Nyhedsbrev 8. maj 2022
Kære medlemmer
SÅ er det snart sommer, Bøgehækkene kæmper for at gøre sig grønne, solen skinner, badevandet er blevet et par
grader varmere, og der er lyst langt hen på aftenen….. en dejlig tid og med mange udendørs aktiviteter.
Flaghejsning søndag den 5. juni kl. 10.00
Ifm. grundlovsdag vil vi sammen hejse flaget, hvor vi samles ved kirkeruinen kl. 10.00
Der vil traditionen tro blive sunget et par sange, og udskænket en lille dram.
Grundlovsmøde søndag den 5. juni kl. 14.00
I haven bag ved ishuset på havnen hygger vi og fejrer Grundlovsdag.
Grundlovstalen bliver i år holdt af Marianne Hedensted Kinch, præsten fra Saksild
Musik og sang har Helge Teglgård, korleder fra Rude Strand højskole lovet at hjælpe os med
I haven opstiller vi vores nye store telt hvor der er masser af plads. Stole og borde står klar, men måske en god ide
lige at tage en hynde eller tæppe med.
Vi opfordrer til at pakke picnickurven (eller køb mad på havneområdet) og lad os nyde frokosten sammen i den
hyggelige have.
Du må også gerne selv tage øl og vand med - men det kan også købes i ishuset eller andre steder på havnen.
Om eftermiddagen er foreningen vært ved kaffe og the, og måske nogle lækre kager. (vi har jo 10 års jubilæum)
Se også indbydelse i medsendte fil. Ingen tilmelding, bare mød op – alle er velkomne.
Vi søger hjælpere til at bage en kage kontakt gerne Vinni på tlf. 4026 7269 eller på mail: vinnijensen@gmail.com
Hjælp til opstilling af telt kontakt gerne Kai på tlf. 2639 4909 eller på mail: jksommer83@gmail.com

”Norsminde for Fulde Sejl” lørdag den 11. juni
Den årlige havnefest NFFS afholdes på Havnepladsen lørdag den 11. juni fra kl. 11 til 17.00
Sæt kryds i kalenderen - det foreløbige program kan snart ses på vores hjemmeside.
Og vi kan love jer der kommer masser af aktiviteter for både børn og voksne, samt nye tiltag bl.a. kommer Aarhus
Pigegarde og spiller – vi har jo 10 års jubilæum Tak til Lions i Beder-Malling for sponsoratet.
Tilmelding til børne loppemarked
Der vil også i år være børne loppemarked med gratis boder
Tilmelding er nødvendig til Mie Wejdling på tlf. 3024 7826 eller mail mie@wejdling.dk
Til NFFS søger vi også hjælpere til flere forskellige opgaver på dagen, har du overskud måske bare et par timer
kontakt gerne Margit på tlf. 5223 4080 eller på mail: margit.bryder@gmail.com

Parkeringspladsen ved Jolleklubben
Som mange sikkert har set har Aarhus Kommune været i gang med at rydde den gamle bevoksning og fælde træerne
(Træerne var totalt rådne og fældningsklar) ved Jolleklubbens P-plads, så der fremover bliver 19 parkeringspladser
flere end tidligere.
Lige nu virker det måske lidt bart men vi forventer, at der senere kommer en form for hegn eller hæk op mod
Jolleklubbens bygninger, en form for afskærmning vil klart pynte på området.
Med de mange ekstra parkeringspladser må vi håbe det hjælper lidt, med de trafikale problemer vi tidligere har haft i
sommer halvåret.
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Madpakkehuset
Som mange sikkert allerede måske har opdaget, så har vi fået placeret nogle store træstammer ved madpakkehuset
og i haven bag ved. Til efteråret vil der også blive plantet forskellige planter og måske en form for en mindre hæk
eller lignende over mod toiletbygningen for at skærme lidt af.
Alt sammen for at skabe mere hygge omkring madpakkehuset.

En god dag med affaldsindsamling
Søndag den 3. april havde vi en hyggelig aktivitet med affaldsindsamling. Vi var 25 fremmødte til fælles morgenkaffe
og rundstykker ved Fiskehuset (tak for sponsorat) derefter spredtes vi fra Mariendal til Kysing hvor vi fik indsamlet
125 kg. affald. Aktiviteten sluttede senere på dagen med en dejlig suppe fra Norsminde Kro (tak for sponsorat) som
var en god afslutning på dagens nyttige aktivitet.
Tak til både Fiskehuset og til Norsminde Kro, og tak til alle jer der deltog.

Vi mangler stadig drivtømmer
Du kan hjælpe, hvis du har lidt drivtømmer, skibstømmer eller måske en ½ træbåd og andre maritime vragdele eller
materiel, som måske endda har en historie til Norsminde området, så vil det have stor interesse.
Vi arbejder sammen med lokale kunstnere om at lave et spotpunkt, med en fortælling om livet på havnen, med
arbejdstitlen ”mellem himmel og hav”.
RING eller skriv til Kurt Møller på tlf. 2070 0640 eller på mail: formand@krydsfelt-norsminde.dk

Håber vi ses til Grundlovsdag & til NFFS
Hilsen fra bestyrelsen
i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

