
Kultur i den alsiske nat
Sønderborg, Nordborg og
Guderup festede i natten.

Als: Tre byer bød fredag
aften og nat på stort set alt,
hvad hjertet kan begære af
kultur og underholdning.
For der var både Kulturnat i
Sønderborg, ligesom der og-
så var Kulturnat på Nordals
med aktiviteter i både Nord-
borg og Guderup.
Desværre faldt arrangemen-
terne netop som det forry-
gende sommervejr. På trods
af vej rgudernes dårlige lune
kom der hurtigt mange folk
på gaderne, men mange
ærgrede sig sikkert over, at
de to arrangementer var lagt
samme aften.
Og der var noget for enhver
smag. Musik, idræt, opvis-
ninger, udstillinger, dans og
meget andet fYldte gaderne i
de tre byer.
ISønderborg underholdt
Pjerrot, Columbine og Har-
lekin på Rådhustorvet, mens
mange foreninger og organi-
sationer havde taget opsril-

ling langs havnekajen, der
aftenen og natten igennem
sydede af aktiviteter.
I Nordborg cyklede lokale
penge til Nordborg Bold-
klub, mens andre kæmpede
for at krydse Nordborg Sø
på en tømmerflåde.
ISønderborg leverede På
Slaget 12 den musikalske
underholdning, mens
hovednavnet på Nordals var
Mek Pek.
Vejret Hk enkelte konse-
kvenser, da rockgruppen
Def Cisum måtte aflyse de-
res koncert på en tømmer-
flåde ihavnebassinet på
grund af kuling og lavvande.
Def Cisum planlægger dog
at gennemføre koncerten
ved en senere lejlighed.
Også luftballonen, der skul-
le være steget til vejrs over
Guderup, måtte blive på
jorden.
Der er Kulturnat i Sønder-
borg hvert år, mens Nordals
kun holder det hvert tredje
år.
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DYST: SPORT ER KULTUR

Fodbold behøver ikke nødvendigvis kun at være i superli-
ga-klassen for at være værd at gå op i. Det blev slået fast
med syvtommer-søm på Luffes Plads, hvor der blev
kæmpet om hver en bold i streetfodbold-turneringen. Det
arrangement stod Nordals Boldklub for med penge støtte
fra et pengeinstitut og en avis.

kroner til Nordals Boldklub
og 3300 kroner til Kræftens
Bekæmpelse.

Vi kender alle en
Steffan Lillebæk fra Pubben
siger, at man valgte at støt-
te Kræftens Bekæmpelse,
fordi sygdommen- kræft
er så udbredt, at alle faktisk
kender en eller flere, som er
ramt.

Det er naturligt for
restaurationen Pubben i
Nordborf at støtte Nordals
Boldklub.

Ikke kun fordi der ifølge
indehaveren Allan Bak
kommer mange af klub-
bens medlemmer på
restaurationen, men også
fordi det er oplagt for inde-
haveren, Allan Bak, at støt-
te ungdommen i lokalom-
rådet.

Pubben giver
penge til
Kræftens
Bekæmpelse
Velgørenhed: En
krone pr. solgt øl gik
til Kræftens
Bekæmpelse ved Fest-
I-By imaj.

NORDBORG: Både Kræf-
tens Bekæmpelse og Nord-
als Boldklub har nydt godt
af nordborgemes tørst ved
Fest-l-By arrangementet i
maj.

Det var Pubben i Nord-
borg, som stod for
udskænkningen, og herfra
gik en krone pr. solgt øl til
boldklubben og tre kroner
pr. solgt fadøl til Kræftens
Bekæmpelse.

Gjort op
Nu er regnskabet gjort op,
og det viser, at der er 900



hedder Thomas Oredsen og
har netop skrevet kontrakt
med Bjarne Riis og CSc.
Eksperterne mener,' at
Oredsen er en mand, vi
kommer til at høre mere til
i cykelsporten i fremtiden.

I hvert fald skal han det
kommende år køre sam-
men med profiler som Tyler
Hamilton, Luttenberger,
Sarstre,Jacob Piil og Micha-
el Blaudzun. .

Cheerleaders
For at køre cykelarrange-
mentet i Nordborg endnu
mere festligt, har HFKSøn-
derjylland sørget for, at der
er et par smukke cheerlea-
ders, der giver drikkevarer
til deltagerne.'

Publikum vil hele tiden
være orienteret om, hvor
langt den enkelte deltager
har tilbagelagt (man kører

, altså ikke rigtigt, men bliver
på traileren), så der er
grund til at dukke op og
heppe. Cykelarrangementet
foregår i gågaden over for
Cafe Roma.
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Kendte ansigter får sved
på panden ved Kulturnat
Kulturnatlen: HFK
Sønderjylland,
Nordals Boldklub og
Det sønderjyske
Fodboldsamarbejde er
på banen ved
Kultumatten med
cheerleaders og hård
kost til blandt andet
borgmester Jan
Prokopek Jensen.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: En række
kendte ansigter får sved på
banden j forbindeise med
Kulturnatten i Nordborg.
Blandt dem er borgmester
Jan Prokopek Jensen, LOS
Willy Sahl, Danske Banks

Der skulle gerne blive fart over feltet, når de kendte ansigter svener på deres cykler. Cyklerne
er opstillet på en trailer.

Gerhard Wilhelm sen, Carl
S. Knudsen fra Nord-Als
Musikfestival og bygmester
Bjarne Fynsk.

De deltager i et spinning
cykelshow,som er arrange-
ret af HFKSønderjylland,
Nordals Boldklub og Det
sønderjyske Fodboldsamar-
bejde.

Har sponsor med
Rytterne kører på cykler,
der er opstillet på en stor
trailer, der er udlånt af
Schondelmeier Transport, i
Haderslev. I løbet af 30
minutter skal rytterne køre
så langt som muligt.

Hver rytter kommer med
en sponsor, der giver 100
kroner pr. kørt kilometer.
For ikke at sponsoren skal
blive klædt helt af, hvis der
findes en skjult Jan Ulrich i
en af deltagerne, er der sat
et topbekøb på 1500 kro-
ner.

Der deltager en professi-
onel cykelrytter i arrange-
mentet - for ligesom at vise,
hvordan det kan gøres. Han
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KRONER TIL FODBOLDEN

.Gode ben gav gode penge
NORDBORG:Ni ihærdige cyklister på såkaldte spin-
ning-cykler - en slags motionscykler - under Kultur-
natten i Nordborg, cyklede en masse penge ind til
den sønderjyske fodboldsport.

32.250 kroner blev det til, da udgifterne var be-
talt. Den professionelle GSC-rytter var med som ka-
nin, og han tilbagelagde 18,68 kilometer. Dog uden
sponsorstøtte. .

Det havde da andre til gengæld. Især bygmester
Bjarke Fynsk, der havde hele ti sponsorer i ryggen.
Han cyklede 17.03 kilometer, og det indbragte
14.250 kroner. Næstbedste lokale rytter var borg-
mester Jan Prokopek Jensen, hvis sponsorater ka-
stede 9500 kroner i puljen.

Det resterende beløb cyklede følgende hjem:
Jens Chr. Hansen, NB-formand: 1500 kroner, Calle
Knudsen, formand for Nordals Musikfestivalfore-
ning: 5600 kroner, Gerhard Wilhelmsen, Danske
Bank: 4200 kroner, Kurt Nissen, amtsrådsmedlem:
1300 kroner, Per Juhl, Dagli'Brugsen: 2600 kroner;
Lisbeth Binderup, kommunaldirektør: 1300 kroner,
og Willy Sahl, formand for LO Sønderjylland: 1200
kroner.

Nordals Boldklub og HFK Sønderjylland får hver
47,5 procent af overskuddet, resten tilfalder Det
Sønderjyske Fodboldsamarbejde. -bro

Bygmester er
erhvervslivets
hurtigste. rytter
NORDBORG: Nordals Boldklub, Det sønderjyske Fod-
boldsamarbejde og HFK Sønderjylland havde arrangeret
spinning cykelshow i forbindelse med Kulturnatten, og
det afslørede, at erhvervslivets hurtigste cykelrytter er
bygmester Bjarne Fynsk.

Han kørte over 17 kilometer på 30 minutter og var
således kun 1,5 kilometer fra en anden deltager, Thomas
Oredsen, der er en 23-årig lovende professionel cykelryt-
ter.

De to blev efterfulgt af borgmester Jan Prokopek Jensen,
Jens Chr. Hansen, Carl S. Knudsen, Gerhardt Vilhelmsen,
Kurt Nissen, Per Iuhl, Lisbeth Binderup og Willy Sahl.

Der var 30 sponsorer med til at betale 100 kroner for
hver kørt kilometer.

Der blev cyklet penge ind til fordel for Nordborg Boldklub. Her
'ar borgmesterJan Prokopekjensen tørret sveden af panden,

mens Calle Knudsen (tv) fra Nord-Als Musikftstivalforening
tramper ipedalerne. (Foto: Mikkel Hansen)


