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NORDBORG: Nordborg
står i festens tegn fra i
aften, onsdag, og frem til og
med søndag. Her afvikles
der Fest-J-By.
Festen har været holdt

siden 1967, og den blev
startet af Nordborgs Ung-
domsforening og Nordborg
Idrætsforening. De første
fester blev holdt i skole-
gården ved Nordborg Skole,
men allered ei 1969 flytteel
man til den gamle ringri-
derplads. Dengang var der
ogsåfart på, og i 1970 kun-
ne festen præsentere både
Bjørn og Okay og Keld og
Donkey. Overskuddet var
dog under 100 kroner.
I de efterfølgende år ske-

te der rigtigt meget, og
siden 1983 har damefroko-
sten været fast og festligt
indslag.
Der har gennem tiderne

været mange kendte navne
på pladsen. Blandt andet
John Mogensen, Dorthe
Kollo og Birthe Kjær.

Spænder vidt
Som sædvanlig spænder
årets program meget vidt,
men der åbnes forsigtigt i
dag.
Pladsen åbner uden de

store armbevægelser og så
er der bankospil i Havn-
bjerg Skoles Aula. Det er der
nu hver onsdag aften, men
Nord-Als Boldklub, der er
med arrangør af Fest-J-By
og enearrangør af banko-
spillet, oplyser, at der denne

I
gang er tale om kæmpe-
banko meel spændende
præmier og overraskelser.

Tecnoaften
Torsdag tages store de første
skridt hen imod festlighe-
derne. Pladsen er om for-
middagen åben for dagin-
stitutioner og klokken 19 er
den åben for alle.
Der er teeno-aften for de

unge i teltet og serie 4 kamp
med Nord-Als Boldklub
mod Midtals. Begge dele

begynder klokken 19.

Damerne på plads
Fredag er den første rigtige
festdag, og her bliver der
blandt andet gang i den ved
damefrokosten i festteltet.
Den begynder allerede

klokken B, og der er ingen
tvivl om, at pigerne senere
på eftermiddagen og afte-
nen vil sætte deres præg på
pladsen.
Men der er masser af

andre aktiviteter. Blandt

Balonldovnerier afslutter Fest-l-By i Nordborg. Men det er
først søndag eitermiååag. Inden den tid er der masser af akti-
viteter iforbindelse med byfesten. .

andet 0pVISl11ng ved
Bueskytterne fra Broager,
Sønderborg Karate Klub,
»Friske Tøser« fra Nordals
Gymnastikforening, Nord-
borg Taekwondo Klub samt
»Vakse Piger og Drenge« fra
Broager Idrætsforening.
Der er også h -nkprc:

konkurrence ved Klub H 't'.
kules og musik i festteltet
med bandet 0.S.3.

Børne grand prix
Lørdagen indledes med
udstilling af biler, cykler og
motorcykler. men dagens
trækplaster bliver uden
tvivl børnenes grand prix i
festteltet.
Efter at Razz har vist

vejen, er der stort set ikke
den unge dreng og pige,
som ikke drømmer om en
fremtid inden for musik-
ken. Derfor er der altid
gang i grand prix for børn
og unge.
De voksne kan glæde sig

over Charlie Dee & The
Twisters og Ol-l-Disco j tel-
tet.

Gratis silde bord
Søndag trappes der ned
med gratis sildebord, fami-
liecykeltur, fodboldstævne
for miniputter og optræden
med ballonklovnen Kello,
Om sidstnævnte er det sagt,
at han kan puste en ballon
op hurtigere end almindeli-
ge mennesker kan trække
vejret. Vi får se.

Ingen striptease
Og sådan ender Fest-l-By
så. Nogen vil måske undre
sig over, at der ikke er strip-
tease på programmet - det
plejer der da at være ved
den slags arrangementer -
men Fest-J-By står i famili-
eunderholdningens tegn,
og der hører den slags jo
ikke til.


