Nyhedsbrev 1. August 2021
Kære medlemmer
Norsminde For Fulde Sejl NFFS
Vi nærmer os datoen for den længe ventede ”havnefest” Norsminde For Fulde Sejl, som grundet Corona blev rykket
til lørdag den 14. august kl. 11 til 17.00, hvor vi bl.a. indvier vores flotte nye telt kl. 11.
Vi gentager succesen med børne loppemarked med gratis boder - find det aflagte legetøj, gode ting og sager frem,
og få lidt lommepenge med hjem. (det er kun børneting der må sælges)
- skynd jer at tilmelde jer til Mie på tlf. 30247826 eller via mail mie@wejdling.dk
Se yderligere info. om børne loppemarked i medsendte fil
Formål med NFFS
Ønsket med NFFS er at afholde et arrangement, som involverer de mange unikke muligheder og med masser af
aktiviteter for både børn og voksne som vi råder over i dette dejlige område. Ved fjord, havn, strand og masser af
natur. En dag hvor området byder på unikke tilbud med både, joller, kajakker, musik fra lokale musikere, indslag fra
lokale kunstnere og mad fra de lokale aktører.
Se program og læs om alle aktiviteterne på www.krydsfelt-norsminde.dk følg os på Facebook samt i medsendte fil.
Fællesspisning
Vi starter op med fællesspisning igen første gang torsdag den 26. august hos Økologiens Have.
Et spændende besøg, hvor vi starter med rundvisning og efterfølgende fællesspisning
Se medsendte indbydelse og sørg gerne for tilmelding i god tid.
Projekt Cykelsti helt til Ajstrup Strand,
Der afholdes politiker møde ved CampOne torsdag den 9. september kl. 16.30 til 18.00 sæt kryds i kalenderen.
Vigtigt at vi møder talstærkt op, så vi kan lægge pres på politikerne, det må være på tide at vi nu får den længe
ønskede cykelsti helt ned til strandet.
Program følger i næste nyhedsbrev og på vores hjemmeside.
Naturens dag
Søndag den 12. september afholder vi naturens dag i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening reserver
allerede nu denne dag.
Program for dagen følger i næste nyhedsbrev og på vores hjemmeside.
Til Naturens dag mangler vi et par frivillige hjælpere
kontakt gerne Vinni på tlf. 40267269 eller via mail: vinnijensen@gmail.com
Vi har fået tilrettet vort logo
Med et lille slogan ”Flere kan mere” som fremover indgår i logoet – vi vil jo så gerne have flere medlemmer.
Tusind tak til Sine for det flotte arbejde.

Fortsat god sommer – vi ses på havnen
til Norsminde for Fulde Sejl
Hilsen fra bestyrelsen
i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

