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Mindeord

I begyndelsen af de 17 år,
træningslejren, som vi yndeMed Chresten Blom's plud- de at kalde turen, havde ekselige død uden forudgåensisteret, var fodbold altid på
de sygdom har »Vejers - hol- programmet, men med aldedet- mistet en kær og god rens komme blev det andre
kammerat.
aktiviteter, som kom i fokus.
Chresten var medlem af >>Ve- Afgørende var samværet
jers - holdet«, en gruppe
med hinanden.
gamle mangeårige fodboldDen sidste tid havde vi
kammerater fra Nord Als netop genoptaget fodboldBoldklub, som hvert år drog spillet på et meget stille og
afsted til Vejers for at være
roligt plan, vi kalder det
sammen en weekend om- småbold, og her deltog
kring den 1. april.
Chresten naturligvis i legen
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med den runde bold hver
mandag aften.
Det var derfor et stort
chok for os alle at miste ham
så brat, og Chresten vil efterlade et stort savn blandt alle
hans gode gamle kammerater.
Hans altid gode, smittende humør og udadvendte
væremåde gjorde ham til en
kær og skattet ven, som det
bliver svært at undvære.
Størst bliver savnet for
hans kone Ruth og den nær-

meste familie, til hvem vi la
der tankerne gå
Æret være Chresten'
minde.
På vegne af Vejers - hol
det.
Carl Erik Rasmussen
Elmbjergvej 8
6430 Nordborg
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på vegne af »Vejers·holdet« sender Carl Erik Rasmussen, Elmbjergvej 8, Nordborg, følgende
mindeord om Chresten Blom
Perikonvej 14, Havnbjerg;
,

'- Mandag morgen modtog vi
den sørgelige meddelelse, at
vor gode kammerat Chresten
Blom brat var afgået ved døden søndag 24. juni på Oden.

~ s~ sygehus.
Lige hjemvendt sammen sin
kone Ruth fra fene I Schweiz
glædede Chresten sig til atter
om mandagen at spille småbold sammen med os i Havnbjerg, en ting han var meget
glad for at deltage i.
Det skulle desværre ikke blive ham forundt, og nu står vi
hans gode kammerater så tilbage med en underlig tom
fornemmelse ved aldrig mere
at skulle være sammen med
ham, dette på så mange må-

Det er med stor sorg, at vi
har modtaget meddelelsen
om Christen BIoms død.
Christens pludselige bortgang efterlader ikke blot et
stort tomrum hos hans familie og blandt venner og kolleger - men i særdeleshed
også i Nord-Als Boldklub,
hvor han i ca. 40 år var en engageret og værdsat leder og
hvor han i alle disse år også
spillede fodbold.
Han vil blive savnet på banen af fodbold-kammerater-

ne, når NB's »ægte seniorer«
om mandagen
har deres
ugentlige træning, og han vil
også mangle på den årlige
træningslejr i Vejers.
Nord-Als Boldklub nød
godt af Christens engagement og indsats. Christen
BIom var på særdeles mange
fronter aktiv i klubben. Han
har været træner og holdleder, han var fanebærer og
klubhus-medhjælper,
han
deltog i bestyrelses- og udvalgsarbejde, han var leder i
oldboysafdelingen,
aktiv l
NB's Nord-Als Cup og i
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der forunderlige menneske
Chresten var om nogen den
glade dreng, altid god for en
kvik replik og i besiddelse af
et godt humør.
Som et kært og højt skattet
medlem af vor lille »Vejersklub« drog Chresten sammen med os gamle fodboldkammerater hvert forår af
sted for at have det rart i hinandens gode selskab
Chresten var den fødte igangsætter og sørgede for en perfekt afvikling af diverse traditioner, mindedage, jubilæer
med mere.
Som et af de fem medlemmer
som aldrig havde svigtet e~
» træningslejr« igennem de 17
år, bliver han helt undværlig
at måtte undvære, og han vil
blive dybt savnet af sine kammerater.
Det bliver ufattelig svært at
skulle undvære hans gode
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smittende humør og kvikke
bemærkninger altid fremført
uden brod.
Heldigvis har vi mange gode
~der
om Chresten, som vil
mmde os om et dejligt menneske, vi havde det godt sammen med.
Kære Chresten, vor gode kæreven!
Det er vort håb, at du nu vil
sidde deroppe, hvor du befinder dig og med dit lune smil
følge os dine gamle kammerater, når vi mødes.
~u kan være sikker på, at vi
vil savne dig dybt.
Vi lader tankerne gå til Ruth
og familien, for hvem savnet
bliver ufattelig stort.
Tak for alt kære Chresten og
æret være dit minde
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FEST-I-BY og han var altid
en nobel repræsentant, når
klubben
i
forskellige
sammenhænge skulle bruge
en ambassadør.
I 1989 blev Christen BIom
kåret til årets NB' er og i 2003
blev han af]yskBoldspil Union hædret med organisationens sølvnål.
Vore tanker og medfølelse
går til Christen s kone Ruth
og hele familien, for hvem
Christen var et værdifuldt
menneske.
Vi vil savne Christen og
hans altid venlige og glade
væsen, hans store engagement og hans urokkelige loyalitet over for fodbolden og
foreningslivet.
Nord-Als
Boldklub har i bogstaveligste forstand mistet en fanebærer.
Æret være hans minde.

På Nord-Als
Boldklubs vegne,
Formand
Jens Chr. Hansen,
Niels Bohrs Vej 19,
Nordborg
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