
Nyt på Notmark Skole

Fællesspisning
Kære alle.
Det er på tide at vi igen har fællesspisning på Notmark Skole. Se nedenfor. Det er 
jo hyggeligt. Det er nemt i en travl hverdag. Børnefamilier kan få en dag, hvor der 
bliver tid til andre aktiviteter med børnene. Hvis man har gæster, kan man også 
tage dem med. Invitationen bliver også sendt til nabolandsbyerne. 

Dette er et forsøg på at sætte system i fællesspisningerne på Notmark Skole:

Tilmelding: Helst e-mail: mad@hundslev.dk. Sms eller ring til 61333483. 
Tilmelding senest 3 hverdage før, efter ”først til mølle.”

Prisen for maden er 35 kr. Hertil kommer eventuelt pris for foredrag eller 
andet bagefter. 

Hjælpere: Der skal bruges hjælpere hver gang. Hvis du vil/kan hjælpe, så skriv 
det på tilmeldingen. Hjælpen ved madlavningen er ikke så omfattende: 
Borddækning, ordne grøntsager, lave salat, sætte i opvaskemaskinen tørre borde 
af osv. Du kan nøjes med at tilbyde at en ting! Skriv hvad du vil hjælpe med.
Hvis du har et forslag til fællesspisning så send et par linjer.

Jo flere hjælpere jo flere fællesspisninger!

Fællesspisning med Ølsmagning

torsdag 4. april kl. 18.00

Den tidligere formand for 
Ølentusiasterne i Sønderborg 
Hans Peter Jepsen kommer 
og fortæller om udvalgte 
specialøl. Hans Peter har en 
usædvanlig stor paratviden 
om øl, både danske og 
udenlandske og om brygning 
af øl. Hans Peter har også mange gode anekdoter 
der kan underholde et selskab. Til maden kan 
købes en specialøl.

Maden står Sejmosevej for:
Menu:

Svensk Pølseret a la Sejmosevej
Man kan tilmelde sig til maden alene, ølsmagning 
alene eller begge dele. Så husk ved tilmelding at 
angive dette.
Ølsmagning 19.30 – 21.00
35 kr for mad, 75 kr pr. person for ølsmagning 
alene. 100 kr for begge dele.

Fællesspisning med havenyt:

“MERE LIV I HAVEN”

Dato må i lige vente med kl. 18.00

Der er mange havefolk her i de tre 
landsbyer. 
Aftenens tema er samarbejde. Hvordan 
kan havefolk og andre samarbejde. 

Mange får et overskud af forspirede 
planter, andre har rigeligt med afgrøder: 
squash, og måske er der et par rødbeder 
for meget. 

Fælleshaver er igen på mode, og kan 
børnene indgå? Nogle steder er man i 
gang med ”Haver til Maver” 

Der er en oplægsholder klar, men datoerne er ikke på 
plads. 

Maden står Ejner Pustelnik for. 

VEND SIDEN OM OG LÆS MERE
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