
Tidens mange tilbud er ved
at tage livet af b esten

Den 40 år gamle Fest-l-By
har økonomisk åndenød.

AF JENS E1LERTSEN

NORDBORG: Der har været
Fest-l-By i Nordborg siden 1967.
Men nu kan festen være slut.
Formanden for komiteen, Poul
Lyngkilde. siger, at 2006s arran-
gement gik i nul og at der de se-
neste fem år ikke har været et
overskud, som står mål med an-
strengelserne.

Der er omkring 50 personer
involveret i Fest-l-By og de arbej-
der mange timer, for at få det
hele på plads. Ifølge Poul Lyn-
gkilde burde der nok nærmere
være 130, men festen reddes,
fordi »Tordenskiolds Soldater«
er parate til at give en ekstra
skalle.

- Nu prøver vi at flytte Fest-I-
By fra banerne ved idrætscentret
til Luffes Plads og vi lægger fe-
sten sammen med kræmmerfes-
tivalen. Vi har da også talt om at
skære en dag væk eller på anden

måde ændre arrangementet.
Men nu må vi jo se, hvad der
sker i år. l hvert er det vigtigt, at
lokalbefolkningen bakker os op.

Konkurrence

- Jeg tror, at vores problemer
bunder i, at der er så mange an-
dre tilbud. Da vi begyndte, var
der stort set ingenting. Men nu
har Sønderborghus arrangemen-
ter hele tiden og der er store
koncerter i Augustenborg.

Poul Lyngkilde ville ikke stille
et skræsscenarie op eller lave en
deadline for, hvornår byfesten
skal give et acceptabelt overskud
for at overleve, men han siger, at
de mange frivillige nok får van-
skeligt ved at beholde motivatio-
nen, hvis arrangementet ikke
bakkes op.

Det er dyrt at afvikle festen.
Ved det seneste arrangement :fik
bandet »Midt Om Natten«
30.000 kroner. Og der blev brugt
rigtig mang penge på PR.



Glæden er
min løn

I godt 40 år har Poul Lyn-
gkilde været hjælper i
NordAIs Boldklub.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: Hele livet har
Poul Lyngkilde været boldklub-
bens mand. Det falder ham helt
naturligt, for faderen, Viggo, var
også aktiv i NordAls Boldklub.
Han var blandt andet med til at
starte Fes1-I-Byi 1967.

Som dreng kridtede Poul Lyn-
gkilde banerne, han serverede
ved festlige lejligheder og hjalp
med rengøring. 140 år har han
været en af dem, der aldrig var
mere end et telefon opkald væk.

I dag er Poul Lyngkilde for-
mand for Fest-l-By komiteen.
Men han finder også tid til atva-
ske for et par fodboldhold og tu-
sind andre gøremål. Alt sammen

for boldklubben.
- Da jeg var ung, var der ikke

så mange tilbud til min alders-
gruppe,og~vartaknemmelige
for, at der var en klub at spille
fodbold i. Det var helt naturligt
for os at hjælpe, når der var brug
for det, siger Poul Lyngkilde.

Og den hjælp er fortsat op
gennem-årene. Hvert år arbejder
den 56-årige Poul Lyngkilde
mindst en hel uge af sin ferie for
boldklubben.

- Det gør jeg gerne, for vi har
det godt socialt. Gennem frivil- .
ligt arbejde lærer du nogle men-
nesker at kende på en helt ny
måde. Og det er dejligt at gøre
noget for klubben. Glæden er
min løn.

Bedste sted i Verden

Poul Lyngkilde er født og opvok-
set iN ordborg. Han har været i
Frankrig og Holland for mange
år siden - og naturligvis i Nord-

Poul Lyngkilde er formand fro Fest-l-By komiteen.

tyskland - men lysten til at udfor-
ske den store verden, har han
ikke.

- Jeg har det godt her. Nord-
borg er det bedste sted i Verden,
og det er det eneste sted, jeg vi!
bo, siger Poul Lyngkilde, der
dog afslører, at han godt kan
tænke sig igen at komme en tur
til Amsterdam. Her var han for
mange år siden med skolen.

Poul Lyngkilde er netop ansat

som produktionsmedarbejder på
Danfoss. Her har han tidligere
arbejdet 23 år, men de seneste 17
år har han haft ansættelse hos
det nu lukkede DCI

Om tre år venter efterlønnen,
og så er der ingen tvivl om, at
NordAls Boldklub får endnu
mere glæde af Lyngkilde.

Klub 22
NordAls Boldklub har en eksklu-
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siv »afdeling« med navnet Klub
22. Der er 22 medlemmer - og
der må ikke være flere. Når en
går ud, kommer en ny ind. Klub-
ben har eksisteret i cirka 40 år
og medlemmerne mødes hver
lørdag til en sludder, en sladder
og en snaps.

Mødet finder sted på Friends.
Og Poul Lyngkilde er naturligvis
med.


