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Botdklub sender 2L.
julekatender på gaden
iV{iiil}ftiii:l:i: Så er Nord-Als et gavekort på 300 kr Den 23.
Boldklubs julekalender på ga-

den. Den første kalender kom
i 1990 - så det er nummer 21,
fortæller en stolt formand for
blodklubben, Jens Chr. Han-
sen.

Igen i ar er julekalenderen
også en lodseddel og det bety-
de( at man ved at købe den ik-
ke kun støtter et godt formåJ.,
man kan også vinde præmien
Bag hver at de24 låger gem-
mer sig et nummer og passer
lågenummer og vindernum-
mer bag på kalenderen sam,
men, er der gevinst. Hvad man
har lundet, kan ses på gevinst-
oversigten bag på kalenderen.
Herfinder man også annoncer
fra de forretninge4 der gør det
muligt at udgive kalenderen.

»De første 22 dage af de-
cember er gevinsten hver dag

december og 24. december er
præmierne noget større. For
at gøre det hele ekstra interes-
sant for annoncørerne, har vi
trukket lod blandt disse for at
flnde de heldige forretnhger.
hvor det store gavekort på 3000
kr: og de 5 gavekort på 500 kr.
skal indøses. Det kan her næv-
nes, at det blev Piccolo i Store-
gade, der var heldigst«, fortæl-
ler Jens Chr Hansen.

NB-ungdomsspillere vil sæl-
ge kalenderen ved dørsalg og
på gaden i den kommende tid.
Jens Chr: Hansen opfordrer al-
Ie til at tage rigtiet godt imod
de unge mennesker.

Kalenderen koster kun 25
kr. og hele overskuddet går
til ungdomsarbejdet i Nord-
Æs Boldklub.
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formand Jens Christian Han-
sen, men det viste sig hurtiet,
at der var større behov for et
julebal.

I år leveres musikken af Di
skotek Kult, der vandt DM for
mobildiskoteker i 2009, 2010 og
2011, og der vil være 50 med_
lemmer af foreningen tilstede
for at sørge for. at alt gar rig-
tigt for sig og at a_lie ha4, hvad
de skal bruge.

Jens Chr Hansen oplyse4 al
der er rygeforbud og at man slår
hårdt ned mod persone4 som
indtager eller er i besiddelse af
narkotiske stoffer De vil straks
blive politianmeldt. Juleballets
ledes af Kristian Dreyer og bag
arrangementet står Aktivgrup
pen i Nord Æs Boldklub.
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Nord-Als Botdl«tub
bag zE.jutebaL
,,:r ,rrri'::..ri'r ,1",r Nord Æs Boldklub
arrangerer det 28. juiebal man_
dag 26. december fra klokken 21
i Nord-Æs Idrætscenter

Julebaliet be gyndte egenfl ig
som en nytårsfest, oplyser NB-


