
Landsbypedel:

Notmarkkælderen
Målet er at samle kræfterne i vores område til gavn for borgerne.
Det skal være en fornøjelse at udfører arbejdet. 
Notmarkkælderen skal arbejde på almindelige forretningsmæssige vilkår.

Vores største opgave vi skal starte op, er rengøringen af 
baderummene på Notmark Skole. Kommunen betaler for 
arbejdet. Det er mere end vi tre kan klare, så vi 
mangler folk, der vil være med.

I fremtiden forestiller vi os at mange opgaver kan 
udføres, men det tager tid at bygge et lokalt fællesskab 
op om dette, så vi forventer en langsom start. Lokale 
servicevirksomheder kan være med i samarbejdet og 
udføre en del af opgaverne og vi regner med at de får 
mere arbejde ud af initiativet.
Rundt i landet gøres mange forsøg med frivilligt arbejde 
til gavn for borgerne.
Vi tager udgangspunkt i de opgaver vi allerede gør og 
håber dermed at sætte gang i en positiv udvikling, så 
flere melder sig til at være med i arbejdet. Nogle 
opgaver laver vi selv, andre formidler vi videre til andre 
frivillige og andre opgaver sender vi videre til lokale 
virksomheder.

Vi vil gøre rent i baderummene, plante roser foran Notmark Skole, klippe græs foran de fine diger i 
Almsted, pynte ved branddammen i Notmark, trykke og kopiere for folk. Vi får brug for flere folk. Der 
er mange opgaver der venter, så har du et par timer så meld dig. Der er allerede mange der hjælper 
hinanden, og det vil vi gerne udbygge, så endnu flere opgaver løses i fællesskab.
Økonomi: 
Vi laver en konto på en computer for alle der er med og så fører vi et regnskab med timerne og har 
man lavet arbejde i tre timer står man i plus og har man fået hjælp en time trækkes det på kontoen. 
Vi gør så kontoen op en gang i mellem. Nogle opgaver koster penge andre klares med frivillige folk. Jo 
flere frivillige jo flere opgaver kan løses. Vi øver os lidt og ser hvad der sker. 

Har du en gammel computer, 
som vi kan få til arbejdet, så 
kontakt os?

Gi' en hånd
Bruno Clausen 29414662, 
Arne Dreier 24769086 og 
Anders K Brandt 61333483

Fælles motionsdag: ud at løbe, cykle, stavgang mm
Første gang torsdag den 4. april kl. 16.00 
og derefter hvad vi nu kan eller hvad vi bliver enige om!!

Rundt omkring er der grupper, der tager en cykeltur, løbetur, vandretur osv. 
Hvis vi aftaler at mødes eller afslutte en ugentlig tur på Notmark Skole, så er der større chance for at 
det bliver til noget. Der er kaffe på kanden og måske en øl bagefter.
For at sætte gang i det, skal vi være en gruppe der mødes, så nysgerrige kan se at det er sjovt. 
Torsdag efter påske er en god dag at komme op på cyklen. 

Med sved og pust Anders Brandt

Lokale pedeller har lavet det lille fine skilt af 
marksten. Der er mange fine skilte, 
blomsterkummer og andet i landsbyen. 
Borgere og gæster nyder at der er pænt og 
velholdt. Det er op til os selv, hvordan det 
bliver hos os. Tilmeld dig.

• Har du en opgave, du gerne vil have løst?
• Har du et par timer, du vil stille til rådighed?
• Har du et firma, der løse opgaver for borgerne?

Så send en mail til pedel@hundslev.dk, eller ring 
eller mød op I Notmarkkælderen torsdage kl. 15.00
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