
Damernes'
frokost slår alt
FEST I BY. Det tog ikke lang tid, før
damerne var i den rette stemning.
AF CARL ERIK RASMUSSEN

NORDBOR: Fredag eftermiddag
valfartede en mængde damer i
alle aldre ad Nordborgs gader
alle med samme fælles mål: Da-
mefrokosten ved Fest i By i det
store telt på festpladsen.

Det tog ikke de fleste damer
lang tid at bringe sig i den rette
stemning takket være en antal
små opstrammere, og allerede
under gåturen mod festen kun-
ne adskillige feststemte damer
observeres indtagende diverse
flydende varer.

For en mand var det et
yderst risikabelt forehavende
at vove sig ind ad teltdøren,
hvor de to gæve mangeårige og
derfor yderst rutinerede dør-
mænd, Torsten Sascha og Liej
Kjærsgaard passede på, at alt
gik ordentligt til også selvom
deres job ikke blev gjort nem-
mere af de lystige damers gå-
en ud og ind af teltet -for ryge
skulle mange naturligvis.

Inde i det forjættede land

Torsten Sascha og
Liej Kjærsgaard - to
rutinerede dørmænd.

Etglimt ind i teltet til
de glade damer.

steg stemningen til nærmest
uanede højder. Der blev skrå-
let og råbt, der blev danset af
mange damer, som tilsynela-
dende slet ikke denne efter-
middag savnede mændende
det fjerneste.

Lækker mad blev sat til livs
og skyllet ned med mange gen-

stande, og indimellem gik og
dansede damerne afsted mel-
lem bordene i een lang kæde.

Det er utvivlsomt nogle me-
get overrislede kvinder, mange
mænd fik hjem henunder aften
eller måske snarere senere på
natten.
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Se er det slut
FEST I BY. Nordborgs byfest sluttede
søndag med musik og mange
mennesker på festpladsen.
AF CARL ERIK RASMUSSEN

NORDBORG: Søndag eftermid-
dag strømmede mange menne-
sker til festpladsen, og for de
flestes vedkommende skyldtes
det nok, at de ville opleve Søn-
derborg Pipes and Drummers
optræden. Det velspillende
band faldt som tidligere i pub-
likums smag. Forinden havde
Nordborg Taekwondo Klubs
Børne & Ungdomshold givet
prøver på deres store og dyg-
tige kunnen, noget som også
vakte stor og berettiget jubel.

Denne søndag eftermiddag

var der % pris på alle køren-
de forlystelser, og det gav stor
travlhed, hvilket også var godt
for Kjærs Tvoli, som trængte
til en succes efter de foregå-
ende kolde dage, som ikke li-
gefrem virkede befordrende på
tilstrømningen.

Dermed fandt årets Fest i By
sin afslutning, ogmon dog ikke
arrangøren Nord Als Boldklub
kan se frem til et godt økono-
misk resultat, hvilket de man-
ge frivillige også har fortjent
efter en stor og flot indsats.


