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Grundlovsmøde den 5. juni 
Grundlovstalen bliver holdt af Efterskoleforstander Heine Boe. 

Ramsbjerg Spillemænd vil underholde samt spille til fællesange. 
Der vil desuden være mulighed for hyggeligt samvær. 
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.  

Se tid og sted i vedlagt bilag. 
Desuden holder Fitness ved stranden indvielse af de nye 
fitnessredskaber ved havnen kl.12 samme dag. 
 

NFFS 

Der afholdes Norsminde For Fulde Sejl på havnepladsen. 

Den 8. juni kl 11.00 til 17.00. 

Det foreløbige program kan ses på vores hjemmeside og i ved 

lagte bilag. 

 

Der vil også i år være børneloppemarked med gratis boder. Her kan 

man også tilmelde sig på 3024 7826. Se vedlagte bilag. 

 

Der vil være fællesspisning i teltet ved jolleklubben om aftenen. 

Her vil alle vores medlemmer blive inviteret til at deltage. Se 

tilmelding i vedlagte bilag. 

Muligvis vil der også være indvielse af Kajakklubbens nye 

kriblekrablebro på denne dag. 

 

 

Nattergaletur 

Har du lyst til at høre nattergalen? 

Vi mødes ved den gamle bro på Norsminde Havn Den 14. juni kl 

21.00 og går derefter over til fjorden langs diget. Vinni Jensen fra 

Krydsfelt-Norsminde vil guide os. Det er en ”stille” tur uden hunde. 
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Nyt - Fælles cykelture  

Den første cykeltur bliver den 16. juni kl 10.00. 

Mødested ved info-stander på parkeringspladsen ved den store 

badebro Ajstrupstrand nær Campingpladsen. 

Cykelturen afpasses til de fremmødte. Ingen tilmelding Hvis du har 

spørgsmål så kontakt: Sven Thomsen 2367 4475 

  

 

Beder-Malling Vinterbadeklub 

Klubben har lejet en mobilsauna i weekend den 25-26. maj. Den 

kommer til at stå på parkeringspladsen ved Norsmindestrand ved 

hvor den gamle badebro var. Kan benyttes af alle. 

Flere informationer på www.bmvklub.dk og deres facebookside 

Beder-Malling Vinterbadeklub. 

 

Husk 

Fremover vil det være muligt at læse bestyrelsesreferater på vores 

hjemmeside under ”Om os”  

https://www.krydsfelt-norsminde.dk/om-os 

 

 

 

 

Mange hilsener fra 
 bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde 
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