
 

Nyhedsbrev september 2020 
 

www.krydsfelt-norsminde.dk 

På vores hjemmeside opdaterer vi løbende kommende begivenheder samt 

referater af møder i vores forening - se www.krydsfelt-norsminde.dk 

 

Vores første fællesarrangement i foreningen blev afholdt som en 

sommerudflugt med picnickurv fra Møllers Gastronomi. 
Vi vor 31 medlemmer, som nød den dejlige sommeraften med fællessang og 

delikat tapas og hyggeligt samvær. 

Vi gør meget for at coronasikre vores arrangementer. Så tak til alle til at hjælpe 

med til, at vi kan være sammen på en forsvarlig måde.  

 

Cykelsti 

Bestyrelsen har taget initiativ til at skrive til rådmanden for Teknik- og Miljø 

Bünyamin Simsek og har derefter fået en artikel i lokalavisen, samt et indlæg i 

fællesbladet nr. 5. Se artikel på www.krydsfelt-norsminde.dk 

 

Hjertestarterredningskursus 

Der er nu 3 hjertestartere i vores område. 
De er placeret således: Fasanvænget 1 ved Mariendal, på campingpladsen Camp 

One og ved Yachtkluppen på Norsmindehavn. 

KrydsfeltNorsminde er interesseret i, hvem der kunne tænke sig at deltage i et 

hjertestarterredningskursus. Hvis du er interesseret så skriv en mail til vores 

næstformand Benny Bjergaard: hyldevaenget17@outlook.dk eller sms til 

26523916. Senest den 1.oktober. Derefter følger vi op på projektet. 

 

Naturens dag 

Søndag den 13. september afholder vi i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening Naturens Dag ved Jolleklubben. 

Der bliver mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, så som krabbefiskeri, 

lave fiskestænger, krabbevædeløb, bage fladbrød på bål mm. 

Aktiviteterne er for store og små og er fra kl 9.30 til 11.30 
Fugletur ved fjorden er fra 12.30 til 14.00 

Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding til arrangementet. 

 

Husk Affaldsindsamling den 19. september kl 10 til 12 tilmelding via 

http://www.ajstrupstrand.dk/kontakt 

 

1.oktober  

Fællesspisning i Ajstrup Forsamlingshus med fiskeplatter fra Norsminde Fiskehus.  

Se vedlagte tilmelding. 

 

25.november  

Julefrokost i Saksild Kulturhus, Rudevej 100 8300 Odder. Ligger ved siden af 
Saksild skole. 

 

Mange hilsener fra 

bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde v/Formand Mie Wejdling 
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