


NU HA DET SNART VÆRE NOK!

Der synes til stadighed at være personer i NB, der opnår en vis
tilfredSstillelse i dagligdagen ved at hælde de samme floskler ud
ad ærmet år efter år.
Og hvilke personer er det jeg hentyder til?
I og for sig kender jeg såmænd ikke engang navnene; det kan så i
øvrigt også være ligegyldigt. Det der derimod ikke kan være li~e-
gyldigt er, at man gang på gang må erfare, at der går nogle sma
rygtesmede rundt, som med stor selvtilfredsstilleise udbrede-r-,-at
hele den økonomiske problemstilling i NB ene og alene kan føres
tilbage til pige/dameafdelingen. Oven i købet tillægges denne af-
deling nogle astronomiske forbrugstal, der i sig selv er så van-
vittige, at det hele kun kan have til formål, bevidst at tilføre
afdelingen, og dermed klubben, skade.

ved ikke hvilke frustrationer sådanne personer gennem tiderne
ar været udsat for, men det virker som om frustrationerne må have

sat sine uheldige spor i det område, hvor vi andre fra naturens
side har hjernen placeret.
Visse personers aversion mod pige/dame fodbold er vel begrundet i,
at de ganske mangler evnen til at anlægge et nuanceret syn på de
naturlige forskelle mellem f.eks drenge -og pige fodbold (for den
sags skyld alle øvrige sportsgrene). Når det så er sagt, må det
videre være på sin plads at nævne, at uanset man træner piger eller
drenge, er det trænernes pligt at virke optimalt i sin gerning,
d.v.s. udarbejdelse af træningsprogrammer, forbedring af spiller-
nes/holdets svagere sider, planlægning, formidling af sammenhold
og kammeratskab o.s.v.
Heldigvis har NB i de senere år været i den heldige situation, at
have sådanne ansvarsbevidste trænere i pige/dameafdelingen, men
lysten er efterhånden stærkt aftagende, ikke mindst på baggrund
af de skadelige rygter vi til dagligt udsættes for.
En lille imødegåelse tillader jeg mig også at fremkomme med, ikke
fordi jeg nærer forhåbninger om, at det letter forståelsen synder-
ligt, men jeg føler mig alligevel foranlediget til at nævne, at
til f.eks. pige-, damejunior -og dameholdet er vi i dag tre træ-
nere. Nej, ikke pr hold men ialt. Disse Tordenskjolds soldater,
fristes man næsten til at sige, bruger næsten al' deres fritid
på at tilrettelægge træning, kampe, stævner, kørsel og mange an-
d e aktiviteter (i lighed med andre af klubbens ledere).

forlanger naturligvis ingen spec. anerkendelse herfor, blot øn-
r vi ro om vor gerning, ligesom der ønskes sat en stopper for

de ondsindede rygter, der vel i bund og grund kun kan have til
formål at fjerne pige/dame fodbolden fra NB's regi, hvorved man
øjensynlig vil kunne spare kæmpesummer. Hvis dette var tilfældet,
ligger løsningen på klubbens økonomiske problemer jo lige om hjør-
net:" Vi fjerner holdene i hele NB et efter et, og til sidst opnås
den skinbarlige lykke.
Nej, lad os få ru omkring afdelingen, klubben fortjener det, piger-
ne i særdeleshed fortjener det, og netop holdenes præstationer i
de seneste år har vel også kun medvirket til at sætte NB's navn i
relief ude omkring.

Kjeld Andresen.
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I dit læserbrev nævner du. at der skulle være personer der
mener at pige- dameafdelingen p.g.a. et "astronomisk" forbrugI-------------~af penge skulle "være skyld j" N.B.'s økonomiske problemer.

t----------:::=:::1 At der blandt klubbens mange ledere. hjælpere m.fl. bade
nuværende og evt. bdligere skulle findes kribkere af dame - og

~

- pigefodbold er nok ikke unaturbgt.

, . . Der er nok andre der er kritiske over for andre forhold som eks.

.
l'lll'an'S trænerlønmnger. ungdomstrænergodtgørelse. deltagelse i diverse

_ _ stævner evt. udvidelse af klubhset og meget andet.

Det ma være rimehgt at bestyrelsesmedlemmerne Iyt.ter tn alle
disse kritikpunkter . der jo nok spedelt kommer i en situetlon

URE GULD SØlV hvor "det gar ned ad bakke". Det enkelte bestyrelsesmedlem har
dog ogsa en mening om forskelhge forhold oo derfor skal man
ikke forvente at alle krjtil<punkter ændres. -

·~eKPer'.
~INSIN .

Sloregade 2. Nordborg, IIf. 74 45 14 26
Skolegade 2, Guderup. til. 7445 BI 10

Gå til specialisten - det betaler sig

Nordborg Autoopretning
vI Svend Clausene Undervognsbehandling

Tlf. 74 45 30 94
Mellemvej 7 - Nordborg

STOREGADE 15 6<l3O NORDBORG TLF. 14 "5 ~ 51

BLOMSTERHUSET
Storegade 7 - Nordborg

Tlf. 74451343

•
JElCENTER

STOREGADE 15 • TLF 74450152
6430 NORDBORG

Kommentar til Kjelds læserbrev

Som kasserer i klubben kan jeg klart afvise dette rygte - der
er ingen afdehnger i ungdomsafdelingen der har brugt penge
udover det beløb der er afstukket fra N.B.'s bestyrelse i
forbindelse med fremlæggelsen af budgettet for 1990.

t.rsagen til N.B.'s økonomiske problemer her i ta: er jo ikke
at enkelte afdelinger har brugt for mange penge. men derimoo
at vi ikke har forrnbet at tjene de penge som vi har budge4 t
med.

Blandt den nuværende bestyrelses meninger er der bl.a.
at N.B. ogsa fremover skal arbejde for at skabe de bedst mulige
forhold for alle - bade piger og drenge - der ønsker at spille
fodbold i N.B. Bestyrelsen mener ogs! at den nuværende stab af
trænere j p:i.ge- og dameafdelingen - sammen med de øvrige ungdoms-
trænere - gør et udmærket stykke arbejde.

Det er aldrig rart at skulle høre rygter. men skal vi ikke
indtil der er grund til andet gå ud fra at rygtet om det store
forbrug i pige- dameafdelingen sammen med diverse andre rygter
der er kommet frem i den sidste tid skyldes interesse for
klubben og ønsket om at klubben ogsa fremover vil klare sig.·

Eneste måde at undgA rygter pa ma vær-e at informere alle
medlemmerne pa den bedst mubge måde og dette er vi naturligvis
ogs!>.indstillet pa at gøre.

Med venlig hilsen

Anåers

f/~ ',,\\/lø,'l ~I siden 1865 .(rmfM\ -på bordet hvor
~) venner mødes
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KIG IND TIL

KollIOI
FRAFALD TIL FODBOLDSPIL DERE~HOKIKØ8MÅND

TELEFON 45 17 17
"JYSK FODBOLD" NR. 4 FRA SEPT. 90 HAR SOM GEN-~ --i
NEMGAENDE TEMA: F R A F A L D.
IFØLGE BLADET HAR DER VÆRET EN NEDGANG pA AN-
TALLET AF FODBOLDSPILLERE OP TIL 18 AR pA GODT
29 TUSINDE ELLER 16,4 % FRA 1979 TIL 1989.
DET ER JO MANGE, MEN FOR SAMMENLIGNELIGHEDENS
SKv D BØR DER NOK TILFØJES, AT DER OGSA GENE-
R: HAR VÆRET TILBAGEGANG I BEFOLKNINGSMÆNG-
DE I SAMME PERIODE. MANGE ANDRE SPORTSGRENE
HAR OGS!! VÆRET RAMT MEN DER ER OGS!! SPORTS-
GRENE, DER VISER FREMGANG.
SAMTIDIG MA OGS!! TILFØJES AT TRODS TILBAGE-
GANG I BEFOLKNINGEN I pAGÆLDENDE ALDERSTRIN
HAR PIGEFODBOLDEN VIST MEGET PÆN FREMGANG.
FRA 1981 TIL 1989 FALDT BEFOLKNINGEN AF PIGER
I ALDEREN 5-18 AR SALEDES 15% I SØNDERJYLLAND
MEDENS TILGANG TIL FODBOLD FOR SAMME OMRADE
VAR 47 % !!
AT DET OGSA KAN MÆRKES I NORD-ALS BOLDKLUB
SKAL IKKE SKJULES. I VISSE ARGANGE HAR VI KUN
TIL 1 HOLD, HVOR VI FØR ALMINDELIGVIS HAVDE
TIL MINDST 2 HOLD PR. ARGANG. HVORFOR FODBOLD- ~jI~"
EN IKKE ER I FOCUS sA MEGET MERE BLANDT UNG- II
DOMSSPILLERE DISKUTERES MEGET RUNDT OMKRING.

.,"'-',\=~''\klipog hårdesign-.-'ø: ; for hende
E ,11 og hom

vi Lene Larsen, Stationsvej 5 (vi Kvickly)
Tlf. 74 45 37 64

~~~ .y'./-'
~ ..-- ,

Unibank
Stationsvej4 Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

"JYSK FODBOLD" NÆVNER ER RÆKKE GRUNDE, SOM VI
OGSA KAN TILSLUTTE OS I VORES KLUB, MEN DET
VIL FØRE FOR VIDT AT NÆVNE DEM ALLE HER, MEN
FØLGENDE KAN DOG NÆVNES

- FOR MEGEN KONKURRENCE OG FOR LIDT SJOV
l"' LEG :. Oceka-købmanden

DRE IDRÆTSGRENE BEDRE TIL AT GØRE OP-
MÆRKSOM pA SIG SELV ? EJNAR LORENSEN

købmand, Turøvej 42, Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55
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DER ER IKKE TVIVL OM AT DBU/JBU ER KLAR O
PROBLEMET. DER ER SAT AKTIVITETER IGANG F AT
BREMSE FRAFALDET OG EVT. FA DET VENDT TIL TIL-

~---------------------- GANG I STEDET FOR. UANSET HVAD DER BLIVER SAT
I GANG DISSE STEDER, ER DER NÆPPE TVIVL OM,
AT DET ER LEDERE OG TRÆNERE I DE LOKALE KLUB-
BER, DER I DEN SIDSTE ENDE SKAL "TACKLE" PRO-
BLEMET.
KREATIVITET, NY-TÆNKNING TILSAT FORNEMMELSEN
AF HVAD DER RØRER SIG BLANDT UNGE M.H.T. DERES
LYST OG INTENTIONER MED DEN SPORT, DE VIL
VÆLGE, MA VÆRE NOGLE AF DE FORHOLD, DER SKAL
INDGA.
VI DER ELSKER FODBOLDEN MA KÆMPE FOR DEN, MEN
SAMTIDIG VÆRE ABEN FOR NYE IDEER.

MATAS MATERIALISTEN
5to<egeoo 35

64.30 NordborQ
Telf. 74451711

Center Sko •
Helmuth Buss I
Hovnblerg Butikscenter
8430 Nordborg - te'f.453374

Det betaler sig altid at 93 lil fagmande
HANS SCHMIDT

Ure & optik - Guld 80 sølv
Løjtertoft 8a - tif. 450015

•

- GAR TENDENSEN FRA HOLD IDRÆT TIL INDIVI-
DUELLE IDRÆTSGRENE ?

- MANGE BØRN DYRKER FLERE IDRÆTSGRENE OG
pA ET TIDSPUNKT BLIVER DE TVUNGET TIL
AT VÆLGE.

- MANGEL pA GODE TRÆNERE

- "NYE IDRÆTSGRENE- VINDER FREM OG DER ER
SA MANGE TILBUD TIL DE UNGE SOM ALDRIG
FØR.

EN
NB'S VETERANER

NB HAR HAFT 2 VETERANHOLD MED I TURNERINGEN I
SÆSONEN 90. BEGGE HOLD HAR KLARET SIG FINT.
HOLD 1 BLEV ENDDA KREDSVINDER OG HOLD 2 BLEV
PLACERET MIDT I DERES KREDS. DESVÆRRE TABT~
HOLD 1 DERES 1. KREDSKAMP MOD SKÆRBÆK MEE ·3,
OG sA BLEV DET IKKE TIL MERE. SOM AFSLUTN
pA SÆSONEN SPILLEDE HOLD 1 OG HOLD 2 MOD HIN-
ANDEN. HER SEJREDE HOLD 1 MED 6-1 - OG DET VAR
FULD FORTJENT.
AFSLUTNINGSVIS SKAL TILFØJES AT HOLD 2 NOK
VANDT 3. HALVLEG. DEN BESTOD AF GULEÆRTER,
MED FLÆSK OG KALPØLSE MED EN LILLE DRAM OG ET
PAR ØL TIL. HØJT HUMØR HELT IGENNEM.
DER ER EN GOD TONE I VETERANRÆKKERNE - OG
ALTID FESTLIGT OG FORNØJELIGT.
VI HABER pA EN LIGE sA GOD SÆSON I 1991.

E.N.
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TILMELDING TIL NB's AFSLUTNINGSFEST 1990.

Hallo kære NB'ere!

Herved indbydes alle (bestyrelse, trænere, holdledere,
forældre, veteraner, old-boys, senior, damer, ynglinge
og andre interesserede) til at deltage ved denne ufor-
glemmelige aften. Vi håber på at gentage sidste års suc-
ces med billige priser samt uformel underholdning. Der-
for bør dit/jeres bidrag også være med.

Tidspunkt: Lørdag d. 27.10.90 kl. 19.00

Havnbjerg Skoles AulaSted:

Menu: Stor anretning / kaffe

Pris: 120,- kr. (betales

..j
~"

~

Bindende tilmelding kan ske ved aflevering af
ende blanket i udfyldt tilstand. Blanketten kan afleveres
i klubhuset eller i postkassen udenfor klubhuset.
Tilmeldingsfrist: Søndag d. 14.10.90

Denne frist er udløbet, har du glemt at tilmelde dig,
prøv at kontakte f.eks. Bjarne Jensen, Midthaven 29,
på tlf. 74 45 J7 64
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Hvornår gør de oprør?
TV 2'5 Ole Larsen stiller spørgsmålet til de frivillige ledere for at puste til en debat om brugen af over-
skuddene fra banko, byfester, sommerstævner m.m.,.
Alle er klar over det· men ingen
snakker om det! I det skatte- og af·
giftsplagede Danmark arbejder tu-
sindvis af mennesker hvert år gratis
. for at nogle få mennesker kan få
løn.
Den første gruppe er frivillige le·
dere, forældre, børn og unge. I den
anden gruppe· dem der får penge
for deres hobbyarbejde . finder vi
trænerne og instruktørerne. Man
kunne også sige, at vi har de privi-
legerede og de naive.
Det handler i virkeligheden om et
a! dansk idræts største paradoks-
problemer. Og måske er der også
tale om et ressourcespild a! dimen·
sioner. Fænomenet er kendt i alle
idrætsgrene· men det er nok mest
udbredt i fodboldklubber.
En sommer i Danmark er præget af
sportsuqer, festivaler, by· og havne-
fester etc .. Selv den mindste flække
har sin sportsfest med tombola, pøl-
sebod, det obligatoriske trætelt og
så kampe for både lilleputter og old
boys. En masse mennesker bruger
endnu flere timer i håb om at lokke
publikum til. Målet er de fleste ste-
der det samme: At få penge ned i
den altædende klubkasse!
Det er forkert at tro, at det er nogle
få håndører, vi snakker om. På ek-
sempelvis Midtfynsfestivalen i
Ringe tjener de lokale foreninger
langt over en million kroner tilsam-
men. Om året vel at mærke.
I sommeren 1990 har de frivillige le·
dere skrabet penge sammen til
klubberne i næsten samme takt,
som petroleum blev hældt på JO li-
ters dunke. På landsplan bliver det
til et tocifret millionbeløb.
Problemet er blot, at det er nogle få
mennesker, der får glæde a! de
mange penge. I alt for mange klub·
ber bliver de hårdt tjente penge
brugt på trænerløn . som regel til
klubbens førstehold i Serie I, 2, 3 el-
ler 4 - på spillende trænere og på
de bedste spillere.
Vi har i snart mange år haft lønnede
trænere i danske serieklubber og
det er sekundaklubberne jeg tæn·
ker på. Da en halv flaske snaps til
afslutningsfesten ikke længere var
nok, kom der fodboldstøvler, træ-
ningsdragt, kørselspenge og' til
sidst· penge under bordet. Og da
skattevæsenet i slutningen af halv-

fjerdserne blev for nysgerrig, blev
en del a! lønnen betalt over bordet.
Det interessante er imidlertid, at for
de fleste trænere er der tale om en
hobby. Og de bruger naturligvis de-
res fritid til trænerarbejdet. På nøj-
agtig samme måde som den frivil-
lige leder. Masser a! fodboldledere
bruger tilmed ligeså meget tid på
deres hobby som træneren. Men
når lederen går ind i mødelokalet,
så får han ikke en krone. Han kan gå
ind og udstede en check til klub-
bens træner.
Hvor længe gider de frivillige le-
dere egentlig at fortsætte?
Hvornår gør de oprør'?
Hvilken klub tør først sige til sine
trænere: - I må meget gerne ar-
bejde her- men I får ikke en krone
for det.
Klublederne, medlemmerne og for-
ældrene gør det jo frivilligt, vil

. nogle sige. Det drejer sig om klub-
følelse, interesse for børnene, kær-
lighed til fodbold· og hvad der el·
lers kan bruges a! argumenter. Ja·
men, jeg ynker heller ikke de
frivillige ledere. Jeg undrer mig blot
over, at de gider bruge deres spar-
somme fritid på at samle penge til
nogle andre mennesker, der oøså
har fodbold som deres hobby.

- 8 -

Min påstand er nemlig, at de mange
millioner kunne bruges langt
bedre. Hvis sekundaklubberne
stoppede deres vanvittige eliteræs
og i stedet valgte at bruge pengene
på flest mulige medlemmer - ja, så
kom der mening i galskaben.
Der er nemlig intet i vejen med
sportsuger, byfester og festivaler.
Tværtimod. De mange timer, der
bliver brugt på at samle penge ind
til klubberne, har nemlig flere si-
degevinster:
Vidt forskellige mennesker mødes
om en fælles opgave· det er som
regel ikke blot sjovt - det er oqså
særdeles gavttligt for det lokale
sammenhold. Og selvom målet er
at hive penge op af folks lommer, så
bliver der oqså skabt en række
gode tilbud til befolkningen.
Så - bare for at få dat slået fast:
Festerne skal fortsætte. Men pen-
gene skal bruges på en anden
måde.
Sandheden er jo, at mange fodbold-
klubbers økonomi skranter. Trods
de mange penge fra sommertest-
erne. I følge .jysk fodbold. (Num-
mer 2, maj 1990)havde over halvde-
lene af de jyske klubber underskud
i 1989. Og lederne brokker sig ofte
over, at de skal bruge det meste a!
tiden på at diskutere økonomi.
Og endnu en sandhed: Siden vi fik
pengefodbold i Danmark er med-
lemstallet i klubbernes ungdomsa!·
delinger faldet og faldet. Det er
utroligt, at så få klubledere og træ-
nere undersøger, om der er en sam-
menhæng mellem fordelingen af
pengene og tilbagegangen.
Fodboldklubbernes nærmest mo-
nopolagtige stilling i mange lokal-
samfund er forlængst forbi. Klub-
berne klarer ikke konkurrencen fra
de andre fritidstilbud ved fortsat at
betale 50.000 kr. til en Serie
3-træner - eller ved at bruge over-
skuddet fra sommerlesten på en
træningslejr for de 15bedste junior-
spillere.
Forsøg dog i stedet at skabe attrak-
tive klubber for de flest mulige
mennesker. Det kunne jo være, at
mange medlemmer ocså gav
mange gode fodboldspillere ...
Dansk fodbold har bruo tor et lille
raskt oprør.

JYSK FODBOLD NR. 4

Nordborg, 90.~0.08

TIL ALLE "VENNER AF NORD-ALS CUP"

Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde ~øsere for disse
personer, som var beskæftiget med "ledelsesopgaver" i udvalget.

Med denne skrivelse gøres et sidste forsøg på at "redde" Nord-
Als CUp.

Ved et fornylig afholdt møde mellem cup-udvalget og NBls besty-
relse blev følgende besluttet:

- af økonomiske grunde stoppes samarbejdet med
Brøndby I.F.

- cup'en må under ingen omstændigheder belaste
NBls økonomi

- cup-udvalget konstituerer sig selv

Som bekendt har nogle udvalgsmedlemmer for lang tid siden be-
kendtgjort, at de ønsker at stoppe efter Nord-Als CUp 1990 _
efter 6 års medvirken.

kulle der være nogle, som endnu ikke blev spurgt om hjælp, og
som har ~nteresse for at køre cup'en videre, bedes vedkommende
kontakte undertegnede inden den l. november 1990.

Med venlig hilsen-t-,
( I.j.,,~
/..{;' 1c..J

Peter Glock
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Stående fra venstre:
Lorenz Kræner,Bo Johannsen,Jesper Nørskov(træner),Sethan Sahin,Søren Jensen,
Hans Christian Nielsen,Niels Henrik Josiassen,Kristian Dreyer.
Siddende fra ven e:
Jesper Rasmussen, arsten Henriksen,Thomas Jacobsen,Lars Nissen,Morten Andersen.

LILLEPUT A

Billedet er fra
en af lilleput-
ternes sidste
hjemmekamp.
Det er Kristian
der fyrer kanonen
af.
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M. PERREqAARD A-S I

+- ~FOR FØRSTE GANG I NB'S HISTORIE HAR NB FAET
EN PIGE MED BLANDT DE SIDSTE DER ER UDTAGET
TIL BRUTTOHOLDET FOR U16 OG HVORFRA DET ENDE-
LIGE LANDSHOLD SAMMENSÆTTES.
KARIN GRAU FRA DAMEJUNIOR ER UDTAGET TIL BRUT-
TOHOLDET.

6430 NORDBORG
TLF. 450150

6474 SKOVBY
TLF. 444400

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,
6430 Nordborg.

TLF. 74 49 11 77

LANDSHOLDSSPILLER FRA NB ?

DET ER MEGET FLOT AT NA sA LANGT. VI ØN
KARIN TILLYKKE MED UDTAGELSEN OG SENDER SELV-
FØLGELIG OGsA ET TILLYKKE TIL HENDES HOLD OG
TRÆNERE.
VI VENDER SENERE TILBAGE TIL ET MERE UDFØRLIG
OMTALE AF KARINS FODBOLDUDVIKLING.

E.N.

~---------i ----------------ARSKALENDER 1991

BIL-HJØRNET
~""

nmt'LX
vI Frederik Holm

Løjtertoft 13
6430 Nordborg

Tlf. 7445 1704

Vacusac
- en ny terapi med
stOre mullghederl

VACUSAC & HELSECENlEn
'III fred., Med,.n

Ol. (Jud.,.up 13A, Guderup

04458830

SPILLERE FRA NB ER AT FINDE pA EN ARSKALENDER
FOR 1991. DER BLEV TAGET BILLEDER I NORD-ALS
IDRÆTSCENTER FOR KORT TID SIDEN. VI HABER
MANGE SPORTSINTERESSEREDE VIL KØBE KALENDEREN
NAR DEN KOMMER TIL. SALG SENERE pA EFTERARET.

E.N.

UNGDOMSAFDELINGEN----------------------------------Afslutningsfest 1990====================
I .

NORD-ALS IDRÆTSCENTER HAL 2===========================SØNDAG DEN 28 OKTOBER=====================PUSLINGE - MINIPUT
MINIPUTPIGER

Kl. 13.00 til 15.00
***************************** PROGRAM ** 13.00 Velkomst *

* 13.15 leg og Boldspil *
* 14.15 Uddeling af flids- *
* præmier. ** Pølser og kaffe *
* 15.00 afslutning *
******************************LIllEPUTPIGER - lIllEPVTDRENGE

og DRENGE
Kl. 15.30 til 18.00

******************************* PROGRAM ** 15.30 Velkomst *
* 15.45 Boldspil ** 17.15 Uddeling af flids- *
* præmier. *

Arets spiller. *
* Pølser og ~affe *
* 17.50 afslutning *
******************************

ERIK JENSEN
V.V.S. NOl'dbol'g ApS

Mellemvej 2 • Nordborg

Telefon 744505 65
Biltlf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - verme- Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

L.P.HANSEN
FARVE OG TAPET

Storegade 17, Nordborg
Tlf. 74450069

LANGESØ HERREFRiSØR
UNDGA VENTETIDEN - BESTil TID

Drej et godt nummer

74451231
vi John H. Rasmussen
Mågevej 2. Langesø

MALERFORRETNING
Hesselhøjvej 32 .TII.74 45 1852

BYENS GRILL
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arln ~ Bjarne

,Stor~ade 50 74451986

~
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DIN LOKALE SPECIAL-OPTlKER

K. V Optik ~ DEN DANSKE BANK

MALERMESTER

HANS JØRGEN
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ10 7~~
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679
Fa. P.Bteshev's Efterf. vi Kaj V.8. Kristensen Storegade 65 6430 Nordborg

TELEFON 74 45 1551
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