v/ Bent Nielsen, Søndergade 11, Hundslev,

Fællesspisning og rejseoplevelser

Tlf 20163602, E-mail: 0411nielsen@gmail.com

Kirken laver mad den 19. november kl. 18.00/19.30
(valgaften)
Lise og Svend Aage Hansen fra Tandslet, fortælle om deres rejse til Cambodja.

Nyt fra Hundslev, Almsted og Notmark

Tilmelding til fællesspisning på: mad@hundslev.dk eller sms/ring 61333483

Om fællesspisninger:
Vi vil gerne have en fællesspisning mindst hver måned. Bestyrelsen har valgt
Anders Brandt som kontaktperson for fællesspisningerne. Jeg håber, at flere vil
hjælpe med store og små opgaver i forbindelse med fællesspisningerne.
Vi har haft Sejmosevej til at lave mad, og mon ikke der er andre gader, der også
vil prøve. Andre grupper kan også påtage sig opgaven.

Prisen er normalt 35 kr og øl og vand kan købes til fornuftige priser.

Kalenderen

Klip ud og sæt på køleskabet

• Hver torsdag 15151700
. - . Efter Skole Café
• 18. oktober kl. 1700
. Afsløring af vandreskulptur
• 23. oktober. Sogneaften i konfirmandstuen med foredrag om Hal Koch (19041963
), - demokratiets forkæmper.
• 24. oktober kl. 1900
. Stiftende Generalforsamling for ”Notmark
Forsamlingsgård”
• 31. oktober kl 1515
. Efter Skole Café med Halloween
• 31. oktober kl 1800
. Fællesspisning og Spil Dansk
• 3. november kl. 1600
. Allerhelgens Dag Gudstjeneste
Damekoret medvirker.
• 7. november kl. 1700
. Bestyrelsesmøde i HAN
• 17. november kl. 930
. Gudstjeneste med kirkekaffe
• 19. november kl. 1800
. Fællesspisning med Kirken
Ønsker du dit arrangement omtalt eller på opslagstavlen, så skriv!
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Spil og Syng Dansk
Torsdag den 31. oktober kl. 18.00/19.30
Fællesspisning kl. 18.00 og Spil Dansk kl. 19.30
Vi har dygtige lokale musikere og sangere. To af dem vil hjælpe os gennem Spil
Dansk Dagen.
Inger Eriksen og Anne Marie Petersen vil laver en aften med musik og sang.
Vi har flere gange hygget os på Notmark Skole med at synge og lytte til dansk
musik og sang. Vi vil igen i år fejre dagen på denne måde. Der er nu 7 Spil Dansk
arrangementer i Sønderborg Kommmune, tre foregår ude på landet.
Der er også denne gang fællesspisning. Pris 35 kr. Øl mm til fornuftige priser.
Hvem hjælper med at lave mad, konntakt Anders Brandt 61333483?
”Spil Dansk Dagen skal samle den danske befolkning på tværs af alle skeld
gennem den danske musik, og være en drivkraft for et øget fokus på og interesse
for dansk musik, også resten af året. ” citat fra Spil Dansk's hjemmeside.
Tilmelding til fællesspisning på: mad@hundslev.dk eller sms/ring 61333483

Halloween
Børn og barnlige sjæle opfordres til at komme med pyntede græskar og andet til
fællesspisning og Spil Dansk. Se ovenfor.
Kom med Græskar og andet Halloween inden maden, så vi kan lave en fin
udstilling, der kan pynte under spisningen og musikken.
Efter maden vil vi kåre det fineste/mest uhyggelige påfund. Der er en lille præmie
til vinderen.

Efter Skole Café
Halloween: Hvis du medbringer et græskar eller andet hjælper vi med at pynte
det op til om aftenen. Ellers laver vi noget andet til Haloween til pynt om aftenen.
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