Nyhedsbrev 5. juni 2022
Kære medlemmer

Det var snart den Pinse, men en dejlig én af slagsen, hvor solen stod højt på himlen, ja vi har både fået sol og lidt
vand, så nu er græsplænerne pæne grønne igen.
Grundlovsdag startede kl. 10.00 ved kirkeruinen med flaghejsning - efterfulgt af et par sange og en lille dram, en
dejlig dag startede.
Selve Grundlovsmødet startede kl. 14.00, hvor vi i år havde fået stillet vores nye flotte telt op I haven bag ved
ishuset på havnen.
En rigtig god dag hvor ca. 75 personer var mødt op for at hygge og høre grundlovstalen, som i år blev holdt af
Marianne Hedensted Kinch - præsten fra Saksild. Helge Teglgård fra Rude Strand højskole spillede keyboard og hjalp
os med at synge nogle gode sange.

Kom til ”Norsminde for Fulde Sejl” på lørdag den 11. Juni
På lørdag afholder vi havnens og Krydsfelt-Norsmindes største årlige event nemlig Norsminde for Fulde Sejl. I år kan vi som forening fejre 10 års jubilæum, og
i den forbindelse kommer Aarhus Pigegarde og spiller – Tak til Lions i BederMalling for sponsoratet.
Der bliver masser af aktiviteter for både børn og voksne, samt nye tiltag med bl.a.
udstilling af veteran ambulance og brandbil, og her kan børn få lov til at spule med en
rigtig brandslange i bassinet ved slusen – NØJ det bliver sjovt, ses vi?
Aktiviteterne foregår fra kl. 11.00 til 17.00
Der er også flere madboder af forskellig slags, så alle kan få sin sult stillet.
Program for dagen er medsendt og kan også ses på vores hjemmeside.
Til NFFS infotelt mangler vi stadig et par hjælpere mellem 14:30 og 16:00 - så har du overskud og tid - så kontakt
gerne Freja på tlf. 2847 3144 eller på mail: fjy@frejajytteli.dk

Visens skib besøger også Norsminde havn i juli - det foregår i år torsdag 28. juli - sæt kryds i kalenderen.
Vi mangler også et par Hjælpere til opstilling af telt søndag den 3/7, kontakt gerne Kai på tlf. 2639 4909 eller på
mail: jksommer83@gmail.com
Håber vi ses til NFFS
Go´ sommer, hilsen fra bestyrelsen
i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

