
Kvinlerne fiavile ile! forrygende
BÆGERKLANG: Fest-j-by markerede igår eftermiddag
sin damefrokost som nummer 30, men det var nu
nærmere nummer 20. Humøret fejlede bestemt ikke
noget.

NORDALS: - Vi har det, åh.
åh.
Godt to hundred nordalsi-

ske kvinder havde igår en for-
rygende eftermiddag ihinan-
dens selskab.
Fest-i-by - Nordals Bold-

klub og Nordals Håndbolrl-
klub - markerede sin 30. Gia-
mefrokost, men midt i al be-
gejstring er der formentlig
sneget sig en reglilefejl ind i
antallet af nordalsiske dame-
frokoster.

Vlckll'lartmanri er en af t~e stiftere, når det gælder
damefrokost på Nordals. Til den allerførste damefrokost i
det no~dalslske var der 75 deltagere. I år var der godt et
par hundred i festteltet.

Vi fandt ud af r at det
kunne vi gøre lige så
godt på Nordals.
Vicki Hartmann, en af de tre

stiftere af dame frokosten

Det var nærmere nummer
20 på Nordals.
Tre nordalsiske kvinder

var nemlig til damefrokost i
Sønderborg for mange år si-
den. Det var Hanne Grau-
gaard, Annelise Thorsen og
Vicki Hartmann.
- Vi fandt ud af, at det kun-

ne vi gøre lige så godt på
Nordals, fortæller en af de tre
stiftere, Vicki Hartmann, der
har været med alle årene
bortset fra i 1999, hvor Dun
var i Australien.
Men det skal siges, at hun

I også mener, at tallet 30 ikke'
passer.
Byfesten i Sønderborg hol-

der nemlig først sin 27. dame-
frokost i år på Ringriderplad-
sen.

Traditioner
Vicki Hartruann har gennem

årene set, at kvinderne fester,
som de altid nar gjort. .
Og hun ser gerne, at tradi-

tionerne bibeholdes.'
Set med mandlige briller

havde de nordalsiske kvinder
.en herlig eftermiddag med
vildsvin e-spisning fra Detlef
og musik fra O.S.3 - som fak-
tisk består affire meget dygti-
ge musikere.
Der var kædedans helt ud

blandt karrusellerne fra
Kjærs tivoli på festpladsen
med »ørehængere« som »An-
ton aus Tyrol«, der var mulig-
hed ror at optræde, og den
mulighed blev fulgt op med
skiftende succes.

Et hold kvindelige line-dan-
sere fik bragende bifald un-
der de musikalske toner fra
»Next door to Alice«, Andre
forsøgte med en sang. Det
gav ikke en rød rose i præ-
mie. Det fik line-danserne.
Også andre i festteltet hav-

de fonnøjeise af damefroko-.
sten . .De~var cirka 40 mænd
klædt på lilejligheden ipænt
tjener-dress. De :fleste af de
frivillige er tidligere aktive
norda1siske boldspillere i den
såkaldte Club 22.

Efter et par timer i
festteltet blev der også

plads til en kædedans ud på
festpladsen under toner.ne

'fra »~nton aus Tvrol«.

Toastmaster
Og for en enkelt kvinde var
det en helt speciel eftermid-

dag. 'Conni Deigaard fra
Havnbjerg var for første gang
toastmaster.
Hun har optrådt ved for-

skellige lejligheder som ud- .
klædt ved bryllupper, fødsels-
dage og gadefester. Her var
åer tale om en helt anden Op"
gave.
Nemlig at holde styr !!lå et

par hundred kvinder. Den op-
gay,eklarede hun med bravur.



ae frivillige mandlige hjælpere var tættere på end kvinderne, da Ditlev Nielsen smed tøjet og var i bar figur. De forskellige ansigtsudtryk giver et godt billede af, hvem der var mest
begejstret.


