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••

Klo10.00 Børnehavebørn besøger Festpladsen.
Klo19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
Klo19.00 Turneringskamp: NB ctr. Bolderslev Boldklub på Stadion
Klo20.30 MEGA-DISKO-AFTEN i teltet - de unges aften. Entre: 20 kr. OH-Disko
Klo02.00 Festpladsen lukker

••
Onsda den 5. ma-
Klo19.00 Kæmpe FEST-l-BY LonOSPIL i Havnbjerg Skoles aula

- der spilles om ekstra flotte præmier
Klo19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og

FEST-I-BY-boder
Klo19.30 Kåring af sommerens sødeste pige
Klo20.00 Modeshow

Konferencier Michael Villadsen fra Radio Als
- Bundgaard Tøj, Tøjexperten, Modedress, Frk. Milla
og Kvickly
- OH-Disko spiller fra kL19.00 til 22.00

Klo23.00 Festpladsen lukker

Torsda den 6. mal

Freda den 7. mal



RI. 13.00 AIVfEFROKOSTi estteltet. USI: OS-3. fVlandestrip
- Billetter å 259 kr. købes i forsalg hos Nordborg Turistbureau, Piccolo & SuperBest
- Ny spændende menu fra JM Madexpressen
- Øl, vand og vin ad libitum indtil kl. 17.00

KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 15.00 Hundeopvisning ved Danmarks Civile Hundeførerforening
KI. 18.00 Festteltet åbner, diskoteksmusik
KI. 20.00 OS-3 spiller op til dans i Festteltet
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Lørda den 8. ma-
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOL

og FEST-I-BY-boder
KI. 14.00 Rasmus Klump optræder på Festpladsen
KI. 16.00 'Tøm en legetøjsbutik"
KI. 15.00 -21.00 Stemningsmusik i festteltet. SHOWTEC spiller
KI. 21.00 FESTAFTEN i Festteltet

- Back to 65 spiller uafbrudt indtil kl. 01.30
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Sønda den 9. ma-
KI. 10.30 Fodboldstævne: ALS CUP for miniputter
KI. 10.00 FAMILIE CYKELTUR - distance 18 km. Voksne: 20 kr. / Børn: O kr.

(under 12 år).
KI. 11.00 Fodboldkamp (Nord/Syd) Samarbejdsudvalget
KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet sponsoreret af Dagli'Brugsen Langesø

-KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
- nedsatte priser på alle kørende forretninger i TIVOLI

KI. 12.30 Sønderborg Harmonikaorkester spiller i Festteltet
KI. 14.45 Gøgler Anton laver CIRKUSSKOLE for børn i Festteltet
KI. 17.00 FEST-l-BY slutter



m.m.

DAMEFROKOST

Ny pris og gratis drikkevarer
Damefrokostudvalget under
FEST-l-BY har forhørt sig hos
andre arrangører af damefroko-
ster i landsdelen,- og har fået
oplyst, at man andre steder har
haft stor succes med at fastsætte
en lidt højere entrepris- men til
gengæld er drikkevarerne gratis.
Prisen for at deltage i dette års

Samme musik
I 2003 spillede OS-3 for første
gang ved Damefrokosten i Fest-
teltet. Og det gjorde de så godt,-
at vi ikke har tøvet med at enga- .
gere dem igen. Så der bli'r noget
at glæde sig til,- for musikkerne
har i hvert fald lovet, at de vil

damefrokost er sat til 259 kr,-
men så er der også øl, vand og
vin ad libitum indtil kl. 17.00.

Nymenn
I mange år har menuen bestået
af vildsvin. Det kommer den
ikke til i år. For efter at der har
lydt flere røster om at prøve
noget nyt,- så har Damefroko-
studvalget besluttet sig for at
lade JM-Madexpressen stå for
menuen,- som bli'r noget med et
forskærersæt, masser af salat

gøre deres bedste for at det skal
blive en god eftermiddag for
alle damerne.

Billetter købes i forsalg
Hvis man vil sikre sig en plads
ved dette års Damefrokost,- så
skal man skynde sig at købe en
billet. Det kan man gøre 3 ste-
der på Nordals,- nemlig på
Turistbureauet, hos Piccolo eller
hos SuperBest. Billetterne skal
betales kontant ved bestillin-
gen.



60'er-musik
i festteltet

Back-to-65
Lørdag aften fra kl. 21 til 01.30
spiller det lokale øO'er-orkester
Back-to-65 uafbrudt i festteltet.
Der er gratis adgang- så der er
ingen der behøver at holde sig
tilbage. Kom og oplev de gode
gamle kendte Beatlesnumre og

dem fra Rolling Stones. Ja man
kan jo blive helt nostalgisk-
bare ved tanken. Men musik
skal ikke høre i radioen- men
opleves live. Og det sker selv-
følgelig også i forbindelse med
FEST-l-BY.

gavekort på 500 kr. til Nord-
borg På Toppen.

Modeshow og kåring af
sommerens sødeste pige
Årets store nyhed
FEST-l-BY åbner - efter et par
års pause,- igen Festpladsen
onsdag aften. Det store Kjærs
Tivoli kører, FEST-l-BY-
boderne er klar til at betjene
kunderne med øl og pølser,- og
ikke mindst sker der noget
spændende inde i Festteltet,
hvortil der er gratis adgang
hele aftenen.

Modeshow
En række af Nordborgs føren-
de tøjforretninger præsenterer
det sidste nye moderigtige tøj,-

flot fremført af lokale man-
nequiner. Det hele bliver ledsa-
get af god musik, som OH-
Disko sørger for. Og til at kæde
det hele sammen, har FEST-l-
BY engageret studieværten ved
Radio Als, Michael Villadsen.

Sommerens sødeste tøs
Piger i alle aldre har haft
mulighed for at indsende deres
foto til Alsposten i forvejen.
Alle interesserede piger kan
således deltage i konkurrencen
om at blive SOmmerenssødeste
pige. Vinderen vil modtage et

Festpladsen
Kjærs Tivoli har været en fast
tradition i over 25 år. Hvert år
har Kjærs Tivoli kunnet præs-
entere nye spændende kørende
forretninger. Det gør de selv-
følgelig også i år,- men derudo-
ver indfører man en ny rabat-
ordning,- nemlig et lO-turs
TURPAS, som kan købes for
170 kr., hvorved man sparer op
til 80 kr.

Børneunderholdning
Rasmus Klump
Lørdag eftermiddag kl. 14.00
kan man møde Rasmus Klump
på Festpladsen. Han optræder
med et rigtigt børneshow, som
udover Rasmus Klump selv
indeholder et væld af konkur-
rencer og overraskelser, hvor

- alle børn kan deltage og vinde
masser af flotte præmier. Der-
udover synger Rasmus Klump
en eller flere af sine populære
børnesange sammen med bør-
nene. Til slut deler Rasmus
Klump over 1.000 dejlige
karameller ud.

Tøm en legetøjsbutik
Samme eftermiddag kl. 16.00
vil nogle af de fremmødte børn
i alderen 3-13 år få alle tiders
chance for at tømme en lege-
tøjsbutik. Alle varerne til en
værdi over 5.000 kr. er fyldt på
hylderne. Den altid veloplagte
konferencier Onkel Jes styrer
slagets gang. Han udpeger med
lukkede øjne et tilfældigt barn,
som får 30 sekunder til at tøm-
me butikken. Reglerne er
meget enkle. Man skal kunne
bære tingene i favnen, mellem
benene, under hagen m.m. Man
må altså ikke putte tingene i

lommerne eller i tasker eller
lignende. Sådan fortsætter
showet indtil hylderne er tømt.
Alt skal simpelthen væk.

Hvad går FEST-I-B Y-pengene til?
Overskuddet fra FEST-l-BY
går sådan set også til en slags
"børneunderholdning". Det er
de 2 klubber, NB og NH, som
arrangerer FEST-I-BY,- og det
er børne- og ungdomsafdelin-
gerne i de 2 klubber, som får
glæde og gavn af de mange
penge, som arrangørerne håber
at kunne uddele- når festen er
forbi og kassen er talt op.



Motion, sild
& musik
Familiecykelfur
Efter et års pause genoptages
succesen med cykelturen søn-
dag formiddag for hele familien.
Der er afgang fra Idrætscentret
k1. 10.00 og de voksne skal beta-
le 20 kr. for at deltage, medens
børn under 12 år cykler med
helt gratis. Ruten er på ca. 18
km.,- og der er indlagt et par
rastepladser undervejs, hvor der
er mulighed for at købe forfri-
skninger.

Sildebord og harmonikamusik
Søndag kl. 12.00 er der gratis sil-
debord i FESTIELTET. På det-

te tidspunkt forventes deltager-
ne i Familiecykelturen at være
nået i mål- så sulten og tørsten
melder sig jo nok hos de for-
håbentlig mange cyklister. Men
sildebordet er selvfølgelig for
alle øvrige interesserede. Når de
fleste har fået noget på tal-
lerknerne, spiller Sønderborg
Harmonikaorkester en række af
deres populære numre,- så
stemningen i FESTTELTET
skal nok blive høj i løbet af
eftermiddagen.

jongleringsevner med bl.a.
tørklæder, bolde og ringe samt
kegler og fakler.

Trylleri
Uden at røbe for meget,- så
nøjes vi med at fortælle at Gøg-
ler Anton er i stand til at trylle
en snor gennem halsen og et
tørklæde gennem armen.

Cirkus skole
Søndag eftermiddag kl. 14.45
kan alle børn og barnlige sjæle
komme iCIRKUS SKOLE hos
Gøgler Anton. CIRKUS SKO-
LEN har 5 forskellige "fag",
som børnene vil blive "under-
vist" i. Fagene er Balance, Jong-
lering, Trylleri, Akrobatik og
Fakir.

Balance
Gøgler Anton vil demonstrere
hvorledes han kan lave balan-
ceøvelser med bl.a. påfuglefjer,
støvekoste, pinde og levende
børn.

Jonglering
Her viser Gøgler Anton sine

fremvise.

Akrobatik
"Danse på hænder", "Svalere-
den", "Gasten", "To mand
høj", "Med elevator til barsto-
len og rutschebanen ned" ,
"Helikopter" og "Regnbuen"
er blot nogle af de akrobatiske
kunster, som Gøgler Anton vil

Fakir
Nu bli'r det rigtig farligt,- for
her vil Gøgler Anton vise hvor-
dan man kan ligge på søm og
glasskår,- vel at mærke uden at
han hverken forbløder eller på
anden måder gør skade på sig
selv. Men kom selv og oplev
Gøgler Anton søndag eftermid-
dag i Festteltet. Der er gratis
adgang.


