Følgende foreninger benytter skolen
Landsbylauget H.A.N.

Brevdueforeningen afd. 206 ALS

Notmark Lokalforening

Als Nimbus Klub

NSU Fodbold

Dagplejerne

DUI – Leg og Virke

Hundslev Vandværk

Notmark Kirke

Notmark Vandværk

Menighedsrådet

Veteranbiler og motorcykler

Pensionisterne

Forsæti Islænderforeningn

Berner sennen klubben
Vil du høre nærmere omkring ovenstående foreninger og aktiviter, kan Landsbylaugets bestyrelse være behjælpelig.
Information om Landsbylaugets bestyrelse kan findes på www.hannyt.dk

Landsbylauget HAN

Aktivteter

Vi er et lokalsamfund i Sønderborg Kommune, geografisk beliggende midt
på Als, med samme afstand 3-5 km til Augustenborg – Fynshav – Guderup
og 12-til 15 km til Sønderborg, Nordborg, Kegnæs.

Efter skole café på Notmark Gl. Skole hver torsdag - kl. 15.15-17.00

Landsbyerne har tilsammen ca. 600 indbyggere
HAN blev stiftet efter kommunesammenlægningen i 2007 med det formål;
at kunne samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet,
som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer,
samt at kunne være talerør for lokalområdet, både for enkeltpersoner og
lokale aktivitetsgrupper, i forhold til offentligheden (kommune, region og
stat).
Det var naturligt at vælge den nedlagte Notmark GL. Skole som samlingssted. Notmark Gl. Skole bruges af flere Klubber og Foreninger Derfor blev
der dannet et BRUGERRÅD bestående af repræsentanter fra de enkelte
foreninger. Brugerrådet hjælper med at skabe rammerne og du som borger
er med til at udfylde dem med netop de aktiviteter som du måtte ønske.
Der er udarbejdet en brugeraftale med Kultur og fritidsafdelingen i Sønderborg Kommune og brugerrådet for Notmark Skole. En aftale om brugen af
og vedligeholdelsen lokalerne.
Denne folder beskriver de mange aktiviteter som allerede er startet og som
har dannet baggrund for nye samt udbygning af eksisterende netværk

Der er mulighed for at lave lektier/få hjælp til lektier. Efter lektielæsning vil
der være forskellige aktiviteter. Stå af skolebussen ved Notmark skole og vær
med fra starten. Der vil være mulighed for at få lidt mad og drikke.
Læsegruppen har 6 læseglade medlemmer, der mødes et par timer den sidste
tirsdag i hver måned. (undtaget juli og december) På hvert møde debatteres
og analyseres og diskuteres månedens læste bog.
Fællesspisning afholdes jævnligt enten i forbindelse med et arrangement
eller bare for hyggens skyld. Det er forskellige grupper der arrangere fællesspisningen.
”Spil dansk dag” på Notmark Skole den sidste torsdag i oktober måned
(starter med fællesspisning). Musikalsk underholdning med melodier og tekster skrevet af danske kunstnere.
Landsbyernes dag afholdes årligt den anden lørdag i september. Her har lokale og erhvervsdrivende hobbyklubber og foreninger mulighed for at præsentere sig.

Synlighed
Der er opsat 3 Infostandere, én i hver af de 3 landsbyer. Infostanderne bruges
til at informere borgerne om, hvad der sker i de 3 landsbyer omkring forskellige aktiviteter m.v.
Landsbylauget HAN kan også findes på www.hannyt.dk hvor man bl.a. kan
finde, Landsbylaugets Udviklingsplan, Nyheder, Aktiviteter, Kalender m.m.
samt på www.facebook.com

