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30 år med lottospil og farvel til formænd
Nord-Als Boldklub taget
hul på det 30. år med lotto-
spil. Spillet afvikles i Havn-
bjerg Skoles aula, men efter
starten i 1974 spillede man
på Nørherredhus.

Ved årets første spil tog
formanden for Nord-Als
Boldklub, Peter Glock,
ordet for at tage afsked med
lottoformændene Marie og

Lottospil: Nord-Als
Boldklub har taget hul
på endnu et år med
spil iHavnbjerg Skoles
aula. Og det sker med
nye lottoformænd.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: Så har

Carlo Meyer. De har været
på plads siden 1994 og
erstattes nu af Lone og Jørn
Nissen.

Masser af ros
- Carlo og Marie vil stadig
møde op til de ugentlige
lottospil og jeg er helt sikker
på, at de også fremover vil
hjælpe, hvis der er brug for

I år går cNordals Boldklub ind i sit 30. år med lottospil.
Lige siden starten har ægteparret Marie og Carlo Meyer
været aktiv omkring spillet, men nu er roret oyerladt til
Lone og Jørn Nissen.

En æra slutter i NB
Af Ejner Munkebro,
tlf. 7342 5123, emu@jv.dk

NORDBORG: Når de trofaste
spillere ved Nordals Bold-
klubs (NB's) lottospil mødes i
morgen, er afskedens time
kommet

Det gælder ægteparret
Carlo og Marie Meyer, som
nu takker af som ledere af det
ugentlige lottospil, som par-
ret har været aktivt involveret
i siden det første spil blev spil-
let for 30 år siden. De sidste ti
år har parret haft ansvaret for
spillet.

- At de er trofaste hjælpere,

Siden er redigeret af
HenIs Thygesen. hth@jv.dk

mærker man bedst ved, at de-
res telefonnummer ikke er et,
man har skrevet op. Det er et
nummer, man kan huske, for
det er flittigt brugt, siger NB's
formand, Peter Glock.

Han fremhæver parrets
store hjælpsomhed, ikke blot
som lottoformænd, men også
i andre sammenhænge i klub- .
ben som for eksempel salg af
julekalendere, hjælp ved
klubbens julebal og det store
Fest- 1-By-arrangement.

Posten som lottoformænd
er overdraget til Jørn og Lone
Nissen - nu kan de tidligere
lottoformænd i stedet bruge
tiden med ældreidræt, keg-
ling, bowling og - selvfølgelig
- lottospil.
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det, sagde Peter Glock i sin
tale ved årets første lotto-
spil.

Han var fuld af ros til
parret, der har ydet en
utrættelig indsats.

- Det er naturligt for
Carlo og Marie at hjælpe.
De har ikke kun været lot-
toformænd, men også
været parat med hjælp i
andre sammenhænge. Ved
salg af julekalender, ved
afvikling af Fest I By og ved
klubbens julebalier. Og ved
så meget andet.

- At de er trofaste hjælpe-
re, mærker men bedst ved,
at deres telefonnummer
ikke er skrevet ned nogen
steder. Det er et nummer,
man altid kan huske, for
det er flittigt brugt.

Gave
- Nord-Als Boldklub vil ger-
ne sige Carlo og Marie tak
for et flot stykke forenings-
arbejde og vi håber på, at
jeres gode og aktive liv med
ældreidræt, kegling,
bowling og lottospil vil
fortsætte i mange år endnu,
sagde Peter Glock, før han
overrakte Marie og Carlo
Meyer en gave som tak for
deres mange-årige indsats
for Nord-Als Boldklub.





NORDBORG: Hver onsdag arrangerer Nordals Boldklub
banko i Havnbjerg Skoles aula. Spillet begyndte egentlig
for 30 år siden på Nørherredhus, men man har vokset sig
ud af lokalerne. Formanden for Nord-Als Boldklub, Peter
Glock, tog forleden afsked med lotto formændene Marie
og Carlo Meyer og sagde goddag til deres efterfølgere,
Lone og Jørn Nissen. AlsPosten kiggede inden for.
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