
Tove,Ase, Edfryd, Alice, Jens, Hans og Jacob nyder spis-
ningen ved Fest-l-By. Foto: Henriette Kristensen

Arrangørerne af AF JENS EllERTSEN
. Fest-l-By og Forenings-
dagen er ovenud til-
fredse med årets arran-
gementer.
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NORDBORG: Der er stor til-
fredshed med afviklingen af
både Foreningsdag og Fest-

I I I

l-By i weekenden.
Bente Rasmussen fra Ma-

tas i Nordborg er en af de
bærende kræfter i Fore-
ningsdag. Hun siger, at ar-
rangementet havde otte del-
tagere - en flere end annon-
ceret. 3F meldte sig til dagen
før.

- Der var mange af på ga-
den og vi glæder os over, at
der var øget omsætning. Så
det gentager vi helt sikkert
næste år. Nu skal vi bare
have flere foreninger på ga-
den, siger Bente Rasmussen.

Poul Lyngkilde jubler
også over Fest-I-By. Omsæt-
ningen lå over sidste år og
der er barberet i udgifterne.
Endnu foreligger det endeli-
ge resultat ikke, men det bli-
ver godt, siger Poul Lyngkil-
de.

- Hvis vi ikke kan lave et
overskud med den fest, det
har været, så skal vi ikke lave
Fest-I-By.Så skal vi finde no-
getandet.

Festen varede denne gang
tre dage mod tidligere fire.

En af de ting, der var skåret
væk, var ungdommens fest.

Poul Lyngkilde siger, at
der holdes fast ved tre dage
og den nye placering på Luf-
fes Plads.

.Damefrokosten var med
340 deltagere tæt på at sætte
rekord, og der var stort set
tilfredsstillende tilslutning til
samtlige arrangementer.

Ved Bliv Sangstjerne for
en eftermiddag var der godt
300. Konkurrencen blev vun-
det af Charlotte Stoffregen
fra Nordborg. De helt unges
afdeling blev vundet af Nico-
line Møller fra Lavensby.

Fredag var der lidt proble-
mer med en mand, der først
kom i klammeri med sin bro-
der og siden med en anden
mand. Politiet blev tilkaldt.
Og så blev der smidt en pæl
gennem en rude hos skolet-
andlægen.

- Den slags kan man des-
værre ikke helt undgå, siger
Poul Lyngkilde.Bag festen
står Nordals Håndboldklub
og Nordals Boldklub.

. Lisa Lykke n år og iulie Lykke seksår - begge fra Nord-.
borg - syntes det var sjovt, når den forlystelse, de prøve-
de, kom helt op i luften. Foto: Henriette Kristensen

11-årige Marco Kristjansson fra Svenstrup sad ved radio-
bilens rat, mens fem-årige Emelia Thelmuddottior fra
Nordborg så lidt utryg ud. Foto: Henriette Kristensen


