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Der er et 91.. ordsprog, Cer siger, ot intet e:
så go1t, ot det ikke er godt for noget,
fn uge før efterårsferien ringede 01cu Fuchs

og tilbød os of komme med NB's veternner ti1
Berlin. l'1on monglede f olk og vi 5UF'er er
hjælpsomme folkrder gerne giver en fod med,

n6r det kniber.
Afgong Ho.Ilen torsdog d. 17.1o. kI" 23.oo.P1ed

Knud Poulsen og RUdiger Poustion son rejsele- \
derervor holdet hurtigt rystet sommen. Turen /
gik først til Podborg. Der kom mon hurtigst
over grænsenr sogde choufføren.Præcis kl".oo,oo
vor olle toldformoliteter i orden, bussen stor-
tede, den tyske tolder lukkede og 1åste græn-

sebommen og cyklede hjemod. Punklichkeit. Alt-
så ofsted mod motorvejsovergongen, hvor vi slop
over, Afsted gik det mod indgongen til det so-
ciolistiske porodis, D.D.R.

Det vor trykkende ot komme igennem. På Knud's
strenge formoning, vor der utroligt nokrfuld-
stændig stille under kontrollen, men vi hovde

orden i sogerne,'und keine lloffen oder Bomben'.

Så gik turen holvt i søvne videre gennem not-
ten ti1 Berlin,hvor vi, igen slop ud.

Vi blev modtoget of to of vore verter, der kom

fro BSG Britz,buschoufførernes sportsforeninr )i bydelen Britz, der ligger i den sydlige deI -

of Berlin. Vi blev ført ti1 gorogerne,hvor der
blev serveret et solidt morgenmåItid. 0g sd

Gå til specialist8n - oet betaler sig!
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gik den ellers derud of" 3 timers busruncltur
med en kyndig og ongogeret berliner guide somt
den f::o nu of uundværj.ige kosse rned læskedrik-
ke, 0g mon læskede sig. En spændende men o1t
for ksrt rundtur" Middogsmoden stod på kcrtof-
felsuppe, pølser og brød ti1. Herefter ind-
kvortering hos vore kommende værter. Fcr et
por timer skiltes vore veje" Aftenen tilbrog_
tes i et værtshus, hvcr irærterne og deres gæs_

ter vqr olene sommen cver de iæskende drikke.' 
)a a"r skete onr nctten på Ku,dom vides ikke

med sikkerhed, men det siges of omsætningen
den not steg enddo et por procent, og der vor
sgu mindst 5ooo rrærtshuse og o' ku' fonnre nd

.. Cem o11e sommenr'sogde Svend Åge næste morqen.

§::\\\\§ssn\a]!iN
Det vor selvføIge1ig fodbold det drejede sig
om. Tidlig 1ørdog morgen b.Iev vi sommen med

den uundværlige kosse med 1æskedrikke Lukket

li vort omkJ.æciningsium. Dunemork stod derI
på skiltet på døren og i de rød hvide trænings
Crogter, gjorde vi os kldr til kompene mod

BSG Britz I + II somt de ondre gæster fro Ho-
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A. BOYSEN & CO.

STO8EGADE «I-32 - TLF./l5I5«t

gen, Vi spillede om 4 pokoler, og lad mig

stroks ofsløre, ot vi vcndt en. '4. SlGER'

Først spillede vi mod Britz I, og inden vi så

os om, vor vi bogud 3*o. Det vor hårde beting-
eIser, Monge følte, ot der vor 22 modspilJ-ere
og Svend Åge smed sig hele tiden efter den for-
kerte bold. Det hjolp dog en heI de1, do vi fik
fork.l-oret George,hvod vej vi spi11ede. Hon vor
meget bleg, men fottede sig. Slutresultotet
blev 5-I. Efterhånden som der kom færre mod-

stondere på de ondre hold, blev resultoterne
do også kendeligt bedre. De sidste to kompe,

tobte vi hver med 1-o. i\4en vi foldt med ære.

Kun en udvisning. En e-ller onden mente domme-

rens øjne vor forkert ploceret. Hen vi. kæmpede

Pouisenroer modtog sir-.'telIer'og cien fj-otis
poko1, Så fik vi iidt ot spise, og eftermiddo-
gen ti lbrogtes sommen med rærterrre.
Uden ot overdrive tør jeg godt p6stå,ot lørdog
often blev en uforglemmelig oplevelse for os

donskere. Vi vor inviteret til 25 års jubilæ-
umsfest med to' geiv bord i selskobs-Lokolerne
på den f o.rnemme trovbone :i l'1or-iencjori. Der e:
plods tiJ. 3ooo mennesker. Vi optog ro et,rge .f

)

?lelnntth ?lansen
Blikkenslagermester - VVsinstallatOr
Bækgde2 - ttf. 451654
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med de 65o mennesker incl. berl-iner politikere
m. fl, Ved indgongen fik ol1e domer overrokt
en fille gove. Det vor virkelig en golo often.
Kjole og hvidt, domerne i kjoler med flæser og

sølv i det pom pøst opsotte hår" Det hovde Ii-
ge været nom nom for TV's Niels-Christionsen.
Aftenen stortede med festlige toler, uddeling
of æresnåIe, overrækkelse of qndre hæders be-

visninger. Å,ftenens hovedtoler set med donske

øjne, vor dog Knud Pou1sen, der heltemodigt
tr} frem for den store forsomling og holdt
sin fejlfri tole på tysk med smuk donsk occent;
Ved denne lejlighed overrokte hon NB's gove til
klubben. På voklende ben, fulgt of toktfoste
klopsolver, forlod vor helt tolerstolen. Så

kunne oftenen begynde. Tysk to' selv bord. En

lidt særpræget oplevelse for os donskere.Kort
fortolt vor der på hvert bord onbrogt en pris-
Iiste. Vi undrede os lidt. Do suLten hovde dre-
vet de første tiI fodene, fulgte resten tøven-
de efter, og så opdogede vi, hvod prislisten
skulle bruges til. Fcr enden of bordet stod en

tlenerrder tokserede prisen på de oplæssede

goder. Al-t under 15 DM. vor grotiso resten be-
tolte mon for. I øvrigt hovde vore værtel be-
tolt billetten for os. Efter mdltidet stortede
musJ'-kken, skiftevis levende musik og discotek
o{' J.t"n of oftenen blev der donset. Efter
sigende s.led Arne Lund et por sko op på den not
men hon hovde heli.er ikke lillemor med. Alt i
olt en stor oplevelse of en fornem tysk fest.
lbste dog ved 11 tiden mødtes a1le ved busgo-
rogen. Afskedens time vor kommet og efter et
por ofskedsskåle og hvod dertil høres, gik tu-
ren mod Nordborg. 0g sikke en tur. Frede ,Ander-

sen, vores entertoner, vor slidt op, men på

SiTILHOFFT=
LEGEToJ - HOBBY - BAEYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 15 I,I 83
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flere rollen, og hvis nogen kede sig, vor de

selv skyld i det. En enkelt episode b"Iondt mon-

ge, vil veI nok blive husket .l-ænge of os olie,
Ved udrejsen fro D.D.R. udfordrede Tove Ander-
sen skæbnen. Mens rædse.Ien stod malet i hove-
det på rejsefører Knud, røg det ud of munden

på Tove:'Wir hoben Bomben onbord', kunstpouse,

'Sexbomben'. Men vor 'genosset voi lynhurtig:
'Hoben 5ie ihre Gotte dobei ??'. R.esten of kon-
troll-en druknede i lotter, selv vogten udenfor
bilen m6tte cvergive sig. Turen gik videre tir ,
NeumUnster, hvor RUdigers mor modtog os på er, I

restouront. Her indtog vi en overdådig Wiener-
schnitzel med solot. Klokken nærmede sig nu 18

og vi begov os det sidste stykke vej til græn-

sen med det sædvonlige ophcld. Vi nåede Nord-
borg ved 21 tiden.
Jeg tror,ot olle den næste uge hor ræeret iige
så trætte, som jeg. l''1en ]eg er sikker på, ot
olle vil give undertegnede ret i, st Cet var:

en herlig turrsom vi alle gerne vil gøre om erl

onden gong.
5om nogen måske er bekendt med, hur dome::ne

vedtoget, ot vi skol mødes til en lilie fest
med dons først i det nye år.
Lod mi9 si-utte med endnu engong, på min kones

og egne vegne, of tokke for invitotionen og

turen. Det gør vi gerne igen. TiI o1l-ersidst 
)

vil ieg dementere de rygter der er i omløb. /
Jeg spiJ-1er stodig for Svenstrup.
Lene og Jørgen

Det Røde
^ÆselRestaurant nt. 45 47 (x,

STOREGADE 55 n'.45G67
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Kom-TLt
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i:"å't"å"* 45 19 86

UBE
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bedste vis overtog fru Tove, Bodil og Gerdo m.

flere rollen- oo hvis nooen kedc sio- vor de

6ENERALFORSAI'4LING OLD-BOYS.

NB'S 01d-Boys ofdeling ofholder ordinær gene-
rolforsomling:

1e::9:g-!sl-19:el:1299-!l:12:ee-:-\ly!!::sl

Dogsorden ifIg. lovene.
Forslog, der ønskes behondlet, skol were besty-
relsen i hænde senest 4x24 l'imer før generol-
forsomlingen.
Bestyrelsen.

Til 3. og 4. holdene.

fJt, 
hermed sige 3. og 4. holdene monge tok

ir /blomster og "flyttecheck".
Somtidig vi1 jeg sige tok for sæson 84 - 85.
Håber i klorer ier godt fremover.
Med venlig hilsen
Evo Honsen og Jon Wind.
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FEN BE,DSTE JULEGAVE TIL HAM,
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