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Beretning

Dagen hvor man kan være lidt anderledes!
Stedet er Notmark.
5. januar 2015

Gamle traditioner skal holdes i hævd og et godt eksempel på dette er
Hellig tre konger. For dem der ikke skulle kende skikken, så klæder
man sig ud og går på besøg i byen, i huse hvor lyset er tændt. Man
bliver budt på lidt vådt og tørt og kan værten gætte hvem de de
udklædte er, skal de smide masken. Det hele afsluttes med at de tre
bedste udklædninger kåres ved en festlighed på Notmark gamle skole
(kulturhuset).

Det er faneme uhyggeligt
når den slags dukker op i
Notmark!

Notmark er en, på mange måder, levende landsby. Der er en gruppe
mennesker der gør en stor indsats for at holde det kulturelle liv igang, hvilket
gør det attraktivt at bo i landsbyen.

Et forelsket par gør kur
til hinanden - den store
kærlighed var at spore.

Hellig tre konger skulle afholdes og der var derfor blevet nedsat
et dommerpanel, bestående af Borgmesteren (Erik Lauritzen),
Viceborgmesteren (Åse Nyegård) samt byrådsmedlem (Tage Petersen).

Hellig tre konger i Notmark
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To deltagere af dommerpanelet diskuterer strategi
for udvælgelsen.

Beretning
Der var stille på skolen, men stilhed før storm - blot en enkelt løb udklædt
rundt som spøgelse og prøvede på alle måder at skræmme de fremmødte,
dog uden held - stemmen og figuren kunne ikke skjule spøgelsets identitet.
Så dukkede der flere op - en abe, en bamse, et forelsket par, Michael
Jackson, en brandmand, undsluppede straffefanger, mr. Bean og mange
andre. Der blev spillet musik, danset, spist pølser og så gled der en
enkelt bajer eller 2 ned - rigtig fin stemning. Så kom tidspunktet hvor der
skulle deles præmier ud og det kan jo være svært at blive enige, især da
dommerne kom fra hvert deres parti, men det lykkedes.

Borgmesteren kaldte holdene op, startende med tredje præmien og frem til
de endelige vindere. Der blev hujet og klappet medens de udklædte smed
maskerne.
Nu hører vi under Sønderborg kommune, men selvstændigheden ligger
dog stadig og ulmer - Notmark kommune, den ville jo være fin at få tilbage.

Den tredje dommer hygger
sig med en lystig fyr.

Nu har Als jo engang været republik og præsidenten hed Bruno - vi har jo i
Notmark en Bruno og jeg kunne ikke lade være med at spørge ham om han
ikke kunne tænke sig at blive Notmarks borgmester. Svaret var NEJ, - jeg
vil sgu være præsident og intet mindre!
Hellig tre konger i Notmark
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Der går vist lidt tid før vi kan få det gennemført.

De 3 landsbyer

Michael Jackson er stadig i
live og besøgte Notmark.

Efter præmieuddeling,
maskefald og almindelig
hygge, trak folk sig stille
og roligt tilbage. Det var
blevet sent og vi skulle jo
også lige op på arbejde.
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Det var et fint arrangement og der der er flere planlagt for året aktivitetsplanen dukker sikkert op på hjemmesiden notmark.dk
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Steen Weile

En stor tak til arrangørerne, til dommerpanelet og til de øvrige deltagere.

Mr. Bean kunne heller ikke
holde sig væk - hellig tre
konger i Notmark tiltrak
mange kendte.

Er jeg ikke bare bedårende?
Jeg ville ønske det var en
skønhedskonkurrence.
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Aben opførte sig pænt godt opdraget (vi fandt ikke
ejeren)

Hvor var det nu jeg lagde
min kone?

De siger godt nok jeg ikke
skal stikke næsen i alt!
Hellig tre konger i Notmark
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3. præmien gik til undvegne
straffefanger.

Soldater fra 1864 (de gamle)
hentede en 2. præmie.

Et ungt par høstede 1.
præmien.
Hellig tre konger i Notmark
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Hvordan klarer man det når
det nu er en halsbrand det
drejer sig om?
Fiskeren havde fanget en
stor nytårstorsk.

Et lille møde på kontoret
(køkkenet). Hvad er det lige
Tage peger på?

Det var ikke let at kende folk
- selv om de er lokale!
Hellig tre konger i Notmark
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