Kære medlemmer af Krydsfelt-Norsminde
Hermed et lille julebrev

Generalforsamling i KN bliver den 14. marts 2022 kl. 19.00 i Yachtklubbens lokaler, på havnen i Norsminde. Reserver
datoen allerede nu – indkaldelse med dagsorden følger i slutningen af januar.
Deadline for indkomne forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal i følge vedtægterne sendes til
formanden senest den 15. januar 2022 Mail: formand@krydsfelt-norsminde.dk
Husk, vores hjemmeside opdateres løbende med kommende begivenheder i vores forening –
se www.krydsfelt-norsminde.dk – film om ny skoleskov ved Mariendal – findes f.eks. under FORSIDE
vedtægter og referater af møder – findes f.eks. under OM OS på hjemmesiden
Nedenfor lidt information om de seneste afholdte aktiviteter
Folkevandring til Meden kirkeruin i Norsminde
søndag den 21. november
Denne søndag fik vi pustet liv i den gamle kirkeruin, med Luciaoptog
og juleandagt, og efterfølgende hygge med æbleskiver og gløgg.
Arrangementet endte med at blive et større tilløbsstykke med et
deltagerantal på knap 70, samt et lille Luciaoptog med 9 børn.
Med det store fremmøde og opbakning bliver det sikkert en årlig
tilbagevendende tradition.

En stor tak til forsanger Lena Bryder, til trompetist Johanne Jespersen, til de
søde børn i Lucia optoget, og til Marianne Hedensted Kinch, præst i
Kystpastoratet for det gode samarbejde & tusind tak til alle jer der mødte
op…. Et tydeligt eksempel på at “FLERE KAN MERE”

Den 29. november var det tid for årets sidste fællesspisning,
den traditionsrige julefrokost, som blev afholdt i Ajstrup Forsamlingshus.
Vi var 55 tilmeldte til julehygge - dejlig mad fra Bonde i Odder, fællessang,
underholdning ved Janus, lotteri med masser af gevinster, samt livemusik
ved Jan og Janus. En rigtig hyggelig aften hvor vi sluttede af med gode oste,
ris a´ la mande og kaffe med småkager.
Næste fællesspisning bliver når Corona tillader det – forhåbentlig i
slutningen af februar-marts 2022.
Tak til nedenstående firmaer for flotte sponsor gaver til julefrokosten:
Jens-Aage Kærgaard Nielsen, pyntegrønt – Super Brugsen i Beder Skønhedspletten i Beder - Bageren i Beder - Pure Nature spa & wellness i Fløjstrup
- Malling Pizzaria - Stations Pizza i Malling - Ariana blomster i Malling - Bichel Vine i
Malling - Salon Face i Malling – Super Brugsen i Malling Jette Pouls, Ajstrup Strand.

Så går slutspurten ind mod den 24.
Det har jo igen været et udfordrende år med Corona,
i både op- og nedadgående grad, men vi skal være glade for
at vi fik en god sommer og efterår - og vi kan så kun håbe på at
Coronaen forhåbentlig ikke kommer til at forstyrre vores juletraditioner.
Pas godt på jer selv og hinanden, bestyrelsen takker for godt samarbejde i årets løb,
og ønsker alle et rigtigt godt nytår

Med ønsket om en glædelig jul til jer alle og jeres familier.

Hilsen fra bestyrelsen
i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

