Nyhedsbrev 15. august 2022
Kære medlemmer
Så er ferietiden ved at være slut for det arbejdende folk, og børnene er begyndt i skole igen – vi er så småt på
vej til den normale hverdag, det eneste der ikke er helt som vi er vant til, er den ekstreme hedebølge vi pt. oplever
ikke bare i Norsminde og omegn, men i hele Danmark. Husk at nyde det, så længe det varer!
Fællesspisning tirsdag den 6. september
Invitation er udsendt separat, hvor vi denne aften holder ”høstfest”
Vi starter med en kort Høstgudstjeneste ved Meden kirkeruin kl. 18.00
18.30 Fællesspisning og hygge i vores store nye telt i Sørens have (bag ved ishuset på Norsminde havn)
Som et lille indslag får vi besøg af Mols Urte Dram, fortæller om krydder-urte-snapse med gratis smagsprøver, …. Det
er jo foreningens jubilæumsår.
Bemærk, det er også muligt bare at møde op i haven bag ishuset kl. 18.30 til fællesspisning, hvis ikke man ønsker at
deltage i Høstgudstjenesten.
Ligeledes kan man også bare møde op til Høstgudstjenesten (uden tilmelding, og uden at deltage i fællesspisning),
for de som måtte ønsker dette.
Vi glæder os til se jer alle til en hyggelig ”Høstfest”
Vi mangler hjælpere til opstilling af telt mandag den 5/9 - kontakt gerne Kai på tlf. 2639 4909 eller på mail:
jksommer83@gmail.com

Naturens dag – med årets tema: Naturen tæt på dig i Norsminde søndag den 11. september
Vi deltager i denne landsdækkende begivenhed i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Naturens dag starter ved Norsminde Jollehavn. Tag børn og børnebørn med, her kan I deltage i forskellige aktiviteter.
Kl. 10 til 12.00 krabbefiskeri, lave fiskestænger, krabbevædeløb, bage fladbrød på bål m.m.
Kl. 13.30 til 15.30 guidet fugletur langs Norsminde fjord
Det er gratis at deltage i alle aktiviteter - bare mød op – se medsendte invitation for mere info.
Et par frivillige søges til at hjælpe på dagen, kontakt gerne Vinni på tlf. 4026 7269
eller via mail: vinnijensen@gmail.com
Hjertestarterkursus 5. oktober
Hjertestarterkurset bliver som tidligere informeret afholdt den 5/10 kl. 19.00
Camp One (Ajstrup camping) har tilbudt at lægge lokaler til (Tak til Camp One) mere info. og tilmelding følger
Vi har fået et nyt firma medlemskab siden sidst, & siger velkommen til:

Volleshave gårdbutik i Fløjstrup, Elmosevej 51, 8330 Beder
www.volleshave.dk

Vi ses til høstfesten, hilsen fra bestyrelsen
i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand
www.krydsfelt-norsminde.dk

