sussie og
Leo på scenen onsdag aften
blev dette års Fest-l-By skudt
godt i gang med hen ved 500
mennesker i festteltet, der
kom af to grunde: Enten for-
di, de syntes parret er fanta-
stiske, eller også fordi, de me-

ner det modsatte.
.Og byfesten i Nordborg

fortsætter de kommende da-
ge. l går flokkedes omkring
250 børn og voksne om de
mange forlystelsesmulighe-
der på festpladsen ved Nord-
als Idrætscenter, og i dag vil
det især være områdets kvin-
der, der sætter deres præg på
festlighederne.

Der er nemlig damefrokost

i teltet fra klokken 13, og
mens damerne fester, kan
mænd og børn fornøje sig ved
at se fodbold i serie 3 og 5 el-
ler overvære en opvisning i
kampsport ved Nordborg Ta-
ekwondo Klub og Nordals
Selvforsvar og Jiu-jitsu Klub.

l aften er det -Flash Party
Band, der underholder i tel-
tet.

Lørdagen indledes med et

byløb klokken 10 med start
og mål ved Cafe Roma. Her-
efter overtager Sønderborg
Gardens samba-orkester.
Klokken 15 begynder børne
grandprixet i teltet, og afte-
nens underholdning er lagt i
hænderne på Flash Duo.

RoliCJsøndag
Søndagen er til de lidt mere
stille aktiviteter såsom Als

Cup for miniputter (fra klok-
ken 10.30), familie cykeltur
klokken 11, gratis sildemad-
der i teltet fra klokken 12 og
børnenes fodbold tivoli fra
klokken 13.

Under alle dage er der selv-
følgelig tivoli på pladsen.

j i/ .2f, .0(.1. 02...

F'est-I-By er også
børnenes fest.
Således også i

går morges, hvor
omkring 250

børn fra
daginstitutio-

nerne havde
indtaget

festpladsen .
FOTO: ULRIK PEDERSEN
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ussi og Leo kommer
il byfest i Nordborg

KULTUR: Jogen hader dem - for andre er Sussi og Leo kult.
)uocn skal være med til at skaffe de to arrangerende sportsklubber
)cnge til ungdomsarbejdet. .

ORDBORG: Når det bliver
idcn op mod Store Bededag,
'r Nordals Boldklub og Nord-
ils Håndboldklub klar med
rets omgang Fest-l-By, og
en byder på et par nyheder.
Først og fremmest indle-

es byfesten allerede onsdag
en 24. april med den lands-
endte duo Sussi og Leo, der
llcrs har fast opholdssted på
estaurant Skansen i Skagen.
Men den voldsomme suc-

es, parret har oplevet i en år-
ækkc, er med tiden blevet

bredt ud i landet i form af par-
rets road show, hvor bandet
er med. Før og efter er der
live-musik ved gruppen
Trend.

Pikant catwalk
En anden nyhed præsenteres
torsdag aften den 25. april,
hvor det er de unges aften.
Her vil salsa-dansere gå cat-
walk i pikant undertøj fra ud-
valgte forretninger i Nord-
borg.

Lørdag aften er afsat til det
mere modne publikum, hvor
der erfestaften i festteltet. En-
treen er gratis, og denne aften
er det Flash Duo, der står for

den musikalske underhold-
ning. Menuen kan enten kø-
bes på stedet, eller man kan
tage mad med hjemmefra.

Bare bokser-bryster
Underholdning af en anden
art er der senere på aftenen,
når en kvindelig bokser i bar
overkrop bokser mod mand-
lige gæster. Aftenen byder
også på karaoke og en kon-
kurrence om at slå søm i en
kævle.

Lørdag rykker festen ind i
selve byen med et Fest-l-By-
løb gennem Nordborgs
gader, der afsluttearned Søn-
derborg Gardens sambaop-
tog. Ruten går fra Løjtertoft
via Storegade til p-pladsen
ved Kvickly. Samme eftermid-
dag er der børne grand-prix i
festteltet. Det afvikles som
playback, hvorfor børnene
ikke skal synge selv, men blot
lade som om.

Søndag er som altid børne-
nes dag, hvor der iår er besøg
af Cirkus Julius, som under-
holder børnene med et ko-
misk cirkusshow.

Rundt om disse arrange-

Hadet og elsket - det er Sussi og Leo, men deres show trækker masser af publikum. Nu
bliver det Nordals' tur til at opleve parret.

menter er der fordelt over
festdagene den store fest- og
tivoliplads, lottospil, damefro-
kost, fodboldkampe, kamp-
sport, familiecykeltur og gra-
tis sildebord.

Med håb om godt vejr ven-
ter arrangørerne spændt på at
se, om de nås sidste års flotte
resultat med 150.000 kroner i
overskud. Det vil ikke være
så ringe endda, for overskud-

det går til ungdomsarbejdet i
de to sportsklubber.


