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Beretning

Så springer springvandet i Notmark indviet af en promenent person.
10 maj 2015

Det var i tredie forsøg det lykkedes. Første gang skulle det drives af
solceller for at spare på CO2 udslippet - det virkede, men sprang bare 10
- 12 cm. Anden gang blev det koblet på strøm og sprang ca. 40 cm indtil
der kom andemad i - så sprang det bare 10 - 12 cm. Nu var tyren blevet
taget ved hornene og der var indkøbt en ny pumpe. Nu kom det store
spørgsmål - kunne den leve op til forventningerne?

Formand Bruno indledte
den store begivenhed.

Søndag morgen var det gråvejr, det var koldt og det blæste - hu, ha - var det
hvad vi skulle trækkes med i dag, men ud over dagen klarede det op og vi fik
det fineste vejr - stille, blå himmel og fuld sol.

Jan Propopek stod for
åbnings højtideligheden.

Klokken 16.00 var der samlet en stor skare af byens borgere med meget
store forventninger. Den tidligere Sønderborg borgmester Jan Propopek
ankom også idet han var inviteret til at forestå indvielsen.
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Og så sprang vandet!

De små var meget
begejstrede.

Beretning
Formanden for Notmark lokalforening Bruno, bød velkommen og fortalte
om den lange tur med 3 generationer springvand og garanterede for, at
det nu virkede. Han overlod derefter ordet til Jan Propopek der havde lidt
svært ved at finde ord til indvielsen af et springvand i Notmark city, men
han gjorde det godt og da han erklærere springgvandet for åbent - ja se, så
sprang det
2 meter og 37 cm over dammens overflade. Der blev behørigt klappet af
alle de tilstedeværende på nær fotografen - han havde ikke tid!
Det var vel nærmest halvparten af byens indbyggere der var til stede ved
dette arrangement og der blev snakket på kryds og tværs og det er jo i
bund og grund det det hele handler om.

Der blev grillet pølser og solgt behørige drikkevarer og den forretning gik
godt og det må siges at pølserne var vel grillede med nænsom hånd - well
done uden at være sorte og de smagte godt. Et rigtigt fint arrangement og
nu har Notmark sit eget sprinvand ligesom ved solkongens slot - dog lidt
mindre!

Det er i Notmark tingene sker!
Steen Weile
Så springer springvandet
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Der grilles pølser!

Der snakkes!

Der hygges!

Så springer springvandet
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