


Herrefrokost

I år arrangerer Fest i Byen rigtig Herrefrokost, som skal foregå i 01-
teltet. Efter at have afholdt ølsmagninger de sidste par år, tror vi,
at tiden er moden til en egentlig Herrefrokost. Menuen denne af-
ten består af grillet svineskank, marinerede kartofler og weinkraut.
Kødet bliver grillet lige uden for teltet, så det er varmt og lækkert, når det
serveres.
Billetten koster 100 kr. ink!. mad og 1 genstand.
Billetten kan købes hos Shell i Nordborg samt Cafe Friends.

Arrangementsponsor: Shell vI Steffan Holm

Skal din bil være ren
og skinnende ....

Så køb din bilvask
hos Shell i Nordborg

Bilvask 975
\'ærdint)glc1500.- BCIUI .-

Bilvask 700
værdinøgle 1000.- IlC(II] • -

Bilvask 400
v:rnlinøgle 500.- Utud • -

Hvad går Fest i By-pengenetil?
Overskuddet fra Fest i By går ubeskåret til de to klubber, NB og NH, som
arrangerer Fest i By, og det er børne- og ungdomsafdelingerne i de to klub-
ber, som får glæde og gavn af de mange penge, som arrangørerne håber
at kunne uddele - når Fest i By 2009 er forbi og kassen talt op.

i by

2009
• Annoncør

Storegade 2 A • 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 4402

Biltlf. 21 42 9057
Fax 74 49 05 02

Er tapetet laset
og væggen bar,
- så ring til Kesse
og sagen er klar!

IYIA~ "Altid p& forkant med udviklingen"
DANSKE MALERMESTRE MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING Beckers Farvecenter

Gulvafslibning samt udlejning af maskine
Vi giver uforbindende tilbud - tilbud der holder

ÅBENT HVERDAGE KL. 9-1630 LØRDAG KL 9-12
e-mail: kesse@post12.tele.dk· www.kesse-maler.dk

Kesses Malerforretning i Nordborg er forhandler af
softguns, sikkerhedsudstyr og tilbehør.
Skal du i "krig", så har vi alt udstyret.

Døjer du med forskellige småskavanker ?
Besøg 0rkenrosen så kan vi hjælpe dig med at finde

den helt rigtige krystal.
Vi har også et
stort udvalg i

håndlavet sæbe,
sukkerfri chokolade &

bolcher samt
gaveartikler.Kesse Steftan

www.festiby.dk



Din Tøjmand Cup

7-mands fodbold
Igen i år afholdes der en fodboldturnering ved Nordborg Skole på baner-
ne ud mod Stationsvej.

Tilmelding og yderligere oplysninger fås på

www.festiby.dk

BUNDGAARDDIN
TØjMAND Storegade 34 . 6430 Nordborg

Tlf.nr.: 74450070' E-mail: nordborg@dintojmand.dk

NewBalance Løbe

tee el. sprinter tight

(dame eller herre)

vejl. 200,- pr. del

NU FRIT VALG
100,- pr. del

Sportiean@

Fest i By afholder for første gang et løb rundt om Nordborg Sø. Ruten er
på 7,2 km. Start og mål på P-pladsen foran Nordborg Slot. Til at forestå
tidtagningen og finde frem til præmiemodtagerne har vi engageret profes-
sionelle hjælpere, som har stor erfaring i, hvordan sådan et løb skal afvikles.
Diplomer kan deltagerne selv printe ud derhjemme, når tiden er officiel.

Sportigan i Nordborg er sponsor for en del af præmierne, og endvidere vil
der være en salgsstand af løbesko (New Balance).

Tilmeldingsgebyr er kr. 40,- og man kan tilmelde sig på www.festiby.dk
indtil den 9. maj. Det er også muligt at tilmelde sig på selve løbsdagen frem
til kl. 10.30, dog koster det 20 kr. ekstra.

Tilmelding og yderligere oplysninger fås på

www.festiby.dk

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

www.festiby.dk



KI. 16.00

KI. 19.00

KI. 21.00
KI. 02.00

. ._. .
KI. 14.30
KI. 18.30

Program2009

Fyraften i Ølteltet og pølseboden
Specialpriser indtil kl. 19.00
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli,
Fest i By-boder og Kræmmermarked
Diskotek i Festteltet. OH-Disko spiller. Fri entre
Festpladsen lukker

•. Fredag den B. maj

KI. 13.00

KI. 14.00

KI. 18.00
KI. 20.00
KI. 02.00

• Søndag den 10. maj

KI. 21.30
KI. 02.00Damefrokost i Festteltet

Musik: Tip-Top Party Band. Billetter ej 300 kr. kan købes fra tirsdag
den 14. april til og med tirsdag den 5. maj hos MATAS i Nordborg
og Nebeling i Guderup. Italiensk menu leveres af
JM - Madexpressen samt vin, øl og vand ad libitum indtil kl. 17.00
Festteltet åbner kl. 12.30 Frokosten slutter kl. 18.00
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli, Fest i By-boder
og kræmmermarked
Festteltet åbner
Tip-Top Party Band spiller op til dans i Festteltet
Festpladsen lukker

KI. 12.00

KI. 11.00

Kl. 12.00

• Lørdag den 9. maj

KI. 13.00

KI. 14.00

KI. 14.00

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på Festpladsen,
i Festteltet og Ølteltet.

Tobaksrygning er forbudt i både Festteltet og Ølteltet.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

KI. 14.00

Din Tøjmand Cup:
Fodboldturnering på banerne ud mod Stationsvej
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli, Fest i By-boder
og kræmmermarked
En hyggelig eftermiddag i Festteltet med Richard Ragnvald og
Broager Tyrolerorkester. Amerikansk lotteri. Jørgen Jørgensen (SF),
tidligere byrådsmedlem, byder velkommen.
Arrangement-sponsor: Nord-Als Brugsforening
Festteltet åbner kl. 13.30 - Hygge-eftermiddagen slutter kl. 17.00
Entre inkl. menu: Schnitzel, brasede kartofler, ærter og brun sovs,
samt kaffe m/hjemmebagte småkager.
Billetter ej 75 kr. kan købes fra den 1. april hos SuperBrugsen i
Guderup og Kvickly i Nordborg

KI. 17.00

KI. 15.00

i by www.festiby.dk

Program2009

Stort brandværns-show på Festpladsen
Herrefrokost i Ølteltet.
Menu: Grillet svineskank (grilles på Festpladsen), marinerede kar-

tofler og weinkraut. En rigtig herremenu, der leveres af JM
- Madexpressen.

Billetter ej 100 kr. inkl. 1 genstand kan købes fra den 1. april hos
Shell i Nordborg og hos Cafe Friends i Nordborg.
Arrangement-sponsor: Shell Nordborg v/Steffan Holm
Festaften i Festteltet - fri entre - Musik: Tip-Top Trio
Festpladsen lukker

Søløbet har start og mål foran Nordborg Slot.
Ruten er på 7,2 km og går hele søen rundt.
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli, Fest i By-boder og kræmmer-
marked. Der er nedsatte priser på alle de kørende forretninger
Gratis sildebord i Ølteltet, med dæmpet diskoteksmusik ved Finn
Borup. Sponsoreret af JM-Madexpressen og Holm Pølser
Gratis sildebord slutter kl. 13.30
Børneunderholdning ved Niels Plysfra Lalandia,
1. afdeling - Fri entre
Børneunderholdning ved Niels Plysfra Lalandia,
2. afdeling - Fri entre
Fest i By 2009 slutter - På gensyn i 2010



FYNSK & SØN A/S

Niels Plys fra Lalandia 2009
• Søndag ~O.maj klo ~4 og 15 • Caterung og Service

Kun for sjov - ja sådan begyndte det, som i dag har gjort Niels Plystil fuld-
tids professionel børne- og famileunderholder. Med mere end 300 shows
årligt turnerer den populære humørentertainer landet rundt og underhol-
der børn og barnlige sjæle.

Pølserne leveres i år af:

Humørentertainer er den helt rette betegnelse for Niels Plys, som serverer
en herlig cocktail bestående af bugtaleri, klovneri, trylleri og masser af fis
og ballade. Det hele foregår i et hæsblæsende tempo, hvor børnene delta-
ger aktivt, hvilket altid skaber overraskelser til stor begejstring for alle.

Niels Plysoptræder to gange i løbet af søndag eftermiddag - nemlig kl. 14
og kl. 15. Der er fri entre for både børn og voksne.
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Byggeforretning
Nordborg

Tlf. 74451751

WWW.fEstiby.dk



Hyggeeftermiddag

For 3. gang afholder Fest i BYen Hygge-eftermiddag for seniorer. Tidligere
har faderen Bjørn og sønnen Johnny samt Lis & Per op-trådt. I år er det
lykkedes at få Richard Ragnvald til at komme - og mon ikke han vil synge
kæmpehittet: "Kære lille mormor". Richard Ragnvald debuterede for 40 år
siden, hvorefter han optrådte sammen med forskellige bands. I 1980 gik
han solo, - men vi skal frem til 1992, før han fik sit egentlige gennembrud
med dansktopslageren: "Tak fordi vi er venner". Og siden er det gået slag
i slag. Privat bor Richard Ragnvald i en ombygget købmandsgård vest for
Århus. bag en havelåge, der er en tro kopi af den, der står uden for Elvis
Presleys bolig i Memphis.

Men inden Richard Ragnvald går på sce-
nen, serveres en lækker menu bestående
af en schnitzel, brasede kartofler, ærter
og brun sovs samt kaffe ml hjemmebagte
småkager. Under spisningen underholder
Broager Tyrolerorkester (også kaldet Braue
Tyrolere) under ledelse af Anders Husted.
Orkestret blev grundlagt i forbindelse med

Broager Frivillige Brandværns 1OO-års jubilæum i 1980. Orkestret under-
holder med original tyrolermusik. Der spilles valse- og stemningsmelodier
samt klingende marcher.
Tidl. Byrådsmedlem Jørgen Jørgensen, Lavensby, byder velkommen.

Entre: 75 kr.

Arrangementsponsorer:

Damefrokost

Selvom mange af de festklædte damer har deltaget i Damefrokosten gen-
nem mange år og derfor holder af de traditioner, som knytter sig til sådan
en stor fest, så er traditioner 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 forretter, ratatouille, tre fyldte retter
samt fem forskellige slags salater. Dertil durumbrød og ciabatta brød. Der-
imod gentager vi succesen med Tip-Top-Party-Band, som gjorde det rigtig
godt sidste år. De har mange års erfaring i at spille 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 Da-
mefrokosten, så kan du
nå det endnu. Billetten
koster 300 kr. inkl. den
italienske menu samt
vin, øl og vand ad li-
bitum indtil kl. 17.00.
Billetten kan købes hos
Nebeling i Guderup og
MATAS i Nordborg.

l.

www.festiby.dk




