
MEDLEMSBLAD FOR NORDBORG IDRÆTSFORENING
AnSvarh~y~n~~.~_eiaktør: H o Thietj e .

lo årgang Nr, 2 Juli 1962
Efter at være kommet over de første begynder--

vanskeligheder, udsender vi nu blad n:::,.2. Denno
fff~ bliver det kun til vore medlemmer 5 aktive som
~~ive dor modtager et eksemplar. Andre interesse-
rede kan få udleveret et eksemplar gratis, ved at
henvende sig til vore annoncørel'~ som altid har de
sidste nye numre ligt;ende.

Samtidig gør vi opmærksom på, at alle er vel-
kommen til at "komme med stof til bladet.-- Og vi
håber at mange vil benytte denne mulighed for at
få en sag rejst, hvadenten det nu drejer sig om
kritik, ros, læserbreve eller andet aktuelt p.tof.
Lad os blot få nogle meningstilkendegivelser og
synspunkter frem til stimulering af interessen.-------------000-------------

FODBOLD og FEST.
L~rdag den 7 juli får vi besøg af Haderslevs

4. divisions hold, som kl. 16,30 spiller mod
Nordborgs I.hold. En kamp som sikkert vil samle
mange tilskuere.
O~_aftenen fester vi på UNION. Se opslagene!!!!
(
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De~c.r~æ;::-t 'I'i: -/l geJI.Dc tlC.\."':':~ :0"\1 e:t :Le·t-~(' o n ta~'=
til ~o cL~6~erc: so~ stllJsr 2~g ~il r~djg~Gd n~r
vi sk"3,l l:ea'.-:: "l0I e fl)dbo~.c'lJoJ.c. l.:'.denl'ys c Det el' en
meget stor ~j8nEste vi h~r m0d~a2er, jdet kørsels-
udgiftFH'Le (3:." CC n a:C ')O~:.3 ·C'J.l'JcSO at e f ~1.nanc::'elle
byrder, s crn lægt er snære nde bånd pG. vor ckonomiskE
bevægelResf:,,~ih8c. Det kan 6.3 fleste sikkert forst~:
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mand) 1 S'Jn~ skiftev is llVeTf'.nr,':~l løTdag ellor sønd )
skal køres tiJ_ udenbys kanpe. Vi håb er dor-f or ? at
endnu fleT:; ønak el' at Ir0::'8 f or os 9 i aut';'J_stnummerE"
bringer' vi en ov sl'si,;-(; OVOT hv LLke byer VOTe hold
skal beL~g~ under efterårsturneringen, så bilejer-
ne i ~od tii karnfsæt·te ~8tOP den dag dor passer
dem bedet at giv eos et nap med 9 men tak -ti il dem
del' §llerede har gjort det.

Til sidst mer ikke mindst skylder vi tak til
trænere? u.Iva.Lg og andre mGdlemmeT, som den ene
uge efte~ den arden gør et stort arbejde fol'
ungdo.nmen. ~t uvurderligt stykke aTbejc1e y som
fort j ener at b l åv e c1ragf')t f r-ern i lyset ~ da mange
sikkert ikke tæl ..ker ove r ~ hvad do t kræver af tid?
tålmolighed og ~nergi fol' at holde byens bøl'n og
unge-no[~enlunc1e fornufti3t boskæftiget i deres
frit id. Vi ønske r derf Ol' at e ndnu flere slutter
op c.m foreninGen, så dun fU~LCJ.t'r,--dka n vær e et sted
hvor forældJ.:'e med trY6hcd kan sende deres børn,
og hv Ol' den bedst e ungd')~""'lm0c.8S -:

SelvføJ 58l~.,:; har 'li Cf:~~Jt'. ':~~': t2.!;: til puslinge,
drenge? j urrl ore'r og sen:l.s:;:'e~" ::'OEl hver gang Gøder
f r en. til træ::1int.; og kampo 9 Hl-:::C. i:3G.rTl~~dig og3å en
lille opstramm8l', For 0.'':; c,~,-2.s ~{2.nfå mest mul Lg t.
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og gør ~v'i::kelig noget ,7(:0. l.,::-t:: Wl2.°i alligevel
er t~i.l tn::ming ,-,lle2' :-::2:~~:?:, :;:r<, j J.i,:;e 2G. godt
gå loo1~ :Lul fol' 8ag811, '.~2:n:t,: '-;VC~(, }:' v1' 1il2.e
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nok v i.se C'd vi huaked e ijf\ C.~(:'~;':,,;, ~S:)s-c"j,relsen"
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ved, ~en lynet rqmte igen idrætsfolkene, som dog
heldigvis ikke lod sig slå ud af stærkstrøms-
stødet, der skarpt fordømte de unges optræden. Men
gav til slut dol~estødet, ved at zig-zagge hen
over byen, hvor det til sidst slog ned i en lokal
avis i et (cf)Lægtigt tospaltet ramaskrig, der
næste dag gav €:enlyd over hele Nord-Als.

Joh-, offentligheden må sandel ig gøre~3 bekend t
med hvilken forbryclerrisk ungdom man hal' at kæmpe
mod i Nordborg. Og meden~ Nordborg kæmper sin
indre kamp, smutter nabobyerne foran på mange
områder. En d.ag når Nordborg vågner op af sit
marerit, vil den ikke mere være hovedstaden på

'Nord-Als.

dVø\'"~~ø\'".5
Dagblade

Ugeblade

Tidsskrifter

~ j~ J Alt 1 1. kla~q~p,~,.\. kød og pålæ~~ ~,
\

S~rEf\~'BEf\GFotoertikler

KIOSKTobaks-
og papirvarer Storegade 56 Te If. 51715m. m. Telefon 5 1279

Alt indenfor moderne
HERREFRISURER

02 en udstrakt service

Herrefl'isØr
::"df ':Jfg~aarj

Storegade 30 - TI!'. 5 01 60
Stor~~llde 4 • N('l'df.'yr!~" TI>!!. 5 14 26


