
40 års jubilæum
Nytårsdag var NotmarkHus sal fyldt med glade 
mennesker, der alle ville være med til at fejre Anna 
Maries jubilæum som kirkesanger. Det var en rigtig 
hyggelig dag med underholdning af forskellig slags. 
Gruppen Canzone sang for os og Anna Marie. Der var 
også mange taler. Vores præst Malene fortalte varmt om 
hvad Anna Marie betyder for kirken. Vores tidligere præst 
Jens Lyster talte og bad Anna Marie synge, så uden 
forberedelse gik Anna Marie til mikrofonen. Anna Marie 
fik mange gaver og fortjenstmedalje fra Kongehuset.
Vi er stolte af at have en sanger så dygtig som Anna 
Marie her i vores område. 

Læseklubben
Læsegruppen består på nuværende tidspunkt af 6 
læselystne Quinder. Vi mødes 1 gang om måneden over 
en kop kaffe/te, hvor vi snakker om den bog vi har læst i 
månedens løb. At læse og snakke om en bog på den 
måde som vi gør i læsegruppen, gør at vi får flere 
indgangsvinkler til ”historien”, hvilket er med til at gøre 
det rigtig spændende.  
Vi læser flere genrer af skønlitteratur, her kan jeg blandt 
andet nævne: ” Nu er det længe siden”, ”Havet i 
Theresienstadt”, ”Yacobians Hus” ”Den som blinker er 
bange for døden”, ”Ovenpå er der stille”, ”Det syvende 
møde”, ”Fasandræberne”, Et Strejf af Nådens vinge” lige 
nu er vi i gang med bogen ”Berlinerpoplerne”.
I efteråret var læsegruppen til et spændende foredrag, på 
Sønderborg Bibliotek, med forfatteren Knud Romer der 
har skrevet bogen ”Den som blinker er bange for døden”, 
som er en selvbiografisk roman om en opvækst i 
Nykøbing Falster i 1960érne, en opvækst præget af 
mobning og social isolation fordi moderen var tysker. 
Romanen ”Yacobians Hus” er blevet filmatiseret, og i 
december 2009 samledes læsegruppen foran tv 
skærmen for at se filmen på dvd. Bog som film tegner et 
farverigt og kompromisløst billede af livet i det moderne 
Kairo, et modsætningsfyldt sted, hvor de rige og 
magtfulde udnytter deres position, og hvor bestikkelse og 
korruption er en del af hverdagen. 
Vakte dette din interesse og vil du vide mere, er du 
velkommen sende en e- mail til 
jonnachristineduus@paradis.dk
Læsegruppens mødes igen d. 26. januar 2010.

Ølbrygning 
Vi er nogle der godt kan lide et glas øl, og som gerne vil 
smage på lidt forskelligt. Vi vil også gerne prøve at 
smage på noget, vi selv har brygget. Derfor går vi 
sammen for at lave et lille bryggerlaug på Notmark 
Skole. Der er plads til flere. Vi kan dog ikke være ret 
mange til hvert bryg.

      Vi håber at lave flere forskellige bryg afhængig af hvor 
mange der er med.
Landsbyforeningen har søgt penge til udstyr til 
Ølbrygning. Ca. halvdelen af udgifterne til udstyr betales 
derfor af Landsbyforeningen, og den anden halvdel skal 
deltagerne selv betale. Det betyder at vi skal regne med 
at ud over udgifter til humle, malt, gær osv. også skal 
give et bidrag til udstyret. 
Hvis vores aktiviteter går godt, skal vi nok fortælle om 
resultaterne. Hvis ikke, så kan det være vi laver et andet 
arrangement om Øl.
Første gang vi mødes bliver den 21. januar kl. 19.30 på 
Notmark Skole.
Jan Persson på Engvej er tovholder på Ølbrygning, så 
tilmelding til Jan.

Lektiehjælp
Det er også Landsbyforeningens opgave at lave noget 
for børn og unge i vores tre landsbyer. På mange skoler 
skal der spares for at få råd til de grundlæggende 
aktiviteter. Derfor er det svært at afsætte timer til 
lektiehjælp og klubaktiviteter. Kommunen forsøgte at 
lave klubaktiviteter på folkeskolerne, men på mange 
skoler var der ikke nok familier der meldte sig.
Vi vil gerne forsøge at lave noget for børn og unge, men 
det er ikke så nemt at få gang i dette. Når vi laver det på 
Notmark Skole bygger det på frivillighed, for vi har ikke 
penge til løn, så derfor er vi afhængig af at der er 
forældre, der er med til disse aktiviteter.
Der er flere børn, der har sagt til mig, at de har behov 
for hjælp til lektierne, og det ved jeg også fra mit 
arbejde. Børnene er meget glade for at have hjælp til 
lektier, være sammen med andre børn, og være fri for at 
tænke på lektierne hjemme. Der er også mange børn, 
der nyder at sidde sammen med mor eller far og lave 
skolearbejdet.
Vi vil prøve at starte i det små og håber at det kan 
udvikle sig derfra. Bliver det lektiehjælp, der er det 
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første, så kan man forestille sig, at der bagefter er andre 
aktiviteter også. Der er allerede en del der har sagt de 
godt vil hjælpe, så vi er nok til at starte op. Man kan godt 
hjælpe børnene selvom man ikke er ekspert i fagene.
Landsbyforeningen vil sørge for internetforbindelse, og 
har søgt penge til en computer mm. Vi mangler dog 
endnu en sponsor for at det er klar. Vi vil gerne kunne 
vise film mm på storskærm for børn og unge også.
Første møde er den 19. januar kl. 19.30. Tilmelding til 
Anders@hundslev.dk eller 61333483

Wild Cross Move
Der er flere der har foreslået, at vi laver noget for de lidt 
større børn ved Notmark Skole. Det var fremme ved 
Fokusgruppernes start og har igen været fremme, bla. 
ved lokaldagen.
Derfor er der blevet foreslået en slags Cross bane til 
cykler – knallerter - ATV og lignende køretøjer. For at 
trække ulovlige aktiviteter væk fra vejene og ud på 
markerne på en styret måde, - på sigt kan der være en 
god pædagogisk mulighed i dette.
Betina har slået et par streger på et kort og kommet frem 
til en bane på ca. 350 M. Det kræver at vi kan låne/leje 
lidt af markerne bagved skolen.
Vi forestiller os, at det er en simpel bane, som ryddes 
ved hjælp af borgerne og kun har jord som belægning. 
Ingen grus eller andet underlag. Der kan blive tale om at 
lave lidt bakker og lægge små halmballer ud som 
afskærmning.
Kortet viser hjørnet af Notmark Skoles grund lige bag ved 
bygningerne, langs med skellet til Ditlevs NotmarkHus. 
Den røde streg angiver banens placering. Den lige røde 
streg angiver skellet til NotmarkHus.
Det er Henrik og Betina i Almsted, der er tovholder på 
dette projekt.

Stier i området
Betina og Henrik m. fl. har lavet et forslag til stier rundt i 
området, således vi kan gå en tur uden at skulle gå 
tilbage af den samme vej. Der er forslag om stier på 
begge sider af alle tre landsbyer. Vi håber at kunne 
gennemføre disse stier i takt med at lodsejerne giver 
tilladelse til at gå der. Vi mangler folk til at gøre arbejdet 
færdigt.

Brugerbestyrelse for Notmark Skole
Landsbyforeningen har jo søgt og fået mange penge til 
udstyr og aktiviteter på Notmark Skole med henblik på 
at skabe nye og fastholde netværk i området. Sidst fik vi 
45000 kr fra kommunen til inventar. Det er således rigtig 
mange penge vi skal have brugt i løbet af året. Vi regner 
derfor med at Notmark Skole i fremtiden bliver et 
moderne mødested for borgerne i de tre landsbyer og 
andre brugere.
Når vi bruger så mange penge, skal der være styr på 
det, og blandt andet derfor, skal vi have lavet en 
brugerbestyrelse på skolen. 
Landsbyforeningen har taget initiativ til at få lavet en 
brugerbestyrelse. Da det er kommunen der ejer 
Notmark Skole, så er det også kommunen, der står for 
at lave brugerbestyrelsen. Bjarne Kjær Christensen er 
derfor ved at invitere brugerne af Notmark Skole til et 
møde,  hvor vi kan lave en brugerbestyrelse, som kan 
være et forum for den fremtidige brug af Notmark Skole. 
Landsbyforeningen, der har fået pengene, kan i 
samarbejde med brugerbestyrelsen således have styr 
på brugen af de mange penge vi har fået bevilget. 
Mødet er den 3. februar. Kontakt Bjarne Kjær 
Christensen på kommune for yderlige oplysninger.

Økonomi: Indskudsbeviser
Vi har en del penge i kassen og vi har fået 45000 kr fra 
Sønderborg Kommune til inventar til Notmark Skole. Vi 
har jo fra LAG lovning på 83.500 kr. kr til digerne i 
Almsted og 109.937 kr til aktiviteter og inventar på 
Notmark Skole. Pengene fra LAG er en 50-50% 
ordning, så vi skal selv finde halvdelen. Her tæller 
kommunens 45000 med og andre penge vi søger hjem 
fra andre steder, og det går godt. Det andet problem 
ved penge fra LAG er, at de først bliver udbetalt når 
projektet er færdig og regnskab og rapport er færdig. 
Det betyder vi skal have samlet en arbejdskapital. På 
lokaldagen i september fik vi fra borgere lovning på 
55000 kr som en slags lån som arbejdskapital. Nu har vi 
lavet aftaler med Andelskassen og vi har lavet regler og 
et dokument som kan bruges ved disse indskud. 55000 
kr er ikke nok, så det er afgørende at flere vil tegne sig 
for et bidrag som arbejdskapital. Der er mulighed for at 
låne pengene i Andelskassen i Augustenborg så det 
eneste man mærker til indskuddet er renten af beløbet, 
og renten er jo ikke stor for tiden.
Jens og Lone på Søndergade har taget opgaven som 
kasserer og hermed har vi meget kompetente folk til 
dette arbejde. De har tidligere ført andre regnskaber, 
både store og små.

Hjemmesiden:
Der sker ikke nok på www.hannyt.dk Vi mangler folk til 
at tage billeder, skrive om det der sker. Vi har også en 
kalender som alle kan bruge til at gøre opmærksom på 
aktiviteter i området. Jo mere der annonceres jo bedre. 
Både kirken og sporten og alle andre kan bruge 
kalenderen.
Vi har jo en masse aktive folk, som har noget på hjerte. 
Under menupunktet ”Hos os” kan vi se en liste over 
fugle, som er set på Søndergade. Det er Tom som har 
lavet listen. Nu kan I andre prøve at finde en fugl, som 
Tom ikke har set. Her skal vi i fremtiden have 
beskrivelser af de mange spændende ting vi kan se i 
området. 

Stefan Kleinsmidt i samtale med Ulla 
Asmussen på lokaldagen 2009

http://www.hannyt.dk/
mailto:Anders@hundslev.dk


Tim er vores vigtigste fotograf, og dem kan vi godt bruge 
flere af.
Vi vil meget gerne have alle vores små og store 
virksomheder i området til at sende et par linjer, et 
mindre foto og kontaktoplysninger. Så vil vi sætte plads 
af til jer.
Det samme gælder alle foreninger og grupper som retter 
sig mod borgerne i området.  Vandværker, brandværn, 
dagplejerne, og andre, skal også være nemme at 
kontakte via hjemmesiden. 

Foredrag, musik kunst: 
På det kulturelle område er vi med i et samarbejde med 
udvalgte forsamlingshuse og andre mødesteder i 
Sønderjylland. Vi får tilbudt forskellige kulturelle 
arrangementer, som vi får med rabat og tilskud. Rabatten 
får vi når flere forsamlingshuse går sammen om det 
samme arrangementet, og tilskuddet er fra en pulje 
penge som kommunerne bag har søgt til dette 
samarbejde. Vi får også gratis annoncering.
Vi arbejder på at få et foredrag i efteråret: ”Helte og 
skurke i Sønderjyllands historie”
Afhængig af flere uafklarede forhold arbejder vi på et 
musikarrangement her i foråret. Vi skal have to ting på 
plads før vi tør sige ja. Hold øje med hjemmesiden og 
annonceringen.
Vi har haft en kunstudstilling på Notmark Skole. Der var 
ca. 10 malerier udstillet. De var en del af en udstilling 
som gik rundt på 10 skoler i kommunen. Der var 
tilsammen 110 kunstgenstande. Malerier, keramik og 
skulpturer var alle fra Afrika. Det var en udstilling af 
meget høj kvalitet. Dybbøl-skolen købte et relief til deres 

nye byggeri. Sprogskolen købte to billeder, og der 
hænger nu et par hos mig og Pia har et udstillet i 
butikken. Man kan se mere på www.afro-art.dk eller få 
et katalog hos mig.

Søren Kirkegaard:
Den 4. februar og den 3. marts kl. 19.30 er der 
studiekreds i præstegården om Søren Kirkegaard. Det 
er Malene Freksen, der vil lede os in i denne 
verdensberømte tænkers verden. Der kræves ingen 
forkundskaber og der serveres lidt til maven. Dette er 
taget fra Notmark Sogns Kirkeblad

Lokaldag
Lokaldagsgruppen takker alle for deltagelse ved 
Lokaldag 2009 - og med
et nyt år følger så endnu en lokaldag.......

LOKALDAG 2010 
på idrætsbanerne ved Notmark Skole

Lokaldagsgruppen samles til første planlægningsmøde 
mandag, den 8. februar, kl. 19.00 hos Karen 
Margrethe Jørgensen, Søndergade 7
Har du lyst til at deltage i planlægning og afvikling af 
dagen, så kom frisk!!.
Forslag til tema for dagen modtages meget gerne.
Vel mødt
Poul Harald Holm, 30137442, phh@heaven.dk"

Fællesspisning
Tag dine børn med til fællesspisning og højtlæsning på 
Notmark Skole Mandag den 1. februar 2010 

kl. 17.30 Hyggesnak og borddækning
kl. 18.00 Fællesspisning 

Efter maden er der højtlæsning for børnene. 
Imens kan de voksne få en snak om, hvad skal der til 
for at vores område er et attraktivt og godt sted for 
børnefamilier.

30,-kr pr. prs. børn indtil 10 år dog 20,-kr.
Der er mulighed for at købe øl, og vand.
Tag selv service og bestik med.

Nede i fru Hansens kælder
kan man købe frikadeller,
når man køber margarine,
må man ikke stå og grine,

når man køber æg,
må man ikke lave skæg.

Tilmelding senest 26.januar 2010
til Jonna Christine 2857 2417 
Der er plads til 30 personer denne gang og der gælder 
først til mølle princippet

Fællesspisning i fremtiden
Hermed opfordres alle lokale til at være med til initiativet 
”Fællesspisning på Notmark Skole”.
Mandag den 28. september havde vi den første 
fællesspisning med  42 spisende gæster. 
Efter ide andre steder her fra Als, håber vi, at det kan 
blive en tradition at spise sammen flere gange i løbet af 

I anledning af kobberbrylluppet fejres Chresten 
og Dorthe Waldemar med en halv krans

http://www.afro-art.dk/


de mørke måneder. 
Man medbringer selv service og de forskellige grupper 
leverer et måltid. 
En gruppe kan være en forening, en gade, en kortklub, 
en motorcykelklub, en mødregruppe, det frivillige 
brandvæsen, vandværket osv. 
Find sammen nogle stykker og tilmeld jer hos Anders 
Brandt, tlf 61333483, helst email  anders@hundslev.dk
Fortæl gerne, hvilken måned I kunne tænke jer at stå for. 
Mandag aften er fælles fasciliteterne oftest frie på 
Notmark Skole. 
Den tredje mandag i måneden kunne være et bud på en 
fast dag. Tilmeldingen foregår enten 
telefonisk til en fra jeres gruppe eller 
pr mail på mad@hundslev.dk. 
Egenbetalingen har været 30,-kr pr. 
pers. Børn indtil 10 år dog 20,-kr.
Vi håber at høre fra jer!
På initiativgruppens vegne, 
Malene Freksen og Anders Brandt.

Bestyrelsen.
Vi holder møde ca. en gang om 
måneden. På de sidste møder har 
vi fået lavet aftaler om 
indskudsbeviser og vi har lavet en 
forretningsorden. Det er nogle ting 
der skal være på plads så der er 
gode regler for hvordan 
Landsbyforeningen arbejder. Når 
pengene fra forskellige fonde og 
kommunen bliver udbetalt så skal 
der være orden i tingene. Det næste 
vi skal have set på er forsikringer så 
vi er ordentligt dækket ind hvis der 
sker uheld. 
Det sjoveste er jo når vi ser, at 
arrangementerne der er succeser. Dem har vi jo også: 
Læseklubben, Lokaldagen, Den første fællesspisning. 
Og der er udsigt til flere: Ølbrygning, Lektiehjælp, 
Digerne i Almsted mm.
Vi har en god stemning på møderne. Det er bekymrer os 
mest er om borgerne vil slutte op om de aktiviteter vi 
sætter i gang. Vi vil også gerne have flere med til at stå 
for aktiviteterne. Nu har vi rammerne i 
Landsbyforeningen og vi har lovning på pengene, så nu 
er det mange ting der er op til borgerne.

Ildsjæle 
Det er spændende at være med til at stable en aktivitet 
på benene. Man skal være nogle stykker der arbejder 
sammen om at få en aktivitet stablet på benene. Det er 
sjovest når man er flere. Landsbyforeningen har 
pengene og vi har folk til at passe på regnskaber og vi 
har forretningsorden og vedtægter, så alt det 
grundlæggende er på plads. Vi kan også hurtigt sende 
nyhedsmail ud eller omdele en invitation. Vi kan kun 
opfordre borgerne i området til at være med. Det har 
aldrig været nemmere. 

Diger i Almsted. 
Projektet har ventet på, at vi har alle de 
økonomiske forhold klaret. Nu er 
indskudsbeviserne set efter af kompetente 
folk og de er klar til at blive underskrevet. 
Når dem der har tilbudt at hjælpe med 
arbejdskapital har indsat pengene på 
kontoen i Andelskassen, så kan vi gå i 
gang. Vi venter nok til det værste sne er 
væk. Det er spændende at se resultatet. 
Vi har givet kulturforvaltningen besked på 
at når digerne er renoveret skal de med 
som en af perlerne i landdistrikterne.

Cykelsti og trafik
Der er stadig brug for at være 
opmærksom på de mangler der er på 
vores ellers fine forbindelse mellem  vores 
tre landsbyer. Vi har grund til at være 
glade for cykelstien, for den bliver brugt af 
mange andre end cyklende. Vi har fået 
blinklys op så trafikanter advares om 
krydsende mennesker. 

Jævnligt har vi samtaler og møder med teknisk 
forvaltning om at få rettet de sidste ting. Det vigtigste er 
at reparationen efter bumpene ikke er gjort særligt fint, 
så ujævnhederne er stærkt generende for naboerne. 
Det ene rosenbed blev slettet ved busstoppestedet. Det 
lykkedes mig at få hentet roserne og de fleste 
granitsten. Teknisk forvaltning vil se positivt på at det 
bliver sat op igen. Hvem vil hjælpe med det. Gerne 
tidligt i foråret så vi alle kan nyde roserne i sommer. 
Roser står i min have og her er stenene også.

Kalenderen:
Lektiehjælp 19. januar
Ølbrygning 21. januar
Læseklubben den 26. januar
Fællesspisning 1. februar
Brugerbestyrelse for Notmark Skole 3. februar
Søren Kirkegaard 4. februar i Præstegården
Planlægning af Lokaldag 8. februar

Søren Kirkegaard 3. marts i Præstegården
Bestyrelsesmøde 3. marts
Bestyrelsesmøde 7. april
Bestyrelsesmøde 12.maj

Dette nummer er redigeret af Anders Brandt

Navne, adresser,  telefonnumre og mail-adresser på bestyrelsen.
Formand: Anders K Brandt, Søndergade 13, 74473480, 61333483, anders.brandt@hundslev.dk

Sekretær: Jonna Christine Duus, Søndergade 20, 28572417  jonnachristineduus@paradis.dk
Ken Olav Abeloe, Søndergade 20, 28572417  jonnachristineduus@paradis.dk
Betina Christensen, Almsted 6, 73 45 80 89, 61 27 80 89, almsted@email.dk

Henrik Hansen Almsted 6, 73 45 80 89, 61 27 80 89, almsted@email.dk
Erik Olesen, Almsted 4,   28 57 04 39, erik@dybcom-data.dk

Bent Nielsen, Søndergade 11, 74473602, 20163602, bentsbyg@mail.dk
Maillisten: hundslev@groupcare.dk er kun for tilmeldte. Hjemmeside www.hannyt.dk

Kasserer: Lone Gjerløv Jensen og Jens Hyldgaard Jensen, Søndergade 16 , 74473413,  

Det er hyggeligt når mange 
børn banker på døren og 
skyder nytåret ind. 

Tilm
eld dig m

aillisten hos anders@
hundslev.dk
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