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Sønderborg Harmonikaklub (i forgrunden) varmede op under spisningen, mens de 320 fremmødte hyggede sig og ventede på Bjørn og Johnny. Foto: Claus Thorsted



Moden hygge under fast tag
Fest: Ikke alle, der gerne ville, fik lov at hygge sig med Bjørn og Johnny ved Fest-i-By's arrangement for det modne publikum.

AfAnnette Christensen,
ach@jv.dk

NORDBORG:- Jeg er altid med for
det er så hyggeligt. Men ellers
render jeg ikke så meget til Fest-i-
By,sagde Edith Nielsen fra Havn-
bjerg. Lørdag ved middagstid sad
hun bænket i Nordborg-Hallen på
Luffes Plads sammen med to
veninder fra Havnbjerg - og 320
andre nordalsingere, der var
mødt op for at høre far og søn -
Bjørn "Okay" og Johnny "Kandis".

For andet år i træk var det mu-
sikalske far-søn-par indskrevet til
at hygge om det modne publi-

kum ved Fest-i-By. Det faldt i god
jord hos Hans Alfred Petersen,
der var mødt op .sarnmen med et
par bekendte. Konerne var også
med. Så slipper mor for at lave
mad, og far betaler! lød det fra en
af dem. Men selvom de tre herrer
var kommet alene, kender de
recepten for det.

- Vi kender halvdelen af dem,
der er her. Og er der en, vi ikke
kender, siger vi bare: Hvor ken-
der jeg dig fra? Jeg synes, jeg har
set dig før! så kører det!

Det hyggelige selskab er den
ene grund til at man møder op.
Musikken er den anden.

- Det er en god kombination til
vores generation. Gedebukkemu-
sik, der bare siger bum-bum-
bum, giver vi ikke, sagde Hans
Alfred Petersen.

Mange er enige
Åbenbart var mange enige. For
ved indgangen kunne formand
for Fest-i-By, Poul Antonisen,
melde alt udsolgt. Faktisk ville
flere gerne have haft en billet -
men de må så være hurtigere ude
næste år.

- Det er tredje år, vi er i hallen.
Før var vi i det store telt" men
det er ikke så velegnet. Den ge-

neration er ikke så begejstret for
at kravle over skrævs på bænke
eller for at bænken pludselig
tipper, fordi nogen rejser sig op,
siger Poul Antonisen. En billet til
hygge-eftermiddagen er også
blevet et julegave-hit. I år er 120
af billetterne faktisk solgt som
julegaver.

Edith Nielsen og hendes to
veninder, Margit Koch og Anne
Marie Friis var også med, den-
gang der blev hygget i det store
telt. De er glade for, det nu er
kommet under fast tag.

- Detvar noget værre noget,
siger Edith Nielsen.

Arrangementet
• Foruden Bjørn og Johnny med-
virkede Sønderborg Harmonikaklub
ved Fest-i-Bys eftermiddagshygge
for det modne publikum,
• Det praktiske arbejde med at
stable arrangementet på benene <~

sørger lokale frivilligefor. Over-
skuddet går ubeskåret til ungdoms-
arbejdet i foreningerne på Nordals.
• Fest-i-By fortsætte ri dag med
blandt andet børne-arranqe-

.ment,gratis sildebord og fodbold-
eup.

Der var kø for at få udleveret karbonader og stuvede ærter
og gulerødder. Det er frivillige,d er står for det praktiske.

Tre veninder fra Havnbjerg, Margit Koch, Edith Nielsen og
Anne Marie Friis er glade for at være under fast tag.

Gustav Koch i midten hygger sig med to bekendte, Hans
Alfred Petersen til højre og Tage Møller. •


