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_____________________________________________________________________________________________________________________________
De tre landsbyers blad
Istandsættelse af  stendigerne i Almsted

En undergruppe under Landsbyforeningen arbejder med 
at istandsætte nogle af de gamle fine stendiger i Almsted
Man lægger ikke så meget mærke 
til dem under al bevoksningen, 
men Almsted har faktisk nogle 
gamle stendiger. De kunne blive en 
pryd for landsbyen, hvis de blev 
sat i stand. Men som det er nu, 
har trærødder  skubbet stenene 
løse, andre steder er sten skubbet 
helt ud. 

Derfor har Landsbyforeningen 
med opbakning fra Naturfrednings-
foreningen, ved Andreas Andersen, 
taget initiativ til at få en del af 
stendigerne i Almsted sat om.
Det drejer sig om diget ud for 
Almsted nr. 24 A (John Byg). 
Stykket er ca. 80 m langt.
Til projektet er der søgt økonomisk 
støtte i forskellige fonde. Lige nu 
har vi i alt 8.000 kr. som er givet 
af Sydbank i Augustenborg og 
Fabrikant Mads Clausens Fond. 

Naturfredningsforeningen vil højst 
sandsynligt også give et bidrag.
Pengene skal bruges til maskinleje. 
Desuden  stiller nogle  almstedbor-
gere med gratis arbejdskraft.
Sankthansaften i Almsted Lyng, 
orienterede gruppen om planerne: 
Vi vil sætte diger i stand tre 
weekender i september. Her håber 
vi, at mange vil komme og hjælpe 
til. Alle kan være med, for der er 
også opgaver til os, der ikke har 
forstand på at lave diger. Det kan 
forhåbentlig blive hyggeligt at være 
sammen om et konkret projekt.
Vi har fået lov at få nogle sten fra 
Gravgården. Hvis der er andre 
landmænd heromkring der har 
marksten liggende vil vi da gerne 
have flere (vel at mærke hvis de 
ligger et tilgængeligt sted). Man er 
nødt til at have en del sten at 
vælge imellem.
Hvis man har lyst til at være med 
én eller flere af arbejdsdagene, 
eller hvis man har sten, vi må 
bruge, kan man henvende sig til 
mig.
Vi håber, det hele falder på plads. 
Vores lille ”Almsted sti og sten 
gruppe” arbejder videre med 
sagen.
Elisabeth Dreier, Almsted 49
Tlf. 74473334

Stendige fra Engvej
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Notmark/Almsted/Hundslev Teaterforening
Vær med i teaterforeningen. Prøv dine kræfter som 
skuespiller.
Notmark/Almsted Bylaug har ved 
bystævnet den 15.05.2007 taget 
navneforandring til
Notmark/Almsted/Hundslev 
Teaterforening.

Formålet med denne forening er at 
støtte amatørteater i lokal-
samfundet, og alle der måtte 
ønske at afholde amatørteater kan 
søge om midler ved teaterforening.

Teaterforeningens bestyrelse er 
følgende personer:
Ulla F. Pedersen, Formand 
74473339
Søren Pedersen, 74473339
Andreas Hansen, 74473554
Arne Dreier, 74473334
Henrik Hansen, 73458089
Bjarne Thomsen, 74473501

OPRÅB
Der har i mange år været en fast 
tradition at der blev spillet teater, 
med virkelig god opbakning til 
opførelserne. Dette har på det 
sidste ikke kunne gennemføres på 
grund af manglende aktører, 
instruktør og sufflør..

En ny teater sæson står nu for 
døren, så det er nu der søges om 
skuespillere som er beredte til over 
en periode på ca. 4 mdr. (oktober 
til februar) at være en aktiv del i 
dette års evt. teater opsætning.

Vi er sikker på at i nogle er der 
gemt en ”lille” eller måske ”stor” 
skuespiller, så det er bare med at 
komme ud af busken. Et typisk 
antal skuespillere der anvendes er 
mellem 8 – 12 personer.
 
Der er endnu ikke truffet noget 
valg med hensyn til hvilket stykke 
der skal opføres, dette vil først 
blive fastlagt når vi ved hvor 
mange der melder sig.
Desuden søges også om frivillige 
som kan give et nap med til bl. a. 
scene opsætning og nedtagning 
samt andre praktiske ting i 
forbindelse med opførelserne.

Henvendelse og tilsagn om at 
medvirke i dette års teater 
opsætning både skuespillere og 
scene ”folk” bedes foretaget til 
teaterforeningens medlemmer. 
Seneste frist for tilsagn: 
15.08.2007
Til sidst og ikke mindst kom ud af 
busken og lad os genoptage 
traditionen om at i Notmark/-
Almsted/Hundslev lokal samfund 
skal der bare være teater.
Er der spørgsmål så kontakt Helle 
Komischke på 74473501.

Med venlig hilsen
Notmark/Almsted/Hundslev 
Teaterforening.
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Planlægningen er godt i gang for at lave dette års opfølgning på 
loppemarkedet sidste år. Der skal være loppemarked igen, og alle 
opfordres til at finde ting frem fra gemmerne som kan omsættes enten 
i egen bod eller i en bod sat op af Landsbyforeningen. 
I år opfordres så mange som muligt til at lave en udstilling eller på 
anden måde vise frem hvad man arbejder med enten i fritiden eller 
arbejde. Vi vil gerne have at alle kan se hvor meget der foregår her i 
området. Det vil være fint hvis de mange erhvervsdrivende får nye 
lokale kunder eller flere melder sig til spejderne, eller bliver den nye 
syngende stjerne i kirkekoret.
Næste planlægningsmøde er 7. august kl 19.00 hos Karen Margrete 
Jørgensen. Tilmelding nødvendig af hensyn til kaffen.

Brug 

Notmark Skole
Booking af lokale på skolen til foreninger og grupper. Vi kan kun 
opfordre til at skolen bliver brugt så meget som muligt, for jo flere der 
bruger den, jo mere ser kommunen at skolen bruges i lokalsamfundet, 
jo mindre risiko for lukning. Man kan ikke bruge skolen til private 
fester. Da kan man jo bruge Notmarkhus. 

Henvendelse om booking: 
Ulla Friis Pedersen. Tlf 74473339

Ølbrygning
Når Sønderborg og Broballe kan starte eget bryggeri, så kan vi også. 
Er der nogen, der vil være med til at prøve kunsten at brygge eget øl. 
Vi forstiller os, at vi hen over vinteren prøver at brygge et par 
forskellige øl på Notmark Skole. Formanden for Ølentusiasterne her i 
området har sagt han gerne vil hjælpe os i gang. Vi skal selv hjælpe 
med til at finde store gryder og dunke til brygningen. 
Vi skal være mellem 4 og 12 personer til at starte et bryggerlav.

Tilmelding til Anders Brandt 74473480

Lokaldag

16. september kl. 12.00-15.00: Loppemarked, 
udstillinger, konkurrencer, underholdning mm
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Der har i de sidste par 
år været arbejdet på at 
få jernbanestien, 
mellem Asserballe 
Station og Hundslev 
åbnet for ridning. 
Nu er det lykkedes at få 
åbnet en del at stien 
samt den nyrenoverede 
hovvej mellem 
jernbanestien og 
Almsted. 

Hestefolk i Hundslev, Notmark og Almsted
Rideforbudet er ophævet så der kan rides, men kun i 
den skiltede side.

Det er sket på den betingelse af at 
ridning foregår i den side som 
skiltene angiver.
Der er fra Hundslev i venstre side 
og fra Almsted i højre side.
Det er vigtigt at overholde denne 
regel, da det ellers vil kunne føre til 
at der igen indføres rideforbud.
Det vil betyde at flere års arbejde 
vil være spildt og det vil ikke være 

muligt at øge 
antallet stier i 
naturen hvor 
ridning er tilladt.
Især nu, hvor der 
er friske øjne på 
mange af de 
poster ved 
kommunen, hvor 
beslutninger om 
færdsel i naturen 
tages er det 

vigtigt at vise gode eksempler.
Det er jo de få der kan ødelægge 
det for de mange.

Stien er mange steder smal, så 
tænk over om der er plads til flere 
ryttere ved siden af hinanden eller 
om man bør ride i kolonne.

Generalforsamling
i Landsbyforeningen for Almsted, Notmark og Hundslev

den 30. august kl. 19.00 på Notmark Skole
19.00 Inger Plauborg, byrådsmedlem fra Venstre, indleder om hvordan 
man i Tandslet satte gang i fælles aktiviteter. 
Derefter inden Generalforsamlingen vil vi have en debat om hvad vi 
skal prioritere for at udvikle vores tre landsbyer. Vi vil opfordre alle til 
at møde op og komme med forslag til aktiviteter og andet, som der 
skal arbejdes med. Der er mange penge til rådighed for 
landdistrikterne, så det drejer sig mest om at få søgt pengen. - Og vi 
får ingen uden at søge.
20.00 Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Cykelstien
Landsbyforeningen arbejder på at få arbejdet gjort færdigt. Vi blev hørt 
da vi klagede over bumpene på vejen, så vi regner også med at blive 
hørt på de andre 13 større og mindre punkter vi har indsendt til 
kommunen. Skulle nogen have noget at tilføje her så send det til os og 
vi vil se hvad vi kan gøre. Man kan også selv sende til kommunen. 
Vi kan se at cykelstien bliver brugt meget af mange forskellige 
mennesker, så den dækker helt klart et behov. 
Nu gælder det også at få kommunen til at bevilge penge til resten af 
cykelstien, som Augustenborg Kommune lovede os. 

Landsbyforeningen for Almsted, 
Notmark og Hundslev

Velkommen til nye borgere i de tre landsbyer. Landsbyforeningen 
startede for mindre end et år siden. Det skete som følge af arbejdet 
med en lokalplan i nogle fokusgrupper. 
Landsbyforeningen er én blandt mange foreninger i området, og 
sammen skal vi gøre det bedre at bo her. Med den nye store kommune 
er det meget vigtigt at stå sammen. Landsbyforeningen har fået en 
status af kommunen, som fælles talerør for de tre landsbyer. Vi får 
penge til blad og andet og deltager i beslutningerne for området.
Lokaldagen bliver lavet af en gruppe aktive folk, og ligeledes 
teaterforeningen. På samme måde kan flere folk lave flere aktiviteter. 
Landsbyforeningen vil hjælpe med at søge penge til aktiviteterne.
I andre landsbyer har en gruppe sørget for bredbånd til TV og internet.
Næste møde i Landsbyforeningen er 8. august. Alle er velkommen. 
Tilmelding nødvendig. 

Ny hjemmeside for Landsbyforeningen
Landsbyforeningerne får en fælles hjemmesidestruktur med sider for 
hver Landsbyforening. Det bliver meget nemmere at finde de 
oplysninger som er relevante for de enkelte landsbyer. Det ser ud til at 
der bliver en masse fælles stof og al det lokale stof som vi kan 
overkomme at sætte på siden. Når det er lavet som en fælles 
hjemmesidestruktur, så bliver det nemmere, at se hvad de andre 
landsbyforeninger laver, og vi kan så hente inspiration hos hinanden.
Vi mangler desperat en person, der vil hjælpe med at udvikle vores del 
af hjemmesiden. Der kræves ikke kompliceret viden om hjemmesider 
og der bliver et kursus, hvor man lærer at indsætte stof på 
hjemmesiden. Gitte Jacobsen fra infoland.dk hjælper med arbejdet med 
hjemmesiden. Se en demoside på http://www.infoland.dk/demo/
 

http://www.infoland.dk/demo/
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Sønderborg Landsbyforum
Siden starten af Landsbyforeningen for Almsted, Notmark og Hundslev 
har bestyrelsen også deltaget i opstarten af Sønderborg Landsbyforum. 
Sønderborg Landsbyforum skal hjælpe landsbyforeningerne med at 
behandle sager, der skal tages op politisk. Jeg har foreslået at 
Sønderborg Landsbyforum arbejder med at forbedre den kollektive 
trafik i landdistrikterne. Det er en opgave, som er for stor for de 
enkelte  landsbyforeninger. Alle landsbyforeningerne i Sønderborg 
kommune er repræsenteret Sønderborg Landsbyforum med to 
repræsentanter fra hver af de gamle kommuner. Den ene af 
repræsentanterne fra hver af de gamle kommuner er også med i 
Landdistriktudvalget. 
Landdistriksudvalget (formand Inger Plauborg, Venstre) kan beslutte 
om forhold for landdistrikterne. Landdistrikstudvalget har 500.000 kr, 
som er øremærket landsbyforeningerne. Heraf har vi fået 6000 kr til 
arbejdet i landsbyforeningen, som til trykning af dette blad. Af de 
500.000 kr betales også den nye fælles hjemmeside for alle 
landsbyforeningerne, hvor vores landsbyforening også får plads. Vi kan 
senere på året søge om flere penge. 
Landdistriksudvalget er underudvalg under Kultur og Fritidsudval-
get, som Stefan Kleinsmidt fra Slesvigsk Parti er formand for. Herunder 
hører forsamlingshuse som Notmark Skole. Man kan søge her for 
penge til forskellige aktiviteter i landsbyerne.

Lokal AktionsGruppe (LAG)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har et nyt program for 
udvikling i landdistrikterne. Staten og EU har tilsammen afsat 560 mio. 
kr. årligt, som skal gå til mere liv på landet, fødevareforædling, 
forbedring af natur og miljø, og iværksætterstøtte.
I Sønderborg Kommune er dannet en ”Lokal AktionsGruppe”, som har 
til opgave at fordele midlerne til de personer og foreninger, der ansøger 
om støtte. Det forventes at Lokal AktionsGruppe (herefter kaldet LAG) 
vil få tildelt 1,8 mio. kr. årligt.
Svend Erik Vad og H. C. Nielsen er valgt fra vores område. 
Man kan se hvad pengene går til i andre LAG i landet på EU's 
hjemmeside: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/lagdb_da.htm.
Landsbyforeningen kan søge penge til projekter til dækning af 40 
% af udgifterne inden for nogle områder. De resterende 60 % kan 
søges andre steder. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/lagdb_da.htm
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Notmark Præstegårds forpagterbolig. 
Haderslev Stift tilladelse til 
udarbejdelse af et skitseforslag 
herpå.
Nuværende menighedsråd vælges 
og indsættes november 2004.
Da der ikke er budgetteret og 
godkendt et egentligt projekt af det 
afgået råd, ønsker det nyvalgte 
råds medlemmer, at hele sagen om 
forpagterboligen tages op til fornyet 
behandling.
Det gøres hurtigt klart, at 
ophævelse af fredningen for 
bygningen ikke accepteres af 
Kulturarvstyrelsen. Ved møder i 
foråret 2005 beslutter 
menighedsrådet, at en 
gennemgribende restaurering af 
forpagterboligen skal realiseres 
hurtigst muligt.
Arkitekt John Kronborg Christensen, 
Nordborg, udarbejder projekt for en 
” kold ” bygning med 
skitsetegninger samt økonomi 
opstilling, som rådet tilslutter.
Kulturarvstyrelsen giver projektet 
grønt lys den 29. november 2006 
og provsti samt stiftet får 
detailprojektet tilsendt fra John 
Kronborg januar 2007.
Finansieringen af projektet er p. t. 
til debat mellem Haderslev Stift og 
menighedsrådet, så 
budgetlægningen for 2008 og 
efterfølgende år kan tilpasses 
projektet.
Hvordan er det så tiltænkt at 
restaurere forpagterbygningen? 
Projektet vil starte i begyndelsen af 

Siden fredningen i 1932 af 
Notmark Præstegården, dengang 
en fire længede bygning, har der 
været ønsker om nedrivninger 
dels af østlige ladebygning, den 
lille lade og sidst forpagterboligen. 
Kan ses på ældre fotos af 
præstegården.
De forskellige menighedsråd fra 
1940 til dags dato har gentagende 
gange haft nedrivningerne og evt. 
restaurering til behandling.
I 1942 blev der givet tilladelse til 
nedrivning af den østlige 
ladebygning.
I 1951 blev præsteboligen 
gennemgribende renoveret.
I 1958 anmodes om nedrivning af 
den lille ladebygning, hvilket først 
blev tilladt i 1962.
Januar 2001 besluttede Skov- og 
Naturstyrelsen, at fredningen af 
forpagterboligen ikke kan 
ophæves og skal som følge heraf 
restaureres og / eller 
istandsættes forsvarligt.
December 2001 afgøres, at 
bygningen ikke må fjernes.
Januar 2003 giver 
Kulturarvstyrelsen tilladelse til en 
gennemgribende restaurering.
April 2004 giver daværende 
menighedsråd udtryk for, at man 
ønsker en udvidelse af 
forpagterboligen, så et 
menighedshus / sognegård kan 
realiseres.
Juni – juli 2004 giver dels 
Kulturarvstyrelsen og dels 
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2008 med total nedrivning af 
bygningen.
Der vil blive genbrugt de mest 
brugelige bygnings dele samt 
indkøbt resterende relevante dele.
Bygningen bliver opført som en ” 
kold ” enhed med bindingsværk på 
alle fire udvendige vægge, 
vinduer, dør og dobbelt port som 
oprindeligt har været der.

Mindestenen blev flyttet over til Kirken 
i forbindelse med anlægningen af 
cykelstien

Stråtækning og ydervæg udform-
ning samt valg af farver i stærk 
overensstemmelse med præste-
bygningen, så helheds indtrykket 
går op i en meget smuk enhed.
Indvendigt vil der blive tre rum 
med el-tilslutning for lys og evt. 
el-kraft.
Pudsede vægge og stenbelægning 
på gulve samt tilpasset listeloft.
Rummet ved endevæg mod 
præstegården vil blive brugt til en 
dobbelt alkove, tidsmæssigt 
passet ind. Næste rum vil blive en 
mindre ”mindestue”, hvor lokale 
og tidstypiske genstande mm. kan 

opbevares. Sidste rum, det største, 
vil få en dobbeltdør mod nordvest, 
tidligere port, og tænkes anvendt 
til præstefamiliens ”hestevogn” 
eller lignende kørselsredskab.
Når restaureringen er færdig 
anlægges indkørsel nordvest for 
bygningen, er allerede benyttet 
som markvej.
Herefter kommer turen til 
gårdpladsen foran præstegården. 
Den skal rettes op, med 
belægningen og belysning, som 
igen passer til den smukke 
præstegård.
Den nyanlagte cykelsti har gjort, at 
dels en forlængelse af 
forpagterboligen ikke er mulig og 
dels at en gennemgribende 
restaurering af gårdspladsen er 
nødvendiggjort.
Handicap sti til præstegården vil 
blive anlagt på den nordvestlige 
indkørsel.
Menighedsrådet er fast besluttet 
på, at anvende de nødvendige 
midler til hele denne restaurerings 
opgave, så præstegården endelig 
får den smukke udformning som 
bygningen har behov for.
Projektet vil løbe over årene 2008 - 
09 måske også 2010.
Planlægningen af hele projektet 
budgetter med et forbrug på 2,5 – 
3,0 million kroner.
På menighedsrådets vegne
Ole Jøker Nissen Projektansvarlig.

 De tre landsbyers blad er denne 
gang redigeret af Anders Brandt. 
Når ikke andet er anført er 
artiklerne skrevet af redaktøren.
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