
309 damer er klar til at feste til årets damefrokost i Nordborg. Det er allerede nu 45 flere end sidste år, og generelt er billetsalget til byfesten godt. Arkivfoto

I Byfesten iNordborg er
en puolikulllssucces
TILMELDINGER: Arrangørerne bag Fest-l-By i Nordborg kan melde om flere deltagere end sidste år.
AfMorten Jacobsen
Tlf. 72114111,mja@jv.dk

NORDBORG:De glæder sig
til Fest-I-By, der begynder i
aften. For årets byfest -i
Nordborg ser ud til at have
et så godt program, at nord-
alsingerne strømmer til.

Selvom der er et stykke
op til storesøster-festen i
Sønderborg, så udvikler da-
mefrokosten i Nordborg sig
rigtig godt. I år er der allere-
de tilmeldt 309 damer til
frokosten fredag, og det er
allerede 45 flere end sidste

år.
Tilmeldingen glæder by-

festens formand, Poul Anto-
nisen.

- Damefrokosten har jo
kørt i en del år, men vi for-
stået at udvikle os. Blandt
andet ved at skifte musik-
ken ud og ved også at sørge
for de rigtige drikkevarer -
blandt andet iste med vod-
ka - for der er en del damer,
der kører træt i øl og vin, for-
tæller han.

Samme succes oplever
byfesten også ved Søløbet,
der finder sted i aften. Her

_erder tilmeldt 145 løber, og
det er en stigning på over 50
procent, for sidste år deltog
90 løbere.

- Det handler nok primært
om at løb er blevet moder-
ne, og at vi har fået en løbe-
klub på Nordals. Men det er
rigtig dejligt, siger Poul An-
tonisen.

Herrefrokosten om lørda-
gen er også ved at have bidt
sig fast hos nordalsingerne.
l35 billetter er solgt, og der
er kun ti billetter tilbage.
Stadig billetter

Det handler nok primært om at løb er blevet
moderne, og at vi har fået en løbeklub på Nord-
aIs. Men det er rigtig dejligt.

Poul Antonisen

Eneste billetsalg, der går lidt
trægt, er til Hyggeeftermid-
dage, hvor Dario Campeotto
er hovednavnet. Der er solgt
l30 billetter, men man kan
stadig nå at købe billetter til

og med i dag hos Kvickly
Nordborg.

- Vi havde håbet på lidt
flere deltagere, men folk
kan nå det endnu, siger for-
manden. I V.3,/ '} .
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.I<vindernes(og sig'løs
ved damefrokosten
DAMEFROI<OST. 319 kvinder havde
bestilt billet tilfrokosten.

AF CARL ERIK RASMUSSEN

NORDBORG: Fredag eftermid-
. dag kørte Fest i By i Nordborg
videre for fuld drøn med den
efterhånden tratitionelle Da-
metrokost. En begvivenhed
mange kvinder i alle aldre på
Nord Als ser frem til. Natur-
ligvis henvender denne fest sig
især til til de lidt yngre årgan-
ge og dog alligevel - gennemt
årene har en del piger delta-
get i løjerne denne festlige
eftermiddag, og selvom de er
blevet ældre, så ønsker de ikke
at gå glip af denne chance for
at komme ud at more sig uden
den mandlige partner.

Som de elegante dørmænd
Leif Kjærgaard og Thorsten
Sasha fra NB ved indgangen
kunne fortælle, så havde ikke
færre end 319 friske kvinder
bestilt billet til festen, og da
ugeavisensl dinby.dkl sønder-
borgs udsendte medarbejder
kiggede indenfor i varmen ved
16-tiden,var der godt gang i
løjerne.

Damerne Ida rede sig fint uden mændene.

Det var derfor ikke uden be-
tænkelighed, jeg vovede mig
indenfor i det forjættede para-
dis, for det er jo ikke hverdags-
kost pludselig at være omgivet
af så mange charmerende rer-
pæsentanter for det andet køn,
men det blev da også til en god
snak med flere af de festglade

kvinder. På den store scene
dansede deltagerne på livet
løs med hinanden, og det vir-
kede slet ikke, som om de sav-
nede deres normale mandlige
partnere denne eftermiddag.
Jo, Damefrokosten er sande-
lig blevet et populært hit ved
Fest i By.

Dario tog damerne med storm
AF CARL ERII< RASMUSSEN

NORDBORG: 130 gæster havde
valgt at kigge indenfor i det sto-
re festtelt på Fest i By pladsen,
og dette valg fortrød de næp-
pe. lhvertfald ikke efter de ud-
talelser, Ugeavisensl dinby.dk!
sønderborgs medarbejder lyt-
tede til.

Dario Campeotti tog især
de mange kvinder med storm
- ikke mindst i kraft af sin
velkendte smørtenorstemme.
Når han ikke sang sig ind i
damernes hjerter, så fortalte
han nogle sjove småanekdo-
ter om kolleger, han har kendt

gennem sine mange år i show-
business.

Under rundgangen i det sto-
re telt mødte undertegnede et
par, Maja og Dres Thomsen,
hvor Dres havde været så hel-
dig at blive inviteret i byen af
.sin kone, som havde vundet 2
billetter.

Når Dario ikke var på sce- -,
nen, så sørgede Sønderborg
Harmonikaorkester for smit-
tende toner.

Dariovari
sædvanlig storform.

med Frank, som fortalte, at
han er fra Nordborg, men har
boet en årække i Randers.

Han var hjemme for at fej-
re sin far,,Thorkild Jensen's 80
års dag onsdag, og som han
sagde, så kunne Han ligeså
godt snuppe Søløbet med, når
det faldt sammen med fødsels-
dagen. Også søsteren Solvejg
deltog i løbet, så "detkan man
da kalde en løberfamilie.

Nina Bonde var første kvin-
de over målstregen.

Sølebet skød byfesten igang

Løbet er skudt i gang. og
det store felt har fået gang i
benene. Yderst til højre ses den
senere vinder FrankJensen
på vej i spidsen for feltet.

AF CARL ERIK RASMUSSEN
NORDBORG: 160løbere i alle ald-
re blev torsdag sendt afsted på
de 7.44 km, som ruten rundt
om Nordborg Sø lød på.

Lige fra start lagde den se-
nere vinder, den 45-årigeFrank
Jensen, sig i spidsen for med
sine lange ben at sætte et godt
tempo, og denne position slap
han ikke på noget tidspunkt

Med tiden 27.44kom han i
mål som suveræn vinder af lø-
bet, iøvrigt for andet år i træk.

Efter løbet fik jeg en snak


