
Julebal hos NB
NORDALS: Igen i år holder
Nord-Als Boldklub julebal.
Det sker 2. juledag fra kl.
21.00 - 01.30 i Nord-Als Id-
rætscenter - hall. Det er tale
om det 26. julebal, der egent-
I d olig begyn te som et nytårs-
:hal. De seneste år har under-
holdningen været lagt i hæn-
derne på »Charlies Disco
Show«, som igen i år sørger
for feststemning.Igen i år vil

len lang række af klubbens
ltrofaste hjælpere (nogle var
lmed tilbage i 1983) sørge for
det praktiske arbejde i for-

I ful indelse med årets julebal.
NB har desuden har gennem

.nu flere år kørt med et pro-
fessionelt kontrollør-korps,
der således sørger for, at alle

-de forventede 1000 gæster
kan få en glad aften.

Efter juleballet kører der
to busser mod Nordborg.
Her har Cafe' Friends den
store festsal klar med musik

'og dans helt frem til kl. 5.
Arrangør for juleballet er

»Aktivgruppen« i Nord-Als
Boldklub. Arrangementet le-
des af Kristian Dreyer og Al-

lian Bak. ZGJz 107
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Nord-Als Boldklub er AF JENS ErrERTSEN
nået til det 26. julebal.

NORDBORG: Nord-Als
Boldklub venter cirka 1000

0: gæster til jule ballet 26. de-
cember i N ord-Als Idræts-
center.

Ballet begyndte egentlig
som et nytårsbal, men nu er
det et julebal og man er nået
til nummer 26 i rækken. Igen
i år er det Charlies Disco
Show, som står for under-
holdningen.

Efter juleballet kører to
busser til Cafe Friends, der
har den store sal klar. Her er
der musik til klokken fem.

Juleballet i idrætscentret
ledes af Kristian Dreyer og
Allan Bak.

26. julebal
iNordborg
Af Niels Ole Kroqh
Tlf. 7342 5125, nok@jv.dk

NORDBORG: Igen i år hol-
der Nord-Als Boldklub jule-
bal. Det sker 2. juledag fra kl.
21.00 - 01.30 i Nord-Als
Idrætscenter.

- Vi er nu nået til det 26. ju-
lebal, som egentlig startede
som et »nytårsbal«.

De seneste år har under-
holdningen været lagt i hæn-
derne på »Charlies Disco
Show«, og med dem på sce-
nen er der sikkerhed for god
musik og masser af stem-
ning, siger Jens Christian
Hansen, formand den arran-
gerende Nord-Als Boldklub.

Faste hjælpere
Igen i år vil en lang række af
klubbens trofaste hjælpere,
hvoraf flere har været fra be-
gyndelsen i 1983, sørge for
det praktiske arbejde i forbin-
delse med årets julebal.

- Vi håber, at festen endnu
en gang kan afvikles på den
sædvanlige fredelige og for-
nuftige måde. Vi har i årevis
kørt med et professionelt
kontrollørkorps, der sørger
for, at alle de forventede 1000
gæster kan få en glad aften, si-
ger formanden.

Bus til mere fest
Efter juleballet kører der to
busser mod Nordborg. Her
har Cafe Friends den store
festsal klar med musik og
dans helt frem til kl. 5.

Arrangør for jule ballet er
»Aktivgruppen- i Nord-Als
Boldklub. Arrangementet le-
des af Kristian Dreyer og Al-
lan Bak. 2i:. /
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Cuma, Cafe Friends, er klar
til at tage over, når julebal-
let i idrætscentret er ovre.


