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Nyhedsbrev maj 2018 
 
Vandreture  
Vores program for de næste ture 
17.maj  

Fiskehuset i 
Norsminde Kl.19 

 
Marselisborg skov 

 
Ritha Justesen 
4018 9332 
 

31.maj  
Fiskehuset i 
Norsminde Kl.19 

 
Langs stranden fra 
Saksild til Hou 

Lisbeth Pedersen 
2027 2715 
 
 

14.juni  
Fiskehuset i 
Norsminde Kl.19 

 
Skovmøllen – Giber Å 

Ritha Justesen 
4018 9332 

 
 
De, der har mulighed for det, skal have bil med, så kører vi ud til destinationen 
hvor turen starter. 
 
 
Affaldsindsamling den 22. april 
Indsamlingen blev også i år en succes. Der var heldigvis ikke så meget affald. Det er 
dejligt, at alle er med til at holde vores område rent løbende hen over året. 
Men 20 til 25 gode folk mødte op på dagen og samlede ca. 340 kg affald. 
De sluttede af med en dejlig suppe i yachtkluppen doneret af Norsminde Kro. 
Mange tak til Søren. 
 
 

Grundlovsmøde i Norsminde den 5.juni 2018 

Foreningen Krydsfelt Norsminde har i år overtaget arrangementet med 
afholdelse af Grundlovsmøde efter Norsminde Bylaug, som blev nedlagt sidste 
år. Programmet for dagen vil være opdelt i et formiddags- og et 
eftermiddagsarrangement. Kl. 10 vil der være flaghejsning ved den gamle 
kirkeruin Gl. Krovej overfor krohaven i Norsminde. Her vil Krydsfelt Norsminde 
traditionen tro byde på en lille dram. 

Selve grundlovsmødet vil løbe af stablen med start kl 14 i haven bag Ishuset 
ved Norsminde Havn. Her har vi været så heldige at forstander på Rude Strand 
Højskole Carsten Holvad vil holde grundlovstalen for os i år. 
Der vil desuden være fællessange og mulighed for hyggeligt samvær. 
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Der vil være stole – men det vil være en god ide at medbringe en klapstol eller 
tæppe, hvis du har mulighed for det. Der bliver sat telt op til lejligheden. 
Du må gerne selv tage kaffe eller øl med – men det kan også købes i området 
på havnen.  
  
 
Husk! Generalforsamling i Ajstrup –Norsminde grundejerforening fredag den 8. juni 
kl 18.15 på Norsminde Kro 
 
 
NFFS den 9. juni  - se vedlagte bilag 
I år med børneloppemarked 

 
 
 

Hilsen fra bestyrelsen Krydsfelt Norsminde 
 
 

 
 
 


