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Jgen udsolgt til Nordborgs damefrokost
FEST I BY: Nordborg er igen ved at gøre klar til den store byfest på Luffes Plads fra 21. til 24. april. Der bliver igen udsolgt til både da-
mefro/<osten og sandsynligvis også til hyggeejtermiddagen med Dorthe Kollo.
Af JENS EILERTSEN Å
jei@ugeavisen.dk

NORDBORG: Der bliver igen
udsolgt til damefrokosten i
forbindelse med Fest I By i
Nordborg. Det ligger helt
klart.

Ugeavisen havde mandag
morgen kontakt til komite-
formand Poul Erik Antoni-
sen mandag morgen, og han
kunne fortælle, at der var

..meget seks billetter tilbage
til arrangementet og at de
kan være solgt, når uge-
avisen kommer på gaden.
Damefrokosten holdes fredag
22.april har plads til 325.

- De seneste to år har der·
været udsolgt, og det bliver
der også i år, lover forman-
den. Underholdningen står
0.S.3. Tidligere spillede Tip
Top Partyband.

Hallen var en god ide
Der var mandag morgen 55

billetter tilbage til hygge-
eftermiddagen med Dorthe
Kollo lørdag 23.april. For-
klaringen på, at dette arran-
gement er blevet så popu-
lært, skal fmdes i, at det er
rykket ud af teltet og ind i
Nordborghallen.

-Det er ældre mennesker,
som er med. De skal sidde på
stole i en hal og ikke på bæn-
ke i et telt, siger Poul Erik
Antonisen .

Sønderborg Harmonikaer-
kester varmer op for Dorthe
Kollo og der serveres kaffe
med hjemmebagte småkager.
Og den der med hjemmebagt,
den er ifølge formanden god
nok. Frivillige har lånt et
bageri og bager småkagerne
til de 325deltagere.

Til ungdomsarbejde
Det er NordAls Boldklub,
som står bag Fest I By.Tid-
ligere blev festen arrangeret
sammen med håndbold-

Fest I By holdes fra 21. til 24. april
Det er 49. gang. byfesten holdes i
bededagsferien. Det er igen i år
NordAls Boldklub, som arrangerer,
og der budgetteres med et over-
skud på 80.000 kroner.

klubben, men håndbold-
klubben trak sig.

Det betyder, at boldklub-
ben ene og alene får over-
skuddet, der går til ungdoms-
arbejde i NB.

-Vi budgetterer med et
overskud på 80.000 kroner,
men vi har da været helt
oppe på 100.000 kroner, siger Komiteformanden Poul Erik Antonisen har budgetteret med et overskud fra Fest I By på 80.000 kro-
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