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/\Iv.are1ensl ncl d ( sen. )

)ir .ran ser: ti l be,ce :å Ce |iarpe rle :: cr :;pi11r,.t, .i r:r'rr:-.:-
j rs'",ir'nel: l r"cl. . eI C er cen t.: r.- r: 'r:t s tt aks l ,;

*ui1, os dei et ?.hc1det, ie i.ir.r' ii.'iise1:ig .r',:"iic: ,, i.,- i..r'l .

,\11-erece r;i rr:.,.æielr:ie ticisr.ull.:t iir,;.:: rti. f 1el'€: rtar:r'1-. r,:-; i
de f ik i hr:le f o::årsturne::insen. Je3 sLrre,v i . lr I .t- ', .'.
at 2.hol.C.et ver vort 'rsme.rtensbarn", det ha:' de i iii r:. i:r,r.-
d.i,q kastet iifl si-i: nur og kæmper f o:: hvert eleste pr:,-i i:'l
alie marr<i , så det er blevet en f ornr-."1 ei::e at se der sr; .i I -
le, derf'or;'nener jeg, at de har f'ortjent det, ai, b),ir,,:
rnåned-ens holC i'or aupryst, det er jo ment sor et Ekul-cicr-

. klap fra reoaktionen. Tillykke med resultate:ne.
L-Å

-,o:'d-.,t s Ili: :iicl okii;:.

Endnr:. en samnensi-utnin;T af idi'*t:;grene 1;r. i'1oi'da1 s er'
sket. oq JC " v:l Jierne p- Nord-,'ls -'.o.icI i:,tr:i ve. ]'ie! 1:r -
ske Cen nye klrib al mu.l.ig lykke og he1.d : i':-'eini,t.,'{ i,: t,,l
håhe at vi kan f å- et god t og f ornuf *ti6::t siiilre ir,e!ic'c j. i. j.*

)er; freiiiover, da n:rn6;e af vore medlemner jc er: de r:r-'.r.., :.
r ^lt. rt'J .

il0nDB[}RG F&mwfrWfimt!§t
NEXXIXO LÅttEi{

Stor.g.d. al - Iall" ,{a6t - l..df..t



Go po indkøb i I

GILDåRO SUpER I GYNTi'|ER moos
AUIOYATTSIID

(lige over for Donfoss) I

- det rigtige indkøbssted på Als
:- - - I srorgotlEaa-xolDlolo-rrl?.tB'
Telefon (044) 5 l7 05

Fes+,ibl,' I a70,

l,lu er det slu*u for derrne Sang - og ieg vi1 først sige \
tusind tak for hjællen, til alle de manqe Cer har gi- |
vet et nap med. det har været et kærnpe arbejde, og uden
d cnrra l,r iæl rr rri I I e d et have været r;muligt. !et er ikke
sleil+, at arrarigere et eller andet, når man ved der aI-
tld er' h;æ1te::e rrarat r både f'ør f es+uen, under f es+'en,
o,q ikte mindst det keoelige onryoni-ngsarbejCe der kom-
ner +,i. 1 slut, endnu engnnt i;ak ti1 a1le hjælperne ' til
Rin;,;ririei"foreningen foroi vi måtte iåne rlnsriderhallen'
oc til anrioncørerne for: de:'es al"t1d velviliige hjæ1p.

i'rv:rc er så i'ssr.rltatet blevet af de+".te store arbejd-e, ia,
f akti sk en skuf f eIse, endnu er res'nsl'labet ikke hel t af-
sl-uti,et, men vi kan på nuværende t.:-ospunkt siqe, at over-
sku'i,iei: bLiver ikke ret sto:t, vi har haf't stør:re udgif-
te:: enri ti dtigere , og sarntrcli3 havde vi på f ornemmelsen
a'r cer var fæ:'re ferlse blarndt 1'o1t<. r'i9l1 i det store hele
il,,- v j. nor sige at f esten var en si-iocies. ve jre+u våI pragt-
f',.rln'i;, og' der var a1ligevel nange menneske:' der mored"e
s 1r': vældi p, god t .
Slr lf'-:i -, tninr- nå r'es: i by hrr
en iil-ie ,,f'slutninqsfest for'
)..:.v:. -l' t',i l,'rpl i if : i r-:-':::rl
vj. iraber il":ke nogen tailer os

vi oe forlrående år; hold+
a1 ie irjri Dere' oette bli Jr
af de"i, beskeone overskud-,
det iicie op.

. . . ,toan lcøber det hos

* KAMPER
SioregoCe 77 A N0RDB0RG -

Tclefon 5ll 41

lq,*rnt.jær'
DATVITKONFIKTION - NORDBORG

WESTON
Ira væg til væg

TOI{ilY PETERSEII
MØBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg - Tlf. 519 31

Vi sæller kvaliteten i højsædel

c/Vo'>L or 5 & a,,.,y.". o "Le' t
v/ Erik Rudbeck

Telf, 51479 Ridepladsen 3

Festib.y udval set er me,;et
skuffet ove:" ungdomsa.fd.
medlemner og ledere, vi
harrrle bedt dem hjæJ,pe os
m, )at få alie afd. clrenge
tj. l at slu+ute op bas den
jyCske pigegaroe i optoget
re.nlen .iOrcbOrs,, men hvem
kon, ledere og træne::e kom
der irgen al , C:'ense - ja -
oer korn ?5, kw 25, og når
man så ved hvor stor en
un4idomsafd. vi har, 14 hold.
tiimel<it j -turner.i-nsen, så
vj .har over ZCl rirenge.Jeg
eJ/nes i.kke I kan. vrre d.et
bekendt Cen ene gang der
biiver bed"t om hjælp til an-
det end f odbol-d. itru ved jeg
da godt at der ikke er meget
ved at gå roed i sådant et
optog, men jeg kan da fortæl-
le, at d.et er endnu væ::re at
gP le:', når der jkke ef' no-
gt -'"cc!or'. ", cier var kun de
25 d,renge, og cle skal have
mange tak fo::di d.e "61ad".

Frugt - Grent

Konseryes

Thorvald JENSEN
Storegrde 7. NORDBORG - Ilt.50366

Forsikringsaklieselskabel
Nye Danske af 1864

Agenlur Nord-Als

OKSBøI BYGGEFORRETNING
v. Eneaoldsen G Cbristensen

Tlf . 5 u 23 Tti.5 t9 67

Mek. Vl-ggo Lausten
HarrnbJerg
Telf. 5L46o

Boqeri- og conditori
Stort udvolg i friskt
og lækker brpd

KURT MADSEN
HolmsodeT tlf"51434



Havnhierg Stationskro

Prøv vor berømle anrelning.

G.rill-stegle kylllnger og lorårsruller.

Anna og Viggo Bomberg
Tell. 5 10 19.

Sloregade 29 - Nordborg - felf. 5 03 34
v/ H. Callesen

Kt,tt.strlttrt Jot.qut Arrdtrsetr, (]åt slet

SORTEPER
Mange steder har fritidskommissionerne besluttet at holde møder for
åbne døre. Forleden benyttede jeg mig af tilbuddet i en storkommune,
som er en sammenlægning af 3Vz landsogne.

Jeg kan love, det var anskuelighedsundervisning!

Kommunalbestyrelsen havde på sit meget stramme btrdget (alle stor-
kommuner skal bruge mange penge og har problemer med at skaffe

dem) bevilget 109.000 kr. til hele fritidsområdet.
I fritidskommissionen var der bred enighed om, at disse penge skulle

fordeles så ligeligt og retfærdigt som vel muligt.
Men man gjorde regning uden vært.

Ungdomsskolen stillede med en undervisningsplan, hvis gennemførelse

ville koste 150.000 kr. f befordringsudgifter (buskørsel i 5 dage pr.

uge) for alle elever udenfor 7 km.-grænsen.

Og nu var altså de 109.000 kr. brugt! - 0,00 kr. til voksenunO".uir-{)
ning og fritidsvirksomhed for børn og unge!

)

iløb bitl j ce i'odbotdstovler I entSaEVtDSTE k6ber.rtr. ,;'t- t,.). . . . kr". ::7,?2 I rn,KoTAGE hos:

NøRGAARD
TRICOTÅGEHUSET

STOREGADE 3'! NORDBORG

. *,r'. 4o-,lt,.... kr. )9r87

ANDR. P. PETERSEN
RU IEBILSTATiONEN

Nordborg ffiIHffiffi
Det bedsle er bllligrl hos Dercr HO|(l-løbmand

TOBAK - BLADE _ IS _ CHOKOLADE\vL^uL I rEilT trusrEil
Holmgede - fil. 5lt 0t

Man anså det for urealistisk, at kommunalbestyrelsen ville gå med til
en budgetoverskridelse og overvejede derfor, om man kunne skære noget

fra i ungdomskoleplanen med dens -38 kursustilbud fordelt over ugens 4

nørste dage f lukket ungdomsklub den 5. dag.

Det ku' man Jaktisk godt ha' sparet sig! For tlet ligger nentlig såclan,

at de komntunale myndigheder i den sag ikke har en pind at sku ha'

sagt. De kan ikke rokke en'tonlnxe ved en sådan ungdomsskoleplan. De

ka' kwt åt: betale!! (Smil til verden - og den smiler til dig!).

I virkeligheden er der i fritidsloven kun 6t område, hvor den lokale

myndighed har frie hænder. Det er med hensyn til interessegrupper for

børn og unge.

Men når ungrlomsskolen, voksenundervisningen og lokaletilskuddene
j har fået sit - og det skal de ha" uanset budget og selv om kommunal-

bestyrelsen nok så meget hopper og danser - så er der ikke flere penge

i kassen.

Og hvad så med de frie hænder?!

I næste uge har fritidsnævnet indkaldt foreningerne til et møde, hvor

der skal forhandles Lyngbyordning/interessegrupper.

Nu efterlyser jeg den gæve foreningsmand, der på dette møde står op

.- og siger: »Kære venner i nævn, kommission og kommunalråd. Med hen-

. ,)visning til jeres ord om retfærdighed og lighed anmoder jes på forenin-

gernes vegne om et tilskud tit alle vo're 14-18 årige på ca. 500 kr. pr'

aktiv pr. år. Det er det I gi'er til ungdomsskolen. Til vore voksne aktive

IIANDELSBA}\IIGEN
- ogsd ungdommerts bank

ntaLermester

Tlf. 5 18 52 - Østerhaven 1L - l.ior,,Jbor:g

hos 
F lll



TA KRANSEKAGE med hlem

fro

Hovnbierg
Butikscenter
Tlf.51760

Donbo
Nordborg
Tt{.51751

Slagterl

&

Pølsemagerl

K..STEilNBERG
Storegedc 56 - Nordborg - Tclf. 517t5

Er måIet FØRERBEVIS

er tatitittcen rigtiåI
De undgår offside
at benytte

NOBD.ALS KøRESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

så
og
ved

ønsker vi et beløb svarende til de

Dertil kommer, at vi har et meg

ikke - i denne børnevenlige tid -
måde. Jeg ved godt, at ur" )ri,
aiene er sagen? Tror I, at det fo
både dagtimer og aftentimer i det

tlt' samnte lærere? - AMEN!.
Hvem mon bliver sorteper ved

..... ?????? - !!!!'

Ja, det tror jeg også!

For"anstående artikel er
ldræts medlemsblad, oFr s

ikke a1]e steo.er idra:ts-
sode forhold at arbejde
borr, jeg tænker hermed
lige er blevet, vediaget
foreningens veqne sige k

uelviiligired de har behe

T samme forbinoelse .',i1
hurtig.herl og dygtig, h. A

ved "Nordborpl ordninger

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med,

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSEB

KUVEBTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYTNINO
med lukkede llYllevogne ud{øres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed til
møbelopbevaring.

EIVIN BURKAI-
Godkendt T.l. R. Yogne
Købingsmarkvej 7 - Pøl

Tell. 514 49

RekordVusk
og rwlle*tue
Yåd vask - fø: vask - Rulle- oE slrygevask

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - flt. 5 l2 38
Y/ Helga og SYGnd lacobrcn

Iet, som I grve

rget stort børn

- helt undg! r

isning er e.i

ior din l4-18
t

en saDtme skol

&
:d fritidsnævne

hen te t
som arti
- og ung
unrler,
nå traen
i $rråd

komthurla L

andlei s

jeg ser
de al]er

Storegade 4
Nordborg
\t.51426

GllHt$[i{Sttt
Søndergade 7
Guderup
Ttf.58l 10

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tlf. 51606

I giver til voksenundervisningen.

t børnearbejde, og det kan I vel

rndgå at støtte på en eller anden

r € i )ellig ko. Men tror I, r/c/

l4-18 årige er sagen at tilbringe
rc skole, og i mange tilfælde med

inævnets møde i næste uge?

lQrgen A.

et fr:a Dansk Unqdom og
rtikl-en f ortæ11er, er clet
ungdomsforeninger, har så
r, som vi har her i Nord-
en "Nordborg ordning" som
rådet. Jeg vil gerne på

nalbes+"yre1sen tak for den
rr Så{€I1 ff€d.

serr^ takke :r.T.t).ll... fo:'
ler ) nu, tagt lor dagen

Q aÅ

!{åFIIIÅ.FOR§IKRII{G
Løjterloft 13 - Nordborg

O. WELTENDORF - telf. 5 OS 92

P. MÅTTESEN - telf. 5 02 05

MANUFAI(TUR
KOT{FEKTION

}IORDBORG

BENT E. MADSEN
Aut. Eleklro lnstallatør
Storcaedc 63 Nordborg Tll. 5 19 50

Nord-als Beton r
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 ()4 5 10 52

Helmuth Flonsen
Blikkenslagerrnester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54
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i-irgriomssiden.

;jkiftetci I

itJ. le rrngoornssniller'-', HUSKr når' j
karcp, skal- h ira.,re skif tetø j mcd 

'serie c,q v:1'Je unler kanPen, og når
svine:" 1 jo bilen til, så Cerfor
mod

-ringd omsudval ge t .

,\fslutningsfest I

ilå Iriir vi bei':end tsøre dagen f or vor af slutninp;sfest 
'i ungcorsafdel inger-i, tiet bliver

liøndag d.en 1. novembel lc7l0 På

Nørherred htt s

fra k1. 1,i,oo til kl. 18'oo

l)en iiag håber vi at se alle spi llere med f orældre og
sØs{arrlde.
L n:r.:ste nr. af Sporten komrter der nærmere oplysni.np,er
oir f'esten )B. Neesgård

NORDBORG KIOSK..

Dogblode 0' Norsaard

Useblode
T id s skri fter
Fotoortikler Nordborg

T i psti eneste
Toboks- og Popirvorer

Lædervorer m.m. Telefon E 12 79

er ude og- spi l1e )
I kan .io bli.ve snav-
v L så sk al h-i ern

Husk detr sI.:if'tetøj
:

SLAGTERFORRETNING

[0. I. f. Iensen
Nordborg - Tele{on 5 14 OG

N()RDBORG
KAI MØLLER

TrI. (0,{4) 5 14 62

Giro 107 223

BOGHANDET
M. PERREGAARD A,/S

NORDBORG SKOVBY
tlf.50l50 tlt" 44400

Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoferioler

Ivlånedens holri ( ungd.omsaf d.. )

Efter min menj.ng skal det
denne gang være Puslinge AI,
d.-\jo stærkt, nærner sig et
m\ [erskab, i.oloet nar i ef-
teråret vundet 5-2 over bro-
a€Ier, 2-0 over Egen og 2-0
over Rødekro d .5,/9-7O.
Det er den sldste kamp der
er årsagen ti-] at. I blev må-
nedens hold oå en fortræf-
fentlig holdindsats, og så
er i jo stadig ubesejrede.
Træneren Lasse Chrlstensen
ogPuslingeAlønskes
hjerteJ.ig tillykke.

B . Neesgård..

I forbindelse med ovenstå-
ende kan vi oplyse at 6 af
drengene på dette puslinge-
holo i ugen der 5Jik har haft
"Jubilæum", de har lkke tabt
er *rurnerinsskamp i t,re år
( - I a"t synes jeg er en me-
get stor præstation. Redak-
tionen ønsker også tillykke.

KgnEsr0rE
Velegoet skolevogn og eg€t
TEORTIJOKALE

f,. BOY§EI{
k6relærer
Søba:kken 2, Nordborg
reE.50096.

Jørgensen & Rasmussen

Malerforretning
Bygningr-skilte

og møbelarbeide

OKSBøL

Telf. 5 12 94 - 5 04 68

3rlI,:Irllll[.ti[:&

NORDBORG
STOREGADE 28

TELF. (044) 5 19 75

H. A. JENSEN

HERREFRISøR

toregode 41 tl{,.51417

SØBY KRO
Kelvin Kjær Jessen

Gode parkeringsforhold
Musik, sang, liv og glade dage



${ERREMAGASINET

'liloø
"o€sC,l Q)olfrunmn tit

-"::g+-HIl
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NONDBORG CAFETER|A

OG SPISERESTAUNANT
STOREOADE 34 . IEIF. 5 OO 70

NONDBORO TELEFON 5I'86

!=!=!=!=i=5=E=U=i

-t. holrlel Iiilr en(1 rlr.l ! svære ka.mne l:ilbaqe, af disse er
.\d1. / nion." a/,rro n." I rrciok,:n-o, T.],] Cisse kemng har ):, - vt-

holdet oehov i'or a1 den. stztt,e der kan f'ås, ci,erf'or oed.er:

.l er a1le tler inter::;s()re'i'sis for detie holds kanle, om

r--Lt nøCe oIr o:l g1i.ve iielr aI den hjnln de behøver, at have et
s-t,c:'i, orrir lirun i r1';:iii:ni ,61: en :-'tor h,iæ]r, sær:l.ir- r-'li rrde-
I^,-".a l'.,t'l r.t h.m ,{,.1 F iL.}.- rrt.-a- 16+ yr..1-,.,\ Ii:,. l,lefe

rneri ude. sii mød. op tii de siCste k:-rinne, kørel-e.tliill'red
kan al.iid fås..,ec henvenCeJse til bestyrel-sen.

Red.

[=9 =U=I=l=U='= =g-ry =-I=i

^assereren har bed t miq rne,iCele, at der stadig er f cr
nanqe, i er sk;yld.e:: kontingent, I skal se og f å d.et be-
ti-rLt h,rrtj.irst mulint, han skal bruqe manlfe perrge hver'
då{r orr oer er' .ro hel. 1er ikke meget veci at blive sl-etiet
!:l enrnd af restance, så hurtigt on på posthuset.

Red. »

a

Jeprene Lillebiler
og Turietbu§oer

Lavereby

Ring - når De Cral klre
ril rtf. 5 13 58

Mebil qui.ln service
Peler D. Andersen
ALS AUTOSHOP

Løitertoft {3

A. NIELSEI{
LANGESO pr. Nordborg

Telefon t l7 52

PAPIRVARER TRIKOTAGE

LEGETØ J PARFUMER]

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

LøJTERTOFT 26 - 28

Ny Redaktør ! 
|I Forbind"el-se med. N.B.s gene- 
|

ral-forsamling den 12-11-70' 
I

af ir redaktøren for"Sporten'j 
I

sk ,IIe der være een af læser.-
ne der mener at have interes-
se i at arbejde med dette,
bed.es d"e venligst henvend.e
til redaktøten eller een af
bestyrelsen. Reil .

Afs lutninssfes t.
Afslutningsfesten for senior
af.d,. er fastlagt ti1 den l-
nov. på Nørherredhus, så re-
server denne aften.

Red" '

Støt vore

aånoncØtet

Alt i el-køkkenudssr *

(ø,fyø*ffi
Storegade 3A42 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Son

Nordborg

Telf. 5 15 15

SMEDEJERNSLYGTER

I FLERE FORSKELLIGE STøRRELSER.
Små priser.

VI HAR LEVERET LYGTERNE PÅ
SøBY KRO.

Frode Ao. Svendsen
Lærkevei 34 Longes6

tlf" 51591

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvcj 42 Kirkeby . . 5 00 55

Hans Schmldt

- exam.

optiker -

URE OG OPTIK . ,GULD OG SøLV
Ilt- 5 00 {5 - Nordborg
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t], r.i$faii'-,{r.q: Teieion (0aa) ! 69 91.l\ Uniom
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