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Fredag den 12. maj

Torsdag den 11. maj
KI. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 21.00 DISKO-AFTEN i Festteltet.

DE UNGES AFTEN. OH-Disko spiller
- Entre: 20 kr.

KI. 01.30 Festpladsen lukker

Lø·rdag den 13. maj
J

KI. 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet. Musik: OS-3. Mandestrip
- Teltet åbner klo 12.30
- Frokosten slutter klo 18.00

Klo 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og
FEST-I-BY-boder

Klo 14.00 0lsmagning, Striptease og Hornmusik i Bambushytten - 125 kr.
Klo 18.00 Festteltet åbner, diskoteksmusik
Klo 20.00 OS-3 spiller op til dans i Festteltet
Klo 01.30 Festpladsen lukker

KI. 14.00 Festeladsen.åbner madJ{JÆR I~OLl oa ESI-I-BY-bodet: .._
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KI. 14.00 "STARS & STRIPES" med Amerikanske sportsgrene, biler og MC

- Amerikansk fodbold kl. 14.00
- Wrestling kl. 15.00
- Baseball kl. 16.00
- Harley Davidson-motorcykler
- Ameri kanerbiler kl. 14-18
- Amerikanerdage i Bambushytten

KI. 16.45 Fodboldkamp NB ctr. Ulkebøl
- NB's 89-oprykkere mod Ulkebøls tidl.
Danmarksseriehold

KI. 19.00 Fællesspisning i Festteltet. OH-Disko spiller
- 100 kr. for en Festmenu

KI. 20.30 FESTAFTEN i Festteltet - fri entre
- Musik: "MIDT OM NATTEN"

KI. 01.30 Festpladsen lukker

KI. 10.00 FAMILIE-CYKELTUR'
- Pris: Voksne 20 kr. - børn under 12 år gratis
- Distance: 19 km - 2 rastepladser

KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet sponseret af
Dagli'Brugsen i Langesø

KI. 12.00 Den fynske Trio "RIKOTAN" spiller i Festteltet
KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder

- nedsatte priser på alle kørende forretninger i Kjærs Tivoli
KI. 14.00 NB's Junior A ctr. Bredebro
KI. 14.30 "STJERNE FOR EN EFTERMIDDAG"

- Vinderen får mulighed for at indspille sin egen CO
- 2. og 3. præmien er gavekort til Nordborg-På- Toppen

KI. 17.00 FEST-l-BY 2006 slutter

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på Festpladsen og i Festteltet

Søndag den 14. maj
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Danmarks bedste
Kim Larsen kopi-band

NORDBORG: »Jeg synes, at jeres fortolkning af en af
Danmarks bedste sanglærker er total overfed«.

Midt om natten spiller i festteltet
første gang kl. 20.30 lørdag den 13.
maj. Gratis entre.

Nu er det måske nok ramt lidt ved
siden af, når Kim Larsen kaldes en
sanglærke, men ovenstående sæt-
ning, som er hentet fra bandet Midt
Om Nattens hjemmeside og som er
forfattet af en fan, fortæller meget
godt om det niveau, som kopibandet
har.

Midt Om Natten fortolker Kim Lar-
sen herlige og folkelige sange - altså
dem fra tiden efter Gasolin. og det
gør det så overbevisende, at det har
ligget fem uger på hitlisten med san-
gen Køb Bananer. Singlen nåede
endda med på Dance Chart 5.

Midt Om Natten kan opleves ved
Fest-l-By fællesspisningen lørdag
13. maj. Billetterne til fællesspisnin-
gen købes hos Bundgaard Tøj/Spor-
tigan til kun 100,-.

Midt Om Natten består af Poul Niel-
sen, sang og guitar, Michael
Rasmussen, bas, Carsten Ulrichsen,
guitar og kor, Anders Jensen, keybo-
ards og kor, og Finn Didriksen,
trommer.

Stjerne for en eftermiddag
Den populære »Stjerne for en efter-
middag« gentages søndag eftermid-
dag, og Poul Lyngkilde understre-
ger, at deltagerne altså selv skal
synge. Der er ingen play-back.
Førstepræmien er en CD-optagelse i

Sønderborg og anden- og tredje-
præmien er gavekort til Nordborg
På Toppen-butikker.

Afholdes søndag den 14. maj kl.
14.30 i festteltet. Gratis adgang.

Hvad går FEST-I-BY-pengene til?
Overskuddet fra FEST-l-BY går
ubeskåret til de 2 klubber, NB og
NR, som arrangerer FEST-l-BY,-
og det er børne- og ungdomsafde-
lingerne ide 2 klubber, som får glæ-
de og gavn af de mange penge, som

arrangørerne håber at kunne udde-
le,- når festen er forbi og kassen er
talt op.
NB (Nordals Boldklub) og NH
(Nordals Håndboldklub)



Kreativ
Fest-i-by

NORDBORG: Formanden for Fest-j-By udvalget, Poul Lyngkilde, og
udvalgets øvrige medlemmer viste sig fra den kreative side, da programmet for årets fest

blev sammensat. Festen afvikles fra torsdag 11. maj til søndag 14. maj.

Asbjørn Friss kigger forbi lørdag den 13. kl.
15.00 på festpladsen

Torsdag lægges der ud med ungdomsdisko-
tek og fredag afvikles den farverige dame-
frokost. Her ventes der deltagelse af 300
piger og damer. Biletterne sælges hos Pic-
colo, Matas Nordborg, SuperBrugsen i Hav-
nbjerg og Nebeling i Guderup.
Maden leveres af J.M. Madekspressen i
Nordborg og ifølge Poul Lyngkilde er der
noget at glæde sig til. Der er tre slags kød,
flere forskellige slags kartofter og en salat-
buffet med 15 salater.
Musikken håndteres af OS-3 fra Bylerup-
Bov. Ah, ja, og så er der mandestrip.

Også pigestrip
Den kendte ølvogn, der står ved teltet, hvor
pigerne fester, er skiftet ud med en bambus-
hytte på 9 x 15 meter. Her er der ølsmag-
ning, indlæg om de lækre dråber (kommer
fra et medlem af Ølentusiasterne) og pige-
strip. Klokken 18 åbnes adgangen mellem
barnbushytte og pigefrokost.

Biletter til ølsmagningen købes hos Super-
Brugsen i Langesø.
Der står stars and stripes på lørdagen. Plad-
sen får besøg af amerikanerbiler og motor-

cykler. Og så er der opvisning og workshops
i forskellige amerikanske sportsgrene -
blandt andet amerikansk fodbold og base-
ball.

Asbjørn Friis er fra Nordjylland og tidligere
professionel bryder. Han er cirka to meter
høj og stiller op for at give smagsprøver på
den form for brydning, som amerikanerne er
vilde med.
Om aftenen bliver gamle minder fra NBs
storhedstid i serie 1 genopfrisket, når holdet
fra 1989 møder U1kebøls danmarksserie-
hold fra samme periode.
Lørdagen rundes af med fællesspisning i
teltet. Igen er JM Madekspressen på banen
sammen med OH Diskotek. Sidstnævnte
afløses senere af bandet Midt om Natten,
der er noget af det nærmeste, man kommer
Kim Larsen. Bandet har ligget på dansktop-
pen med Køb Bananer og har lige gæstet
Sønderborg. .

Og således slutter programmet for den 39.
Fest-i-by. Der skal virkelig tænkes kreativt,
hvis det skal overgået, når der næste år er 40
års jubilæum!

Cyklerne
frem'

Familiecykeltur
søndag den 14. maj

kl. 10.00

Søndag tages cyklerne frem og der køres
19 kilometer på det naturskønne Nord-
als. I
Søndag klokken 12 er der gratis silde- I
bord, som er sponseret af DagliBrugsen
i Langesø. Bandet Rikotan underholder.


