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Helmuth Hansen SKJOTD BURNE

blikkenslagermestei
aut. gas- & vandmester

Gå til lrVS fagmandenl

Bækgade 2 - Telefon (044) 5 16 54

VINE
Danmarks populæreste vinhandel

Fa. H. §TILH0FF
Nordborg - tfr,51473

Gene, a].forsamling:.
)

Onsdag den 29. november afholdt foreningen sin
år1l-ge genera.Lforsamling På HoteL Union.
På grund afr at der samme a.ften var en fodbol-d-
kamp i fJer:rrsynet, var der ikke mødt manger merl

trods det bl-ev generalforsam1ingen gennemf ørt, og

man fik val.gt en ny bestyrelse.
HeJ-e bestyreLsen var på va1g, og den nye bestyrelse
ser herefter så1edes udl

fonnanrd r

stformr
kasserer:
sekretærc
tned]-em:

Supp1antsr var ikke

EJnar Knudsen
Jens Schmidt
H. II . Jermer
Earry Bock

IleJ.ge Zimmer

på valg.

)

Frugt - Grønt

Konserycs

NORDBORG KIOSK

Thorvald ,ENSEN

Dasblade

Ugeblade

Tidsstrilter

Fotoartikler

Tipstieneste

Tobaks- o9 Papirvarer

Læderya.". m. m.

0. Norgaard

Nordborg

Telefon 5 12 79Storegadc 7 - NORDBORG - Tlf. 503 66

KøNESKOtE
Velegoet skolevogn. og eget
TE)RII.JOKALE

N. BOYSET
C*oregade 4 TIL 61426

NOBDBOBC
medlein
af dansk

køre1ærer
Søbakken 2,

køreIæreunion te1f. 50096
'Noldborg

Regnskabet blev forelagt oB Sodkent.
Foreningens driftrega.skab balaneered.e med 13r148r55

n,-{ et overskud på kr. 4.662.23
)Foieningens Status baLancerede med 6.926.78 med et

overskud på kr. l+.2?8.73

Foreningens samlede kaplta1 ba1ancerede med 2o.§L4.c
med. et overskud på kr. L6.2oL.99 j

Foren1.ngen tælIer lalt 343 aktlve medLemmerr merl

kr:n 25 passive.
Vi skriwer kur. 25 passive medJ-emmer, det er også

alt for J.idt, men da det er bl-evet et forsømt otn-

råde, har vi fået en fast mand ti-I. at tegne paseiwe

medlemmer.
Hans SiegeJ- har påtaget sig dette Job fra J". Ja'n.

I gln beretning var forma.nden inde på den
)o,åanisionsplan, trwor hwer afdeJ.lng kører

digtr og man kan allerede ,x'u s,e fordelene
opdeJ-lng:.

nuværende

selvstærr, -

wed denne

NORDBORG TELF. 51443 tItLEBItER

Sporf- og camping-ortikler

W JEPSE]I§ Telf. 5 13 68.



Alt i el-køkkenudstyr

Storesade 30-32 - Tlf. 5 15 40
Nordborg

Bagerfog crondtorl

Stortudvalc i friskt
og læk&ert-br6d.

Kurt Madsen
Holmgade 7

TE ,t434

Indgndøre-fodbold
He::med føJ.g:er turneringspJ-anen for den resterende
aæsorl af indend"ørsturnering:en.

STgRKREp-SpN.

U]-kcbø]-haL].en den,21. .lanuar.-

Nordborg Kl.ipJ.ew

)

Bv1derupha]-].en den 18. februar.

Nordborg:
ByI.derup
Nordborg

Nordborg
Toft].und

SkeLde
Nordborg

- Egernsrrnd.

Bo].dersLev
Nordborg

EhmerJ-åv Nordborg
F].. Skrydetr.- Nordborg

)

at aa a a aaa. a a a a a a.,

ls og konfekture

0.H.wEu.EllD0RF

r li. 5 l5?9

.4nnø Tlicoløisen

NOIllDBORG

iBallebro å
Ænardeshøi)

MgS"ERRÆKKEN.

Gråstenlxallen den 7. JanLlar.

)
Nordborg
Skelde
Nordborg
Bol-ders].ev

Augrrstenborg
Nordborg
KJ.ipJ.ew

Nordborg

Ul-kebø]-ha].len den 4. februar.

Nordborg: BJerndruP
Nordborg Rødekro
Hel.J-evad Nordborg
Nordborg Egernsund 1

.IUNIOR.

a

) KettLns
Nordborg
Augrrstenborg -

Nordborg
HawnbJerg

I\Iordborg fortsættes

Il{tHBB0[r§

tåffiy[!{åHI}§[

Jens Kalrnas' Eftf .
Nordborg - Telefon 5 l'4 57 H. P. Jensen & Søn

flotclrltøt

Storegade 4l NORDBORG telf. 514 17

2 TÆRGER i PENDULTART
NoED.A!g rÅFo!*Rr 

^a 
. AADaNsÅa u/ ilannlng Lusen

rtf. 516 69

I ayss"-o
l$ er*naset

. { Esso fyrir



I{ordhorg Spurekasse

514 07

HgEIII
Forretningen med de

KøD KOLONIAL
Danbo

gode tilbud i
OG FRUGT
telefon 5LLO9

?urrreringspJ-au fortsat .

o q g - B o Y s.

Augrrstenborghal 1en den 21 . ialuar.

I
I

erg Nordborg

gsLII{GE 2.

)

P g s ! I § G E 1.
Ulkebø]-hall-en den 2L. Janpar.

Nordborg Sønderborg

) Ha'rnbJ

P

U].kebøLha1len den 2o. ianuar.
Nordborg Augrrstenborg
Harrnb J erg Nordborg
Nordborg LysabiJ.d
Egen Nordborg

LLLLE:Pgrr§R.
Ulkebø]-ha11en den 4q-:f,ebfllgr.

D R E N G E ]..
Augustenborgl-allen den 21. ia:ruar.

Nordborg
Egen

Svenstrup
Nordborg

Nordborg
IlarrnbJerg
Nordborg

Lysabild
Nordborg
Augrrs tenborg

! 3 g N G E 2.

Gråstenf..al].en den 13" Januar'

Nordborg Sønderborg
Egernsrurd 1 Nordborg

a a r a a a a t a a,a a t a a a a a a

))

BrobalI e
Nordborg

Pctcr D. Andcmcn Loltertolt
Nordborg TelL (04'f) 5 f 5'ø

Dercs naturlige
serviccstatlon

Nordborg
Notmark

a a a l a lt al a a a a a t a a a a a

Bent Laus6ees
I

t

)resffi
Kolonial . Delikatesser

lldmsr& Jwdensen
lrErr.rrrr.rirta\3,gi@Klbmand

Dybfrost

Holmgede 951505 NOBDBORG

Nordborg - Tlf. 5 17 50

Telefon



1. hlasses kød oø pålæg

Storegade 46 Nordborg telefon 5 14 06

* KAMPER P

Telefon 5 16l0

Lidt on foreningsøkononi.
( noauotaafdelingen )

Det vil al-tid være sådant i en f orening, at de I
ne er afhæn8ig af nedlen:nernes indstilling til- ta,-L
ge ting. Een af disse ti-ng er foreningens økononi,
og den bedste nåde at nål-e denne inds-billing på er
at se i nedlernsarklvet under rubriken rr kontingent
betaltrr, dette er sket d,10/A2-67 eiler 2 ndr. ef -
ter at der er udsendt giroopkrævning ti1 samtlige
senior og ynglingerjledlemner, Resultatet af denne
iest var nildest talt meget deprirnerende, d.v. s. at
af ca. 7o udsendte girokort, er ca. 2o blevet be-
svaret kontant. Derfor nå d"et henstilles. til de re-
sterende , at de iru.rtigst muligt f år indbetalt rle-
res kontingent, så1edes at det blrver nuli-gt f or
foreni-ngen at investere cle.penge der er nødvendrge
f or et skabe de gode forirold sorn vi all-e forven-
ter i cgså selv on man endnu ikke har betalt kon-
tingent. )

\fr_ Det gælder il<ke som u.ndskyl-dning at postiru-
set har lukket når I konmer hjein fra arbe.1de, jeg 

,har åhent for kontant indbetaling også orn aftener, t

Kas se reren.

5. Nordborg:
6n Sønderborg
7. Skelde

, 8" Broballe
,

9. Hørup

Pus].lnge 1 A-rækken

1. Padborg L

2. Grågten
3. Nordborg
4. Egen

5. Padborg 2

6',; Sønderborg

7. Sånderborg

Pus]-inge 2 B-ræIcken

l-. HarrnbJerg
2. Broba].le
3. Nordborg

12'poLnt
L2

7

3

udgået

2k point
L9

L7

I
6

16
24

28 point
2L

2L

)

forteættes

REKORD YASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Ilolmgade 6 - Nsrdborg - Telf. 5 1238

De ringer - vi henter og bringer!

E{ans Schmidt

OG OPTIK -.GULD OG SøLV
flt. 5 00 15 - Nordborg

N[Ø[-tER',s
Ca§etæiø oA

LSBANIGEN
også ungd,ommens bønk

§piseresl cturønt

. . . ttttmtlt leøbor det hos

ffi



CYKTER . SYMASKIIIER m.m.

barnevogn, samt Promenadevogn

R EPARATI Oil SVÆ RKSTE D

fror rlepøirøltion af, oort salg

Hans W. Petersen & Søn
NORDBORG

Nordborg Dampvaskeri
PolY'f,3n"

ERIK RUDBECK RIDEPLADSEN 3

NORDBORG @ s 1479
VAAD., RULLE- æ FÆ.RDIGYASK

Kære Yenner.

Når jeg, som jeres træner, henvender mlg ti1
jer her kort før årsskiftet, så sker det ud fra
et ønske om at takke jer alle for en god indsats
i 1957.
Må1etr er1 oprykning til serie 1, må vi vente Pår
rnen t11 gengæld. har der været nange andre ting at
g1æde sig o\rer. 2.holdet, son efter en glimrende
præstation rykkede op i serie 4, har skabt den
bund i forenlngen, uden hvis tilsted"eværelse et
videre fremstød kun vill-e have været af begræn-
set værd1.
tr'or at afrunde billedet, skal det nævnes at 3,
hold,et har opnået nange gode og overraskend.e re-
sultater. I den forbindelse takker jeg 01d-boys-
sp11lerne for d.eres positive indstilling ti1 at
h jælpe .
Resultatet af d,isse betragtninger, sådan mener
jeg, tillader os et absolut optimistlskt syn på
den kommende sæson. Dog.m.å vi være k1are over,
at skal vi opnå den frerngang det vi1 være, åt få
vores bedste hold en serie opr skal der arbejdes

.A.ndr. P. Petersen

Tonny Petersen
Møblo,r

§torcgadc e*n - Nordborg
Telf.6198l

Butebilstationen
Nordborg

Tobak-B lade-Is -Choko 1ad e

køb Lo0KEY foclbol.tlst6v].er

hos

P. H. Kolmos & Søn

I((ILOI{IAL . FBUGT - OBOIIT

ISENKBAM

Kirkegade 1 Nordborg tlf. 514 20

Tingleff kaffe - dybfrosne varer

Slagteri

&

Pølæmagerl

)

Flil
Storag.d.56 - Nordborg - Telt.5l7l5

s^n nåske aldrig fø,r,0g når vi nu taler om træ-
; lrgen i det ny6 år, kan jeg opllrss, dt vj- star-
ter Tirsdag d.9.l-.68 1{1. 19.oo på skolen, ned et
spillermød.e, hvor f vrl b11ve orienterede on træ-
ningen op ti1 turneringen 1!58.

0g sidst, men lkke mind"st, ønsker jeg alle akti.ve
f ra li-lIepu-tter op til Olc1-boJrs, ledere og trr-
nere, samt passive nedlenrner der har g}ædet os
ned deres støtte, en rigtig g1æde1ig Ju't og et
godt llytår i- familiens kreds.

Iieinz Ilehnke.

K. STEi\NBERG

Mdl Deres ttd
maå et

ÅLPINAUR

leshør
URMAGER.GULD§MED---T6'6'8o-IG--

TELEFON 515 5,I

Bankkontl: Nordborg Bank . Nordborg Spareka:se

)

G|RO 59383



HERREIYIAGASINET

lndeh. J. H. lenren, Storegade !1, Nordborg, tlt. 5 0O 70

§år vj- ser tilhage på hvad der er udrettet i
L967 r €r der mange ting at g1æde sig over.
ler har været arbejdet godt i alle afdelinqer,
hvor karrineratskabet 03 sarinenholdet er hø jt fri-oriteret, dette nar resulterei i m.ange pæne pla-
ceri-nger.
R.esultaterne konri:er imidlertid ikke af sig selv,
her er vi helt afhængige af hvor mange der relder
sig son trænere eller til andet lederarbejde.
let er et stort og uegennyttigt arbejde der ud-
føres her.
Jeg vil gerne her ved årets slutning rette en
tak til a1le der har gjort en indsats og til den
der stadig udfører et stykke arbejde for fore-
ninqen.
Til slu,i vil jeg ønske vore aktive og passive
sant vcre annoncØTera

En rigtig g1ædelig Jul- og et godt ilytår.

E. Knudsen.

MODERNE nRISURER" OG

foRMsKlf RtNG HERREFR|Søn

Leif Etlegdrd
§toregade 3O - NORDBORG - Telf.5 01 60

il


