Nyhedsbrev 4. september 2021
Kære medlemmer
Norsminde For Fulde Sejl
Den 14. august blev der i år afholdt Norsminde For Fulde Sejl på hele området ved Norsminde havn.
En rigtig familie havnefest i sus og dus og med masser af aktiviteter og rigtig mange glade mennesker i alle aldre.
Det forlyder at alle boder, stande og telte havde en rigtig god dag - men der var sus i sejlene på hele havnen, og lidt
over kl. 15.00 satte vejrguderne ind med en stor regnskylle det satte naturligvis en dæmper på de sidste par timer,
trods solen hurtigt tittede frem igen.
Det var også dagen hvor vi fik indviet vort helt nye telt, undertegnede /den nye formand fik lov til at klippe den røde
snor over, og sagde tak til sponsorerne: Ajstrup Strand & Norsminde grundejerforening - AURAs Lokalværdipulje Fiskehuset på Norsminde Havn - Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup - Lokalrådene i Odder Kommune - NTG Continent A/S Aarhus kommune projekt ”Samskab Aarhus” - desuden har Norsminde Kro doneret 4 borde og 8 bænke til brug i teltet.
Vi er i foreningen rigtig glade for den store lokale økonomiske opbakning, der har gjort det muligt for os, at kunne indkøbe
teltet, der vil blive et værdifuldt samlingspunkt for os ved flere arrangementer i årene fremover.
Fællesspisning torsdag den 26. august
Vi havde en fantastisk hyggelig aften. Vi var samlet 50 glade og nysgerrige medlemmer incl. et par gæster - vi havde
nemlig sat hinanden stævne i Økologiens have i Odder.
Her blev vi taget godt imod af Susanne Rubinke og to gartnere som kendte haven til mindste radise, så vi startede
med en guidet rundvisning. Der var utroligt meget at se på - og det er sikkert - at der skal rigtig mange grønne fingre
til - for at kunne vedligeholde så stor en have på 12 hektar - haven åbnede for 27 år siden.
Derefter bød Bjørn fra Himmel & Hav indenfor i væksthuset - hvor vi fik en lækker menu. Efter en fællessang som
Janus spillede guitar til og efter lidt mere hygge var tiden fløjet at sted og det var tid til at komme hjemad.
Næste fællesspisning er den 5. oktober i Saksild Kulturhus, hvor Tanja Asp fra Odder Kommune kommer og holder
et foredrag om Biodiversitet, mere info. følger – men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
& sidste fællesspisning i år er med julebuffet som holdes den 29. november, meget mere herom senere.
Projekt Cykelsti helt ned til Ajstrup Strand,
Deltag med din familie og venner ved Politikertræf, torsdag, den 9. september kl. 16.30 til 18.00 ved P-pladsen på
Camp One, Ajstrup Strandvej 81, 8340 Malling
Se kort video om cykelforhold på strækningen via dette link: https://vimeo.com/565555835
For yderligere info. se mail som er udsendt den 27/8 2021 - kun omhandlende cykelsti projektet
Naturens dag – hvor temaet i år er: DEN EVENTYRLIGE NATUR
Søndag den 12. september afholder Danmarks Naturfredningsforening Naturens Dag over hele landet,
og naturligvis deltager Krydsfelt-Norsminde også i denne landsdækkende begivenhed.
Den eventyrlige natur - 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 mm.
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 arrangementet.
For evt. spørgsmål kontakt gerne Vinni på tlf. 40267269 eller via mail: vinnijensen@gmail.com
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Nye firma medlemskaber
Udover mange nye husstands medlemskaber (og tak for det) vi har i august måned også fået tilslutning fra en del
firmaer som har valgt at tegne medlemskab af KN
Vi siger derfor velkommen til:

Brød'rene Juul, Bagerbutik i Malling Brød'rene Juul | Facebook

Eis Food, Pølsevogn

Mosegård Is & Madbod Mosegård Is & Madbod | Facebook

Tandlægerne på Torvet, Odder v/ Jens Aastrup Tandlægerne på torvet | Facebook

God sen-sommer – håber vi ses til projekt cykelsti & til Naturens dag
Hilsen fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

