
Kvinderne plejer at være gode til at slå sig løs til damefrokosten i Nordborg, her til aftenens højdepunkt: mandestrip.1 morgen bliver
det mændenes tur til at vise, hvordan de kan feste. ARKIVFOTO

.Mændene skalogså
feste iNordborg
HERREHYGGE:»Fest i By« har i år arrangeret en
herrefrokost for byens mandfolk. Mændene
har dog været sløve i optrækket med at tilmel-
de sig, hvorimod damernes frokost topper.
Af Louise Kokspang
Tlf. 7342 5122, Iko@jv.dk

NORDBORG: I går begyndte
årets »Fest i By 2009« i Nord-
borg, da festpladsen åbnede
om eftermiddagen, og der var
diskotek i festteltet om afte-
nen.

Som et nyt initiativ har by-
ens mænd fået deres helt
egen herrefrokost lørdag af-
ten, hvor svinekød, mande-
hørm og øl er på program-
met.

- Vi har de sidste par år haft

ølsmagning for mændene,
men nu synes vi, det var tid til
at udvide med en herrefro-
kost og prøve noget andet.
Der var også et par afmænde-
ne, som var misundelige på
kvindernes frokost, fortæller
»Fest i By-formand Poul
Lyngkilde.

Håbet på flere mænd
Det har dog knebet med an-
tallet af tilmeldte mænd til
herrefrokosten, som ligger
på omkring 70 tilmeldte.

- Tallet er på samme niveau

som til ølsmagningen, men vi
havde nu håbet på, at der ville
komme lidt flere, når vi har la-
vet nyt koncept, siger Poul
Lyngkilde.

Til damefrokosten plejer
der at være omkring 300 til-
meldte, men i år melder fest-
formanden om rekord med
330 festglade kvinder.

Øl, fest og svineskank
»Fest i By«-udvalget har sam-
menstykket en herremenu
med grillet svineskank og for-
skellige slags øl, og maden
bliver leveret af det lokale ca-
teringfinna ]M-Madexpres-
sen. Undervejs vil en toastma-
ster underholde med små
indslag, og serveringen sør-
ger de lokale håndboldpiger
for.

, , =« er på =.
me mueau som til

elsmagningen, men vi hav-
de nu håbet på, at der ville
komme lidt flere, når vi
har lavet nyt koncept.

Poul Lyngkilde

- Der bliver lige så meget
gang i den som til damefroko-
sten, selvom vi ikke er så
mange. Men jeg regner med,
at det går lidt vildere for sig,
når det nu er mænd, lyder det
fra Poul Lyngkilde.

Herrefrokosten begynder i
morgen klokken 18.30 og
fortsætter med festaften ifest-
teltet klokken 21.30.



Nor(tllorg klar til Fest-l-By
NORDBORG: Der er Fest-l-
By i Nordborg fra 7. til 10.
maj og det kommer sædva-
nen tro ikke til at gå stille for
sig. Damefrokosten løber af
stablen 8. maj og der købesIbilletter hos Matas i Nord-

borg og Nebeling i Guderup.
Herrefrokosten finder sted
9. maj og her købes der bil-
letter hos Cafe Friends og
Shell Nordborg.

Din Tøjmand Cup spilles
lørdag 9. maj og her er der

Sådan
bliver
pladsen
klædt på
til fest.
PRIVATFOTO

FEST-I~BYi Nordborg
Af Sven Erik Frederiksen,
borgerjournalist. Nordborg

Programmet for dette års
FEST-l-BY er nu klar. By-

• festen i Nordborg finder
som altid sted i bededagsferi-
en og byder på bl.a. damefro-
kost, herrefrokost, fodbold-
kampe, børneshow, silde-
bord, hyggeeftermiddag med
Richard Ragnwald og Broa-
ger Tyrolerorkester og som
noget nyt et løb rundt om
Nordborg Sø.

Hele programmet kan ses
på FEST-l-BY's hjemmeside:
www.festiby;dk

FEST-l-BY har i øvrigt en
stand på Havnbjerg Lokalfo-
renings messe lørdag 7. og
søndag 8. marts. Messen fo-
regår i Havnbjerg Skoles au-
la. På standen kan man bl.a.
købe billetter til dame- og
herrefrokosten og tilmelde
sig Sø-løbet. Her er også mu-
lighed for at købe skrabelod-
der, hvor præmierne er store
kontanter .. Z% 2..009

tilmeldingsfrist 25. april. Et
andet indslag med sportsligt
islæt er Søløbet 10. maj. Ru-
ten er 7,5 kilometer. Man
kan tilmelde sig ved starten,
der foregår ved slottet. eller i
områdets løbeklubber. Spor-
tigan Nordborg er sponsor.

Niels Plys fra Lalandia un-
derholder søndag 10. maj.

Topnavnet ved Fest-l-By
er Richard Ragnwald. Læs
mere om ham i næste uge.

Niels Plys fra Lalandia un-
derholder søndag 10. maj
ved Fest-l-by.

I
TIP

Fra i morgen festes der løs
v<;dLuffes Plads i Nordborg,
nar den årlige byfest Fest-I-

I By løber af stablen fra tors-
dag til søndag med tivoli alle
dage. Festpladsen åbner kl.
19 og er åben frem til kl. 02.
Der er diskoteket i teltet fra
kl..21.00. Årets højdepunkt
for byens kvinder - damefro-
kosten - holdes bededag fra
kl. 13-18,hvorefter festteltet
er åben for alle. Fra kl. 20.00
spilles op til dans i teltet.

.iv 6/5 2009

Lørdag begynder med fod-
bold turnering kJ. 13, hvoref-
ter der er hygge i teltet med
Richard Ragnvald og Broa-
ger Tyrolerorkester. l år er
der herrefrokost lørdag af-
ten, og herefter festaften i
teltet. Der er mulighed for
lidt motion ved Søløbet søn-
dag kl. 11, og man kan deref-
ter spise gratis sildebord iøl-
teltet. Niels Plys sørger for
underholdning til børnene,
før Fest-l-By slutter for i år.



Italiensk menu til damefrokosten
Af Sven Erik Frederiksen,
borgerjournalist. Nordborg

IVed Fest-i-by er der damefrokost
fredag 8. maj kl. 13.

• Selvom mange af de festklæd-
te damer har deltaget i Damefroko-
sten igennem mange år og derfor
holder af de traditioner, som knytter
sig til en sådan en stor fest, så er tra-
ditioner også til for at blive ændret.

Således også i år, hvor der venter
damerne en helt anderledes og
spændende italiensk menu.

Den består af seks forskellige for-
retter, ratatouille, tre fyldte retter
samt fem forskellige slags salater.
Dertil durumbrød og ciabattabrød.

Derimod gentager vi succesen
med Tip-Top-Party-Band, som gjor-
de det så udmærket sidste år.

De har mange års erfaring i at spil-
le netop til den slags fester, hvor det
gælder om at få alle i den rigtige
stemning fra starten.

Hvis ikke du allerede har sikret
dig en billet til Damefrokosten,. så

Tip-Top-Party-Band fyrer igen op under Damefrokosten i Nordborg. PRIVATFOTO

Billetten kan købes hos Nebeling
i Guderup og Matas i Nordborg.
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kan du nå det endnu. Billetten ko-
ster 300 kr. inkl. den italienske me-
nu samt fri øl, vand og vin.

Bededagenes byfest trak
mennesker tilNordborg
FORN0JELSE:VVeeken-
dens byfest iNord-
borg havde masser af
glade besøgende, og
arrangørerne melder
om god omsætning.

To af de nye initiativer på
programmet har været herre-
frokost og løb rundt om søen,
hvor 101deltagere havde snø-
ret løbeskoene søndag for-
middag.

- Der var både garvede lø-
bere og små børn, så både løb
og herrefrokost vil vi fortsæt-
te med til næste år. For her-
refrokosten var virkelig en
succes, og ifølge mændene
fik de en oplevelse, så det bat-
ter, siger Poul Lyngkilde.

Søndag var den største dag
på pladsen, hvor det især var
børnene, der dukkede op til
underholdning.

Regnskaberne er dog end-
nu ikke gjort op, men forelø-
big melder kassereren om en
god omsætning, og forman-
den gætter endda på bedre
omsætning end sidste år.

- I løbet af de næste par
uger skal vi have styr på reg-
ninger, betaling og penge, og
så håber vi, at der igen i år vil

. BYF'ESTGÆSTER
I TAL
- Over 300 kvinder festede
til damefrokosten om freda-
gen, hvilket er rekord i år.
- Lørdag eftermiddag hygge-
de 180 pensionister i Festtel-
tet med underholdning af Ri-
chard Ragnvald, lotteri og ty-
rolermusik.
-101 løbere tog turen rundt
om søen søndag formiddag.
- Omkring 70 mænd deltog i
herrefrokosten, der for før-
ste gang løb .af .staben.

Af Louise Kokspang
Tlf. 7342 5122, Iko@jv.dk

NORDBORG: Solen skinne-
de og blev kun afbrudt af en-
kelte små byger ved weeken-
dens »Fest i By- i Nordborg,
og det gode vejr trak masser
af besøgende alle fire dage.

- Det er" gået ganske ud-
mærket, og der har masser af
arrangementer for alle aldre
både unge, ældre, damer,
herrer og børn. Folk har også
taget godt imod de nye ting,
så vi er tilfredse med resulta-
tet, siger formand Poul Lyng-
kilde.
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være et pænt overskud, hvil-
ket som sædvanligt går til
Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldklub, fortæller kas-
serer Gitte Mathiesen.



Niels Plys er fuld af overraskelser.

Børnesjov til Fest-i-by

INiels Plys fra Lalandia optræder
ved Fest-i-by i Nordborg søndag

• 10. maj kl. 14 og 15
Kun for sjov - ja, sådan begyndte

det, som har gjort Niels Plys til pro-
fessionel børne- og familieunderhol-
der. Med mere end 300 shows årligt
turnerer den populære humørenter-
tainer landet rundt og underholder
børn og barnlige sjæle.

Humørentertainer er den helt ret-
te betegnelse for Niels Plys, som
serverer en herlig cocktail beståen-

de af bugtaleri, klovneri, trylleri og
masser af fis og ballade.

Det hele foregår i et hæsblæsen-
de tempo, hvor børnene deltager ak-
tivt, hvilket altid skaber overraskel-
ser til stor begejstring for alle. Niels
Plys optræder to gange i løbet af
søndag eftermiddag, kl. 14 og kl. 15.
Der er fri entre for både børn og
voksne.

Fest-i-by har fået sin egen hjem-
meside. Hvis du vil være helt opda-
teret med programmet samt se bille-
der fra sidste års Fest-i-by, så prøv at
gå ind på vores hjemme side:
www.festiby.dk f?/ ? q
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Af Sven Erik Frederiksen,
borgerjournalist, Nordborg

Fest-i-by gav
overskud på
70.000 kroner

NORDBORG: Der var invite-
ret til »En Hyggelig Efter-
middag« i forbindelse med
Fest-i-by weekenden. Og nu,
hvor regnskabet er gjort op,
kan det noteres, at man hen-
ter mellem 60.000 og 70.000
kroner på arrangementet.

Lørdag eftermiddag var
teltet fyldt med glade pensio-
nister, der havde sat hinan- Der blev kørt ræs til Fest i By.

den stævne for at hygge sig
nogle timer. Broager brand-
værns tyrolerorkester starte-
de med at varme teltet op, in-.....",.-.....n~.:...;

den dansktopsangeren Ri-
chard Ragnvald fik lov. -

Og så skulle der synges,
klappes og grines med. Mr.
Dansktop var i hopla og gav
publikum alle de kendte og
elskede sange, mens kartof-
lerne og den brune sovs blev
spist.

Søløbet havde 112 delta-
gere.Richard Ragnvald fik

pensionisterne op af
stolene. Fest-i-by bød
på et varieret program
for alle generationer.

AF KIM HOLM

Foto: Kim Holm


