Nyhedsbrev 5. juli 2022
Kære medlemmer
Så er det ferietid, med mange turister ved stranden og på havnen

Norsminde for Fulde Sejl blev afholdt lørdag den 11. juni
Nok én af de bedste sommerdage med afholdelse af Norsminde for Fulde Sejl i mange år, vejret var med os (ingen
regn og ingen blæst) så det resulterede i rekord mange besøgende på hele området ved Norsminde havn denne
lørdag. Flere boder meldte om udsolgt, andre med meget fin omsætning.
Vi havde også mange besøg i Krydsfelt-Norsmindes eget store info-telt, hvor der også foregik mange forskellige
aktiviteter.
Af andre nye aktiviteter på havnen var besøget af veteran brandbilerne og vandsprøjterne, som børnene kunne
prøve, med spuling ud over havnebassinet som var en stor succes. Aarhus Garden var også mødt op for at spille,
dette var som altid rigtig hyggeligt – MANGE TAK til Lions fra Beder-Malling for sponsorat.
EN STOR OG VARM TAK til alle de medlemmer, der igen, igen deltog med en frivillig indsats ved flytning af vores telt,
samt op-og nedtagning af dette, pasning af KN info-bod, omdeling af program og opbakning i det hele taget.
En hyggelig familie dag som sluttede kl. 17.00 hvor alle vist var godt trætte.

Det sker på Norsminde Havn - Hotspot skilt er kommet op
”Mellem Fjord og Hav” er titlen på dette Hotspot.
Step 1: Infotavlen til den lokale historie er sat op.
I efteråret tilføjes Spotpunktet i Norsminde flere elementer.
Så gå en tur på havnen og se den fine infotavle.
Tak til tovholder for denne ide - Lisbeth Bonde, Saksild og Omegns lokalråd.

Visens skib ligger til i Norsminde havn torsdag 28. juli – det plejer også at være en hyggelig aften
Næste Fællesspisning er tirsdag den 6. september
Temaet bliver Høstfest - hvor vi starter med en kort Høstgudstjeneste ved Meden kirkeruin kl. 18.00
med efterfølgende Fællesspisning og hygge i vores store nye telt i Sørens have (bag ved ishuset på Norsminde havn)
Sæt et stort kryds i kalenderen – særskilt invitation følger senere.
Vi håber der er nogle som vil Hjælpe til med opstilling af telt mandag den 5/9 - kontakt gerne Kai på tlf. 2639 4909
eller på mail: jksommer83@gmail.com
På selve dagen mangler vi også hjælpere til flere forskellige opgaver (opstilling af borde og stole, borddækning o.m.a.
Evt. bare et par timer så kontakt gerne Kurt Møller på tlf. 2070 0640 eller på mail: formand@krydsfelt-norsminde.dk
Naturens dag – afholdes i år i Norsminde søndag den 11. september
Krydsfelt-Norsminde deltager også i denne landsdækkende begivenhed i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening.
Aktiviteter for alle aldre: Naturens dag starter ved Norsminde Jollehavn. Der bliver mulighed for at deltage i
forskellige aktiviteter, så som krabbefiskeri, lave fiskestænger, krabbevædeløb, bage fladbrød på bål m.m.
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Aktiviteterne er for store og små og er fra kl. 10 til 13.00
Det er gratis at deltage - bare mød op, der er ingen tilmelding til dette arrangement.
For evt. spørgsmål kontakt gerne Vinni på tlf. 4026 7269 eller via mail: vinnijensen@gmail.com

Hjertestarterkursus 5. oktober
Vi er i gang med at forberede et Hjertestarterkursus som vi forventer bliver afholdt den 5/10 kl. 19.00
Sæt kryds i kalenderen. Tilmelding og nærmere info. følger senere.

Nye firma medlemskaber
Udover flere nye husstands medlemskaber (og tak for det) har vi i de sidste måneder også fået tilslutning fra en del
firmaer som har valgt at tegne medlemskab af KN
Vi siger derfor velkommen til:

Peters Gartneri - Foreningen for Økologisk Jordbrugsssamvirke (FØJS)
www.petersgartneri.dk

Paradiset Gårdbutik
www.paradiset-gb.dk

Betina Thorup Mygind fodterapeut
www.fodterapeutbeder.dk

Fortsat go´ sommer/ferie, hilsen fra bestyrelsen
i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

