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GENERALFORSAfiLINB DEN 30,1. 1987.
===============================
Benerarforsarrlingen i ån var en tynd kop the i forhold ti1 tidliaere
gene ra 1 f o rsarrr 1 i nger.
Der var kun mødt 2g rrredlerrrrrrer, foruden bestyrelsen.Dette rrrå gå tages sorrr et bevis for, at rvrediervrnrerne i NB er godt tiI-fredse med det arbetrde.bestyrelsen udforer.
A1le der var på valg, det ver-e sig for.rvranden Eørqe, bestyrrr. peer,
spillerudv. forrrr- Jorgen Nissen, revisor, revisorsfrpp., blev genvalgt.En undtagelge var bestyrelsessuppl. Jes christenser,; soffi ikke ønskede
-qenvålg, her blev Eri k Nørskov valgt, og i daoens anredning og detrtidligere f orrrrand "Eegan's" f ravær, -også å1ev ,årqt tiI dirigånt.-Det var kun de 6O ore pr, kørt km. for- privatkørsål,sorrr kLurne få sin_dene bare en li l1e sryrule i svagt kog.
Den a1t dominerende udgiftspåst i regnskabet er rretoB korgelsr-rdqif-tq""€-på ea,_119.5OO kr., der var budgetteret rred gE.trOO kr." men detvd )å en eller anden ryråde blevet overskredet. :
81. f- havde det omfang af privatkorsel, rvran lråvde reenet med, ikkekunne holde. lrlan havde varet nødt til at bestiile busser ti] flere
llla i sidste o3eh1 ik, 

. sorrr Eorge Z. sagde, vi kan ikke korrrme og sigetil nogle hold, at de ikke kunne korvrrvre ud og spille fodbold" torål aårikke kurrne skaffes privatkorsel.
Der var både for og irvrod err de åE ore pr. kørt krn. skulle bibeholdeseller igen føres tilbage til l,- kr.
Bestyrelsen vår for at cien iqen blev betalt 1,-kr,, hvis det kutrnebringe korselsudgifterne ned pÅ et rirneligt niveau.
Eestyrelsen arbe;der på en plan,so,rr rrrÅske kan bringe kørselsudgifter-ne ned, sorrr bI. a. går ud nå, at rrratr sårytrten rred t rænerne vi 1 irldkalAefor*ldrene til spillerrvroder, og der i fællesskab måske få noqet mereprivatkorsel op at stå.
ånders brev spnrgt orvr der aldrig blev lavet delregnskaber i 1øbet afåret, så rrran lobende kunne fø!.-ee ryred i f . eks. køråelsudgifterne, e1ler
om ryren lod sig overraske den 81.1t., når det hele blev ggort op,Hertil svarede Anders, at rrran ser løhende på r-egnstabet, merr at cietikke havde vinket så godt i 8E, men lovede at det ville blive bedre i
87.
Thorvald rvrente ikke, at det var de 6o ør-e, der holdt f oraldrene vah,
men at det var de nye unge tr?nerE, der j.kke magtede at få foreldrenetil at køre, oq at han |råbede på,at vi kunne få en voksen til at sty-re privatkorslen.
Chrepten sourgte orvr det var blevet undersøqt, oilr vi kl(nne hore Eanrmen
rYre Drd re k l ubber i orrrnådet.
Eongd: Det er undersogt, men det påsser narsten aldrig såmmen, og i de
tilfalde hvor det kunne lade sig gøre, ville tlrren blive I 1,/: tit:
tir*er 1:engere.
Der sku1le i år j. katpplanerne f ra JEU forr.rden karrodatoen, også korvrme
tidspunkt på karrpene, og når vi håvde disse, kr-rnne vi rrråske lave enkørgelgaftale med andre kIr-rbber.
Det blev også oplyst, at det ikke har varet ryregterrække6o1dene, der lrarvaret de dyre dl.enqe, rrren alle de andre trold.
Gunnar rvrente so*r foraldre, at han nok ville køre for E0 one for atstøtte klubben, rren så skulIe man oqså få styr på br_rskørsletr.

Fra forrtratrdes beretning sl.:al nævnes.
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sn Nordborc Gud.rup 5{10 Nordbore
Sto..rtd. 2 Stol...d. 1
Ttr. (ff, l5lal Ttr. (q) 4t 8i t0

Børge indledte ilred åt konstatere at de Eports-
I ige akt iviteter og forventninger for 86 var
blevet oofvldte.
Serie J var rykket op i serie !, og det var
blevet fe3 ret sory, sie |rør og bør.
At gerie 5 ikke alerre var blevet kredsvindeie
oq oqså iravde vr"tncjet cjet første Jydske tyrestet--
skab ti1 NE i k1r-rbbetrs iristorie.
At ynolinge A- .tr-trior.ciaryrer oq pj.ger.også var
blevet kredsvindere, at iillepr-tt M var blevet
S. I. pokalrvrestere.

Trenerprobleryrer i seniorafd. var der ikke i E7
der var fr:rrdet trerrere til å11e 5 seriiorhold.

Thorvald fortsætter Eoryr kLlnsLrlent i 87, 6elvi
håber, at lran ikke igen i år skal vi rke ).,r,t r.æner. 'yre)t at han kan få arbeSdsro t i I dit
k o nsr-r L ent a rbe,t de.

l::::::_:11_::9::1::I=l:::::.
At rvran i de getreEte år |rar kotrstateret stønre
oo større vanskei rtr|reder nred at få t rætrere og
ledere ti I vores r-trrodorrrshold.
For rrråske at afh.talpe denne rvrangel, irar rrran
afsat ea. 40.0tJC kr., Eoryr forsøg, i en i årig
periode, ti1 at yde a1le trenere i r-tirqdoryrsafd.
plus i, og 4" floldeiles tr-ænere i senrorafd, etr
oilrkost r'1, ItqEe odt oø nel se.

D O rtrrvre ne .

Ioen i år har doryryret f orertirrqen bedt NE oryr. åt
dån f ra vort o,y,rådE nlev,-roJirrt.,;;-;y;-oo,r,r,""å
både til qavrr for l,E oq andre klr-rbber,

I d ræt scer'lt »et .

Sarvrarbe3det ryred Idratscent rEt 1 gå er gået
gnidnirrgslost. NE føler, vi bliver qodt behatld-
1et. Det et. ryred ciade vi nr-r elldel. iq i-rar v. )')rCfor, at den nye rdratstral bl ive» placer-/ r
f orbiridelgE ryred Ici ratscent ret.
I1987 skal 1e,1 ervrål.et af k1r_Lblrr-rset r-ryforlrand-

Gå til specialistsn - 0st b6talsr sig!

NORDBORG
AUTOOPRETNING
v/Sv.nd Claus.n
Mollomvsj 7 - Nordborg

rLF. (04) 45 30 e4
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. TtI. 45 13 lllt

SPONSOR l.HOLDXT NR.7

siden 1865

\,renner rnødes

:::::::::'
Der var en stor tak ti1 alle NE,s sposorer,
tak f or den pene ryrodtågelse NB alt id har fået
når vi i f orgkel l iqe ai-,iedninger har lrerrvendt
os t i 1 de lrand lende i No rdbo rg oq bedt or.rr

støtte.

Akt iviteter-

Uderr de i store "donorer", Akt ivqrLrppei-r, Fest
I Ey oq Lotto, Eonr j.een i 86 lrar t.te|.lt ryrånee
penqe t i 1 NE, var der ryraltgE t ing i NF. der ik-
ke klttrne qennedrf ø t-Es.
T,- 1tr1 a1le for god indsats, lråber I fortgæt-
t li az-
I. f1g. reqnskabet irar følgende iht. regnskabet
bidra_eet rrred følqende beløbr

Lotts. : kr.. 1=1. 3BO
Fest I 8y... :kr. 114.O08
Akt ivgruppen: kr. 15. BO0

det skal dog navnes at Aktivgrr_tppens Egenka-pital pr, 1. 1I. gå. vår på kr. 114.:OU, EO.
Klub 12 og Nllrhhuset f ik også en tak rred på
veJen for 88.
Sporten ser ud til at v:ere livet op igen.

::::1*:Ti"_:'
Borvr klubleder har .1eg det indt ryk, at korvuyrr_r-
nens pol it ikere ikke t i lst r-ekkEI igt setter
sig ind i eIler kan satte sig ind i de pro-
blemer, der er ved at drive en forening.
Dette sagt med speciel retnin_q 'yrod vor Nsrci-
åIE OFdning. Det er Jo den ordning, der lrdstik-
ker de okonorriske real it i sner f rs komnrr-rnen
t i I foretrineEpne,
Onllinqens medlernstilskr-rd er helt Lrtilstrak-
kd- _!t - for 1987 er beløbet 6i,04 kr. pr.ry,ed-
leilunder !5 år, Det be1øtr forglår igen ste-
der.
For NB's vedkoryrmende ca. 13. EOO kr, for 1988.
Det beløb er af en Eådårl stor.relse, at det
sarrrryrenlignet med alerte vore rrdqifter til køn-

oo
oo
OB
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A. BOYSEN & CO.

SToREGAOE 30-32 - TLF. a5l5ixt

sel 119.OO0 kr, kan betragtes sorrr nasten uden
bet ydn i ng.
Folitikerne n'å se at få ordtringen ført up todate, så ordningen bliver et reÅlt gode - der
skal ofres så megen trd på åndne iki<e sports-
1 ige aktiviteter for at t;ene penqe til fore-
nillgsarbpJde - åt Jeg nogen qenee føIer, atdet idrætslige korrrvrer i anden ræt ie.
Po I it i kerne br_trde i kke kr_rn tatrke oå, men oqså
virkeliq betraqte det frivillige forenitresår-
be-tde, sofir en god socia). foreteelse.
DE PENGE. DER GIVES UD PÅ DETTE AREEJDE ER
G(]DT GI VET UD.

::lf::::::' )For at effektivisere selve ktrrbarbeJdet, ar_be;der vi oqså rrred elt lty orqanrsatiotrsplan,
der gkal udstikke koryrDetenee- oq ansvarsoryr t.å-
der i de forskellioe led-
Det er vort håb, åt t,yordnirrqen vil være til
åt lette det daglige arbe.1de.

::tl*:t:::r'
Arbe.tdet ryred et få a1le t ranerS ob i r-rnqdor,rrs-
åfdel lngen volden større oq størt.e varrskel iq-
hede n -

Vi skal i NE alle qøre en i.ndsatE for at skaf
-f e t l-aner.e og ledere i det lrele taoet,
De spiliene, oer efter afsjrrttet karriere lreg
-ger støvlerrre trå lryldetr eiler qår ti1 old-
boys eller på erLlnd af skader Åolder op soryr
akt ive soi 11ere, l-råt- rliestEIt eri f ortrI iqt igelse
til at gå ind i trærrer,/lederarbe;de.Meld 3en"korvr igarrg - der er belrov.
Det er Jer der gkat brinqe NB videre freryr,

F rervrt i derr.

Det er rvrit lråb, at 1gB7 vi t bl ive et . \f
sportsligt- sorrr kary,lyrel-åt1iot qodt år, /
Jeg vil irenstj. 11e til. oervr, der ikke j 1gB€,
rLOt rq kr-trrte f irrde r_rd af , |-rvordar-r de skr_rl1e
oEføre s1g, at de ikke ,'optræder,, når de er
_lljil_il de på vard rq n,åde FeBræserrterer NE

Vi har ikke brug far, åt et pår =tykker øde-
1ægoer det code ry NE lrar-

1+

Tak t i I ai 1e cjer på den ene el ler ånden rråde
|rar r-idført et stykke klr,tbarbe.tde for NB t Bå.
Vi vurdsatter Jeres rndsats, r-rden irvilken NE
ikke, kr-rnne køre. oq der er lokalt r-rden for NE
respekt ofir årbe'tciEt.

wr@{øfbn
gardinel
tæpper h?,:[l'J:'''
møbler nr. lls t432

WESTON
f RA VÆG TIL V/EG

TONNY PETERSEN
MOBLEA

sTon€GADE 6S-71 - r{OBOAOBG
TELEFOtt /i5 19 3l

VI S/ETTEB KVALITETEN I HøJS,/EDET

SPECIALCENTER I HVIOEVAREN
TLF. a6 0' 68 - 46 02 G6

et be?|:. :i,il allid at gå til faqmande
I.IANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sølv
Løitertoft 8a - t|t.4500 t5

;^F+- - 7
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RESULTATER FRA N. E. s SI(OLEEUP 19S7,

D renge:

1.

4-

6.
7.
8.

9. / LO.

Piqer:

3. /4.

7. /4.
g. /ltr.

16r-rderr,rp 1E
l Lat'igesø l'
1 Havnb,t e rg 3E
1 Gude rrrp 4A
1 HavnbJerq 5E
1 tilsterlund 6A
1 Nordborq 78
1 Nordborg 8A
1 Havnb 1e r_c 9A

1 Langeso 2
1 OksbøI 4
1[iEterllrnd
1 HavnbSerg
l Havnb3erg

I Stevrring 1

l' Havrrb J e rq .'Q
':,titsterlr-rnd jE
? Nordborg 4A'i' fisterlund 5A
2 Svenst rr-tp E

! Havnb;erg 7A
i Havrrb3erg 8A
! Havnb.t e rg 104

2 Grrderup 1C
2 Havrrb;erg 3
? Svenst rup 5
2 l2,sterlurrd BC
l6r-rderup 1OA

2 Nordborq 1Q
i Nordborg lA II
i Nordborg 3A
2 Havnb-rerg 4A
! Havrrb-terq 5A
! Nordbo»g 6B
2 Nordborg 7C
2 tz,st e r'1 r-rnd BB
i 6r-tderup 3E

6A-
8C
9B

B I andedE:

1

2.

4.
J.

a.
7.
a

E. / ra.

I Nordborg 1

1(lksbol ?A
1 flgt er I und 3A
l Stevning 4
1 Clksbø I 5
l Havnb.ter-o
1 Elsterlnnd
l Nordbot-g
1 Østerlr-rnd

k I agge

6B
7A ]I

8E
9A

*

Der blev i alt soi11et .,'i1 kanrpe og seo ret 931 ryrå 1 .

*

Pia Fingen havde i gaettekonkttrrettee orYr en f sdbold noSagt igt gæt-
tet på 931 nråI, hvorf or hun tru er bleve't den lykkel ige e.ter af
en fodbold.

T i. I l yk ke rY'ed det .

b:

W. Buss
El-insl.lhlrr

lllYturls
:trmxcrml
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OLD-E{)YS.
========

:::::1 1 :i :: I :: 1_ 

= 
! _i: _'_ _2!-

Igen i 86 4 hold i S. I.tr-rrrreringen, 1!.dt af en
p rast at r on.
De 4 hold var fordelt ryred ! old-boys- og? ve-
t e l'å!rho 1d.
Fo r at få t r-rrneringen afvi k 1et ryråtte rroq 1e
soi 11e i gange oryr Lreet'r, ryen det c i k, oq der vi I
i 87 bI ive t i irreldt saflryre ariial irold.
Veteran 1 1å efter. forårstr_lrrrerinqenpå 1. plad
-sen, hvi I ket gav err bi 1 ]et t i 1 Iandsrvrester-
skabe rne.
Fo. {e 4 holds tr_rrnerj.noskarrrpe, tilsaryuyren 54
ka f, blev -5 vr_trrdet, ! eridte r_råfg,.tort og IO
t abr , drå l ECo rerr 85 - 79.
A-holdet blev rrr.5, E*holdet nr. j, Vet. 1 blev
nr.i og Vet.i nr. E.
Spillerr-tdvåIget og holdlederne fik en Etor
tak f or det store arbe.tde, der er låqt i at få
afvi F(Iet tr-rrnerrneen.
Forgøqsvis har der i 86 varet trærrirrq søndåq
forrvriddag, men det var åberrbart rnqen sllcces,
ktrn få soillere mødte op l.lver q"rlq.
Tak t i I HERRE|yIQGASINET oq pICCOLT) der r 86
hver lravde sootrceret o ld-boys afd. rtred l. sæt
t r.ø jer.
Tak ti1. tiirsten oo l\a.ren for renvaske trø,ter
9er]netyr lre I e sason 86.
6r-rrrnar opfordrede de o1d-boys ryredleryrrtet dethar overskud af t rd" t i I at 

-c 
ive r_rnqdoryrsaf d.en h,tæloende liånci, da rrran ryra)1eIet tr-*nere.

5e1v orr der arbpJdes på *r, si»r_rktr_rrand:-ine ihovedbestyrelsen, så ryrente Gr-rnnar_ at old-båvsafd, f o rbl iver r_rærrd ret
Tak t i L ldretscent ret f or det gode såryrårbeJde
i ot

De orøtrne oryrnådet., orrrk).adnirrq5t.Ltfir ryr,v. er a1_tid i. qod stand, gå oet =" *r. nydelse at korr_rYre, |r-rd.Eft.,4rånderr e» det vel rneen lrerrrl rqlred, atold-boys afd, skal til Frankrro j år.
9:. _ 5O rnæltd drÅeep syd på rrrecj bLrs onsdaq creI.)'.'7.a. oe er li-tervryre iqel-l den f,1_ i.
Til sidst, tak ti1 alle,so,yr ltå1. tr.tr_rlps1 .= i-
Qenneryl SaSOner.r å6, lrvOr Vor.eg arLretdsforde_Linasliste taite ryrårloe ryredi.eryrryrel., der l.rar y-
det en sarlrg lIrtrsatE enten r Eoillerr-rdvålE,
sonr holdleder, vask af trø.ter, festr_tcjvalg, 1oi-tosorL" foroelrne af Sporten, bestyrelsesar-
berde n,. v, - oq vi håber at l3B7 tkire vi I væ_re err r-tndtaoelse I'rvad hriel p anoår, da det er
af oørendE f o r er qocj s;esori.
Det teoner da qodI al lerede på rrr-rværende t ids
Dr-l|1kt, irvor vi har a1le nladqer hpq;t,

ST!LHC'FF"
LEGEIøJ - HOBEY - BAEYUDSTYR

NORDBORG _ TELi. 15 1483

DE ER ALTID VELXOH',IEN PÅ

SØ,#;§"å,
NØR

HERRED
HUS TELEF.N {so53s

§ I a J1 I erl orret t t I n J1 en

Fa.J.J.TENSEN
Nordborg trlclon ,15 l,l 06

xorDloaG
{5 ra St

I.IIDER!OTG
12§5'

§
HAFiIIA
HAAND t HAAilD

KELD & PETEN MA'TESEN
MADS CLAt !;EirWEJ ! - 6,r:xt NORDAORG

RING 450205
a1le pladEer besat.
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Endnu engang tak til alle for sasotretr 1BBå
sarvrt held og sportslykke i 1987.

H. PERNEqAAFD 4.3
6430NOnOBOnG 6,aTirSKOVBY

TLF.45Ot SO TLF- 4/tLOO

q. J. /iå
*

O1d-boys tr-æning r-tdendørs starter søndag den
l. rrrarts B7 k1. 18. trO ved Idretscrntret.
Der tranes hver. søndag i trarts kl. 10.D8

*

:::==_rI=!§=111§II31l!!:

'i::::l_:11_1lir'
l{orseludgifter ti1 karrrpe er e}r af de stør'ste
udgiftsposter i klubbens budget. Der er itrgen
tvivL om at der vil hunne Epares ryranqe pEnqe
på denne post, såfnemt FrivatkorEel tif ,'J[eblev anvendt noget rnere, /
Klubbens bestyrelse har derfor i år taget i.-
nitiativ til at forsøge at få flere til at
give en torn med ved korsel til hafipe.
AIle unqdomsspiLlere har fået eller får et
1i 1Ie brev nred lr3ert t i 1 f or-ald rene, i irvi l ket
der er redeg,tort for foriroldene oryrkring k{Dr-
sel. Sarrt idig er der vedla-ot et svarkort" hvor-
på foraldrene kan notere orr de er villige tiI
at h;a1pe rned kørse1 nogle gånge for det hold
deres pige eller dretrg spiller på. Bestyrel-
sen lråber selvfolgeliE på positive tilkende-
givelser på henvendelgen. Udfra tilbagemeldin-
gen viI de enkelte årgange rldarbe,lde en plan
for korselenr så rtan i god tid kan se hvornår"
det er eng tur. 9O '/. af al).e kampene for JBU-
holdene er allenede planlagt med spillested
oq soilletid,så der foreligger et godt grund-
1ag for at o1an1;egge kørs1en.

+**{t**.}**+**********lf *****.**tf +****
:* HJERTELIE T§H FOE
* CIPMERH§OIYIHEDEN
* VED I{IN 50 ÅRS
* Ft;_rD§E15p6U
.* TIL :*
* Lr-}TTOHC}LDENE *E N, E. :*

* Ea r i. o lYleye r :F

**il**++;******'*+'**'f !*t+*'f {å{i+'**'*++*'F'**
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STATIONSVEJ' - TLF.'60533

Mobil-Hjørnet
v/ Fr. Holm

Lrftartoft 13 .6430 Nordborg
Tr. 0..4s t5 a7

N. DOYSEN
Srbotla2 - tcll.150096

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEONI LOKALE

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarbensen

il.,:olgå.l"* 45 19 86
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'eftf. OpTtK

6l' XOTDIOPG - TLF. ,a5 t55t
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POINT AKTIER I NB 1987

Så skal der "tegnes" pointaktier!

Den NB'er som tegner de fleste, vinder et gavekort på kr. 400.00,

hos F.S. SPORT r Nordborg.

Hvorcian virker aKien?

Aktietegneren forpligter sig til at betale 5 kr. for hvert ooint, vores
1. hold i Serie ll samler sammen i hele turneringen 1987/88, beløbet
kan r- 1. blive (44 pornt a 5 kr.l kr.220. I 86/87 var beløbet 160.00
t<r. I )
Hvad bruqes pengene til?

Pengene bruges til aKiviteter i NB's ungdomsafdeling

r Spillermøder

. Rejser

r Afslutningsfest

. m.m.

Opkrævninq?

Pengene opkraeves 2 gange eiter forårs- og efterårsturneringen, via
girokort.

Hvad kan man vinde?

2 gange i 87 udtrækkes der præmier. De vindende vil personligt få
besked.

Leverino af AKTIEN

Porn/ prne leveres til tegnerne i løbet af foråret via den spiller
som /"solgt" aktien.

fyno" 
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Storegade 43 - Tll. tls æ 34
64iD NORDBORG

Sleder hvor glode mcnnesker mrdcsl

DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 . 6.130 IIORDBORG
TELF. 04-,15 05 65

sroNSoR r.IIOLI Di IG.5

TABVE OG TAPET
Storogade 1 7

6430 Nordborg
Ttt. (04) t5 æ s9

LANGESø HERFEFRISøR

PLADSEESTI I. LI NG
KOM INO ELL€R RINfi OG ÅFTAL TID

TELEFON 4ii 12 3I

MALERMESTEF
HESSELHOJVEJ. NORDBORC

TELEFON 45 T8 52

Jeg
ktarer mfl*"
den Flandelsbanken
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En bkal bank

har mange fordele
-derfor

SYDBANK q
--n .rnøyrk b.nk \

SPONSOR I.HOLDET NR.8

bent
enghoff

Herre- og Damefrisør

BE}IYT EOR-DEI,EN

TTDSBESITLIING

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørd,ag lukket

Havnbierg Butikscenter

TIf. 45 O8 4O r()_
SPONSOR 1. HOLDET NR. !2

NoRlmG DAIIF/ASKEBI & RE,IISEE
RID€Pt,ADSEN 3
6430 ircRoæRG
TELEFON 04 il5l479
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RIDEPLADSEN - NORDEORG
TELEFON 

'15 
t6 25

ULYKKESFORSIKRING . TÆNDER
VIDSTE DU ...

at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænr '}1

(indtil 2O.0OO k) og din førlighed (indtil 2.000.00O h,..f
mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f . eks.
i forbindebe med din sport.
Vil du vidb mere om uVkkesforsikino eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJAf§E Nlffi

[.Brand
PERLEGADE 40 . SøNDERBORG

TELEFON 42 33 33 (kontor) ELLER 45 43 43 (prtvar)
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SPONSOR 1, HOLDET }IR. t
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igm. F.cb. er ll|inm tctrjetc frem*flht i
rrf*tord*qnillcæ Lcac lfryui og Oourtnretr

trEI IE§trEX

HELMAR'S

FOTO

IIer skal du
§e d,e billader,
fegt9gi går!

lndlaverdin Iilm i dog
- og benl deilige
lbrvebilleder i morgcn...l

NORDBORG

4516 06

-1o- -U,-

ffi


