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Vandreture  
Vi har i Krydsfelt Norsminde arrangeret vandreture siden sidste efterår. Der er flere, der 
arrangerer ture i området, så for at få kontinuitet, har vi tænkt at slå kræfterne sammen med 
den gruppe, der hedder Gåtur i Ajstrup.  
Det er en åben gruppe – så de, der har tid og lyst, mødes ved stranden ved 
Campingpladsen (handicapbroen) kl.10 hver tirsdag formiddag. Der afsættes ca. 2 
timer til turen. 
Du kan tilmelde dig gruppen Gåtur i Ajstrup på Facebook. Her vil der blive informeret, hvis der 
en gang imellem tages andre initiativer.  
Hvis du ikke er til Facebook, kan du sende dit mobil nr. til Lillian Steenholt 2212 5056, så vil 
du blive informeret ad den vej.  
 
Grundlovsmøde i Norsminde den 5.juni 2018 

Foreningen Krydsfelt Norsminde havde i år overtaget arrangementet med afholdelse af 
Grundlovsmøde efter Norsminde Bylaug, som blev nedlagt sidste år. Det var en rigtig god dag   

Til flaghejsning ved den gamle kirkeruin mødte der 40 personer op og fik en hyggelig stund 
med sang og en lille en til halsen. 

Ved selve grundlovsmøde mødte der ca 70 personer op i den hyggelige have bag ishuset.  

Vi havde sat stort telt op  - men vejret var jo med os, så det havde som sådan ikke været 
nødvendigt.  

Rude Strands nye forstander Carsten Holvad holdt en rigtig god grundlovstale, hvori han bl.a. 
kom ind på nærdemokratiet. Han påpegede, hvor vigtigt demokratitanken også er i det nære 
lokale samarbejde. Hvor vigtigt det er, at vi går i dialog med hinanden, når der opstår 
forskellige behov og interesser. 

Carsten informerede desuden om arrangementer, der afholdes på Rude Strand Højskole. De 
har en række foredrags arrangementer, som er åbne for alle. Se i øvrigt på deres hjemmeside 
om yderligere informationer. www.rudestrandhojskole.dk 

Norsminde for fulde Sejl 
Vi havde vejret med os i år. En fantastisk dag med mange aktiviteter, boder og god 
mad. Det nye fiskehus havde mange besøgende, og det gik rigtig godt. Bode-
indehaverne var meget tilfredse, og der var mange besøgende over alt. De nye børne 
boder var også en succes. Yachtklubben holdt 40 år jubilæum, og der var til sidst en 
dejlig mulighed for fællesspisning for alle medarrangører i jolleklubben hen under 
aften. 
En dejlig start på den kommende sommer.  
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