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DANFOSS - TILBUD. Nordborg idrætsforenings medlemmer
er af Danfoss inviteret til at deltage i en foredrags-
række på 6 foredrag om emnet "VORT SAMFUND - NORDALStI,
sOl({omhandler:

J. Boliger og byggeplanlægning
vi direktør T. Flindt.

2. Den nye skoleordning og Nordals
. vi amtsskolekonsulent J. Alkærsig

3. Kommunale problemer .
, vi borgmestersparekassedir. P. Blomgren

4. Kirkelige forhold
vi pastor Sigfred Christensen, Nordborg

5. Menigmands behov for forsikring. Orientering og
vejledning i forsikringsforhold.

vi inspektør Boe Andersen, Sønderborg
6. Nordals historie. En populær og kort gennemgang

af egnens historie fra stenalderen til nutiden.
- . vivagtchef J. Rieck.

Deltagerne er meget velkomne til at tage ægtefællen
med til foredragene.
Foredragsrækken påbegyndes i sidste del af november,
og tænkes afviklet med et ugentlig foredrag. Meddelel-
sr)lm endelige tidspunkter og sted, - der afhænger af
tiL21utningen, vil senere tilgå de tilmeldte direkte.
Tilmeldelse kan ske skriftligt til personalekontoret
Danfoss,'eller telefonisk til personalekontoret, tlf.

N1TE DANSKE

Sloregade 79 - NORDBORG

leif. 51112



2,?_,?_;Z2...12~f:1.._!t25inden den 11
okt. Desuden kan tilmeldelse
ske til et af bestyrelsesmed-
lemmerne, senest den lo. okt
Vi håbe~ at vore medlemmer o

HANS W. PETERSEN & søN and r e interesserede vil gøre
Storegade 2 - Tlf. 51515 br-ug af 't lLbudd et , og takker_______________ -Isamtidig Danfoss for invi ta-

t t orien .

*-)(--)(-***-l\'*

~~A.12I.QN.Foren1.ngen følger
interessere t arbe j det med ud-
bygningen af stadionanlægget
De 90 dage i hvilke arbejdet
skulle udføres, må sne.rt væ-
re gået, og der mæ1g1er t1.l-
syneladende meget endnu; men

URE OG OPTIK _ .GULD OG SØLV forhåbentlig v i I anlægge t væ-
Tlf. soo t5 - Nordborg re kl ar t i.I a t tage i brug

---------------ttil den lovede t1.d,- nemlig
foråret 1965.

-l(--)(-****-)(-*

INDENDØRS FODBOLD. Træn1.ngen
v1.l-blive påbegyndt når "'-ttæ
års turneringen er afslu, Æt,

v/Helga og Svend Jacobsen hv1.lket sker den 13 ds. Pro-
HoImgade 6 ~ Nordborg - Telf. 5 12 38 gI'amme t er fa r el øb ig :
De ringer - vi henter og bringer! T~rsd. kl.16. 30~18: Pus~ inge- - - Tlrsd. kl.18-19·.30:Senlores

Onsdag kl.18-19.30:Juniores
Torsd. kl.18-20.00:Drenge
Torsd. kl.20-22.00:Seniores
Lørdag kl.16-~8.00:Ynglinge
Til indendørs turneringen for
seniores er der tilmeldt eet
hold i storkredsen, og to i
A rækken.

Den lyn! .irtige svenske

kan.beses og prøvekøres hos

.~.Deres Frisør
B.Steffens
Dame & Herre salon
5toregadEf49. Tlf. 51648

- exam.

optiker', _ E~~æ;~~~~Q~~~

VAD'VASK - TøR VASK
RULLEVASK:

*REKORD VASK

- Man køber det hos

KAMPERKØBMAND
Storegade 77a '
, . tlf. 51144 ..,_,

side 3
FODBOLD. Efter udsendelsen- a
'SIdste-ymmmer har serie 4- ho"
det tabt 1-7 til Xbenrå, vun
det 3-2 over Lysabild, spil-
let uafgjort 3-3 med Havnbj.
og vundrt 3-2 over Hostrupsk.
Serie 5 har tabt 2-3 til Eg
en~-vundet 6-1 over Augustenborg, tabt 2-3 til Notmark, ~_''' _
vundet over Havnbjerg uden ..
kamp, og vundet 9-3 over Lys-
abild. 2
Serie 5- har tabt 4-5 til
LYR::;-J-1.ld,vundet 4-0 over Eg

\ .en ~, tabt 2-4- tll Ulkebøl
og sidst sl&et Svenstrup 3-1.
Juniores har tabt 2-4 til
Notmark~ 0-4 til Gråsten og
3-4 til. Egen.

x**-x·*-)(--x--)(-

l.holdet har i løbet af efUT-
årssæsonen præsteret at spil-
le sig nede fra 10. pladsen
og op på 4.pladsen. En stor
andel heri kan tilskrives vo-
re to fremragende dy gt1.ge \fj \ vi Henning larsen
målmænd Peter Glock og JørgEn tlf. 51669
Sørensep, som begge har vist
imponerende må.lmandsspil. i. H d l b k
deres respektive kampe. a n e s a n en
2.holdet har forspildt alle
opY'u~nIngschancer, men opnår Ir~ifJ~1. db
d06Æn 2.plads, mens 3.hold~t 11~111tm\!~1I Nor erg
har forbedret sin pos1.tion
i den anden ende. Juniorhold-
et er stabilt i bunden-:-----

side

-1:'-)(--***-X--)(--)(-

GÅSE & ANDESPIL afholdes tars
-d-----d ---;Z-l----k--:C:"l ~ 9 3O 9rag en). o. (" K~. 1.. IB-
hotel UNION.
Der spilles om 40 gevin~ )r,
så d er er masser af chancer.

Velkommen.

~

EFTER KAMFrN VI SES
HOS LAURA O:,~DRES

Hrdel U&i~On
Nordborg - Tlf. 5 1770

,
~ "'

CENTRALVARME OG SANITET
Bækgade 2 " Nordborg" Tlf. 51654

Dy.p i Dyrups fra

NORDBORG
FARVEHA'jDEL

nr. 50105

Kontoret i Lanzesø 5 16 15

kun prtma kvaliteter i:

kød .Fa J. Jø rgen Jensen
fta:"'Sk 5toregadeL.6 Nordborg
fi,erl<ræ1Tlf. 51~i06 .l'

II*-1(--)(-*-)(-***



'porl- og camping-artikler

ST0T ANNONC0RERNE ----~
DE STØTTER OS ------

BADMJNTOJlJ. Der er .ti Lme ld t 4
E.errehold~ i turnel'iugcm? som
- for efteråret, har følgen-
de plan:
Herre senior serie 2.
-6=12710 Nordborg - Gråsten
20-26/10 Tønder 2 - Nordborg
10-16/11 Nordborg - Augustenb

8-14/12 Sønderb. - Nordborg
Herre senior serie 3.
13=19/10 Ulkeb'Q;l--=-Nordhorg

3- 9/11 Nordborg - Havnh ~erg
24-30/11 Augustb. - Nord'yg
Herre junior serie 4.
13=19710 Sønderb. - Nordborg

3- 9/11 Nordborg - V.Sottrup
____________ -j 24-30/11 Nordborg - Havnbjerg

Q1Q_QQ;Y~
20-26/10 Nordborg - p.benr0t,
10-16/11 Vojens - Nordborg
24-30/11 Åbenrå - Vojens

DANSK SVENSK STAAL AIS
J. NØrrelykke

Stol'C~~de35 - nf. 5 14 43

- IX

=<u tebi lk iosken
viS-Q-vis

SPORTSPLADSEN

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd.

Fa. H. STILHOFF
-l(-*******

SPØRGSMÅL ang. badmin ton bed-
eBrettet til udvalget ved:
K. Skbv, Holmg.7 tlf. 51434

------------ •••H. Klyhn, 31 tlf. 51853
Teddy Petersen, Holmgade 25
G. Teute, Kirkevænget 32.
En af ovennævnte repræsentan-
ter for udvalget vil al t"")1:)
være tilstede i skolen hv~
mandag fra kl. 19-21.
Som tidligere meddelt, kan
medlemmer med kontingentre-

_____________ ••••stancer ikke opnå spilletid-
er før forholdet er bragt i
orden.
I løbet af vinteren vil der
blive afholdt instruktions-
aftener med film m.v.

NORDBORG - TLF. 5 14 73

Alt ; brændsel, bygningsartikler,

trælast og støbegods

Jens Kolmos Eftflg.

Nordborg Telefon 51457

O.H.WELLENDORF
~~f~ TUF. 51579

NORDBORG

FrugtPORDTENNIS. 4 bordtennisbor~
';re--st'&::r-ti:Lstadighe d opstil--
let i et kælderlokale i sko- grønt - blomster
len. Lokalet, der af skolen
er blevet os tildelt,betyder k !tb !
en stor lettelse for spiller- ten Ou e s udsalg
ne der ikke først skal stil-
le borde op, og bagefter ry~~------------------=---~~
de dem væk igen. ~ Å' ,,~ .~
Der kan spilles fra kl. 16 _ vy~y o.••...;
21.45 hver aften undtagen ~ ,
lørdag og søndag. Skolen skal ~~~rV~s,,er'
væ~-~forladt kl. 22,00.
Den ~ange åbningstid i for-
bindelse med at 4 borde hele v] E:-Ht Rudbedt
tiden står spil1eklare, gør, Telf. 51479 Ridepladsen 3
at bordtennis nu er en ideel •..••••""-""= """~

sport, som vi herefter håber
vil blive den store mode i
vinter. Gå ned og prøv!!!!
Nye spillere kan tilmelde
sig hos Chr. Jørgensen hver
tirsdag og torsdag fra kl.
19-20.

FORFRISKNINGENnyder vi i
"M0LLER'S"

Ca~fZt(ltia
~~S~~:K~~~~~~~~S~;n~~~a~~~~~t _~toregade 5~ T~!. S.....~9~~.
okt. fra kl. 10 til ca. 17·' Et dt ondkøbsstedpå Rugkobbelskolen i Åbenr~.. go. l
Tilmelding af aktive, kvinder for kolonialtl4reT finder De
såvel som mænd, over 15 år, 1° KIOr1-egade. nr. 1.sei. ~t den 10. ok t ,' - Kursus K
er gratis.

.********
INVITATION. Sønderborg bord-
tennisklub har inviteret os
til at del tage i deres arran-I---- •.••••.•---------
gement "Als-mesterskaberne
1963", som af'v i.kles på Søn-
derskov-skolen med følgende
program:
Mandag den 28. okt.for damer.
Senlor:~unlor-og pIge=sing-
le, samt dame-double.

Fortsætter næste side

side r=.5

,P. H. KOlÅ~OS ~ SJDt~
Nordborg .. Telt. 51420



,,'," 'si'de-6 ,', , ,

, 19A:~~~'~den 30'., okt. H8r~er ~e-
'~~,.. l~-'-;-~-~--B-:--7--l-'--o -:--- f" + t..... l, l d ~i"t:E:~E2,l..§.~..Jl,06' J" ~nng""'G.,.h,:;r1;e- a r (le u e s nævne s ka ier e r t e r
double og Mixed-double. ,møde vinderne fra de to øvri-
E.E~.2:agden_l~ov. Herrer :ju- ge stævner.
.:9iQre§., A, B og-drenge sing= Vi ønsker TIL-IJYKKE med før--
le, samt junior double. : a t epl ad s er-ne l
Prisen for singlerne pr del- *********
tager er 3 k-r. undtagen for g~§1!1TAT~RNE: Drenge !I- har

______________ -1 piger og drenge, som skal gi- vundet ove:r Egen uden kamp 1

ve 2 kr. Double koster 5 kr. nedsablet SHAK24-0, besejret
~r. paf. Lysabild 5-2 og vundet over

~lmelding senest tirsdag den Svenstrup u/kamp. - Var alle
15. okt. til Chr. Jørgensen. 'kampene 'ol eve t afvikle t ~ uden

afl"-~ fra Egen og Svenstrup
so~ 1 foråret blev slået h.h.
v. 6-0 og 16-0, var målscoren
blevet betydelig større. Den
blev for hele turneringen
122-10, hvilket dog absOlut
også er bemærkelsesværdigt.

**-l(,*****
MØ]2ELOKAL~Med indgang fra
b?rdtennislokalet ligger et
m1ndre lokale som vi også er
blevet tildelt. Lokalet vil

---------------~ hovedsageligt blive brugt til
udvalg~møder og lign.

***-y'--l('i('*-J(- *********
]2g~NG~SIDE~~= 2 FØRSTEPLADSERMA~sCO~RN~, for drenge A:
Det kom ikke som nogei'1-over=- Finn Christensen 56 mål ,Egon
raskel se , at f'o r en i ngen s ta- Chr i a t ensen 23, Chr. Kamper

Storegade 30-32 lentfulde drenge og pus L'ing e 16, Peter Lund 14" Poul Lyng-
Tlf. Nordborg 51540 aku lI e komme .Li l at ~ ,- kil de 9, Ben t Stol berg, Er-

-- _ - "J l,_ repræsen-
, tere Nordborg by .med hver en ling Jensen, Claus Graversen

k
l. plads. Drenge A og Puslin- og Birger Jensen hver l.K re ~rt ~ " 1ge l har hele året vist godt Man må sige at angriberne har

~-,-~..::..:........'_ f~dbOld, og flere gange af en forstået at udnytte chancer-
SÅ - ,- ' sadan k~asse, at seniors'Qil- ne, ligesom forsvarerne ikke

@ C lerne v111e kunne have 1.Jt - har ~i 'let ved dørene.
en del ved at overvære kamn- I L )14 kampe opnåede holdet
ene. - De to hold skal nu - alle 28 points.

,N. BQYSENS KØRESKOLE spille videre om Sønder jyll.-
mesterskabet indenfor deres____________________________ ~rækker.Første runde spilles

søndag den 13. okt. Drenge A
skal i Vojens møde de 4 andre
pu I j evindere i en enkel t tur-
nering. D.v.s. 4 kampe a 2 x
20 minutter. -Samme dag skal
ptisl~ngene møde Ulkeb~rcrg
Gråsten i Ulkebøl. Vinderen

I

3 mands betjening
H. P. Jensen & Søn

Dame- og Herrefrisør

Storegade 41 - Nordborg -Telf. 5 14 17

- Manufaktur-

P~S!'~~~
Nordborg - Tlf. 5 17 SO

Altingi Elting

~+.iJ:

Nordborg. Telefon S 00 96

~ordborg Radiocentral,

~STENSEN
Storegade 4, Nordborg, tlf. *5 1426

, Altid det nyeste i ~rammofonplader
radio 02 fjernsyn

**1(-**-X-**'Y.-
DRENGEB. Resul taterne:
Notmark-,Nordb. Notm. u/kamp
Hørup 3-4
Ulkebøl- 20-0

~ÅLSCORERN~:Poul Lyngkilde
4 mål, JanTIybsø 3, Pr.Hein ~
Carsten Jacobsen 2, Fl. Chri-
stoffersen og Jens Hausner
hver-l. - Den samlede målsco-
re er på 13-48, med 10 points

l~-tdborg Kiosk "

~o<;

Tobakanbefaler sig med alt i

Ugeblade og aviser

Dansk Tipstjeneste

Dansk e.ræmietjeneste

O. Nørgoord
Telf. 5 12 79

l-OCKEV Fodbold-

*leFINM~
Nordborg . Telf. 5 1625

Prøv den kendte

HOKI KAFFE
..J
:5
Z
O..J
O
~

VINE OG DELIKATESSER

Købmand H~_lVIi~haelsen

Tb. Brorsensue] 46 - Telf. J 11 09

KY ALITE1S,MøBLER
RI

så

TODny
Petersen

Storegåde 48 .

TIf. 51931

LAJ Alti tktasses
, kØd og pålæg

S·ERN~,,:~
5toreg.56 Tlf. r:1715



·Storepdc 'ol

Tlf. 50070

Iadeh.:}. H./tnlfn
NORDBORG

'''._------------------- •.•.~~--~-~~-for 10 kampe. Nok til en 3 ..pladsz hvilket vi nok kan
være tjent med.

************
OMTALEN af PUSLINGE må desværre, på grund af manglen-
de oplysninge~ udskyaes til næste gang. Det samme
gælder også stillingerne for både drenge og pusl~uge.

**********'*i*
KONTINGENT. Der er desværre enkelte af fodboldspille~
ne som endnu mangler at betale for den sidste periode
i år. Oktober er den sidste måned der opkræves i,hvor-
efter fodboldspillerne er fredet til l. marts 1964.

************
SAMARITERKURSUS i førstehjælp startede den 2/10 iLan-
gesø skole kl. 19,30. Første aften blev der kun fore-
taget indmelding samt udlevering af bøger. Eventuelle
interesserede kan endnu nå at komme med. ved at møde
op ·onsdag den 9.ds. eller 16.ds. Kursus fortsætter
hver onsdag i den kommende tid.

************
FORSINKELSE. Af forskellige uheldige sammentræf, er
bladet denne gang blevet' ca. 8 dage forsinket. Vi be-
der undskylde ( og håber man har savnet den).

************
ANNONCE: Oliekamin, brugt. Sælges for kun 150 kr.
kontant.

Chr. Løbner, Uldbjerggade 14, tlf. 51918.

En bedre frisure og et smukkere h&r

man bedst opnår- - -isr Ellegaard
Alt indenfor moderne

HERREFRlSURER
OR en udstrakt service

HERREFRISØR Storeaade 30 • Tlf. 50160

..


