
Vi bevarer & fornyer i fællesskab

Velkommen 
til Krydsfelt-
Norsminde

OM KRYDSFELT- NORSMINDE

Krydsfelt-Norsminde er en forening stiftet af 
lokale interessenter i erkendelse af, at vi står 
stærkere og lettere får noget gennemført hos 
de offentlige instanser, når vi fremstår som en 
samlet enhed.
Vi er bindeled mellem de lokale beboere, for-
eninger og erhverv i forhold til samarbejde 
med Odder og Aarhus Kommuner.

Foreningens mål er at engagere lokale beboe-
re, foreninger og erhverv i en fælles strategi for 
området. En strategi, som både kan fastholde 
de oprindelige værdier, men også kan være 
med til at skabe ny udvikling.

Krydsfelt-Norsminde samler primært tanker og 
ideer under en fælles paraply. Det gør vi i sam-
arbejde med de mennesker, lokale grupper og 
offentlige instanser, som ønsker at passe på 
området og udvikle det.

Krydsfelt-Norsminde hjælper også gerne med 
projektansøgninger og arrangerer borgermø-
der, når dette skønnes nødvendigt.

Dit engagement er vigtigt - enten i bestyrelsen, 
i udvalg eller blot ved at tegne medlemskab.

Vær med til at sætte præg på udviklingen i dit 
lokalområde!

Lad dine ideer komme i spil!
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Fra Mariendal strand, over Ajstrup strand og 
Norsminde by til Kysing, findes der et pragtfuldt 
naturområde med strand, fjord, fuglereservat, 
sejlsport, kultur og gastronomi.

Om sommeren summer her af liv, og i vinterperi-
oden er der fred og ro til fordybelse.

Vi er så glade for vores område, at vi har skabt
en forening, der vil dialog og fællesskab, så vi 
både kan bevare og skabe nye værdier.

Du kan læse mere i denne folder, på hjemmesi-
den og Facebook. www.krydsfelt-norsminde.dk/
Facebook
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FØLG OS / KONTAKT OS / BLIV MEDLEM

        Følg os på Facebook. 
        www.krydsfelt-norsminde.dk 
 
        formand@krydsfelt-norsminde.dk
 
        
Medlemspris pr år

• Foreninger & erhverv 300 kr.
• Enkelt husstand 150 kr.

MobilePay: 46702
Danske Bank - Reg: 9570 konto: 00 1309 5132
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AKTIVITETER I OMRÅDET

Affaldsindsamling
I starten af april afholdes affaldsindsamlings-
dag i samarbejde med Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger. Kom og 
vær med, du får frisk luft og motion og vi slut-
ter af med fællessuppe på havnen.

Grundlovsdag
Dagen indledes med flaghejsning kl. 10 ved 
den gamle kirkeruin. En dejlig hyggestund 
med sang og en lille én til halsen. Om efter-
middagen mødes vi i haven bag iskiosken på 
havnen i Norsminde til grundlovstale, musik, 
sang og kaffe.

Norsminde For Fulde sejl (NFFS)
I samarbejde med lokale foreninger og 
ildsjæle afholdes i juni en hyggelig havnefest 
for hele familien med fokus på havnekultur, 
fødevarer fra havet og diverse aktiviteter i 
havnebassinet og fjorden. Du kan også gå 
på jagt efter loppefund i både voksen og bør-
neboder og nyde dejlig mad til stemningsfuld
musik på havnen.

Sct. Hans
De lokale foreninger/erhvervsdrivende fejrer 
Sct. Hans med bål langs kysten, båltale og 
sang/musik.

Vandreture
Der er en åben gruppe – man mødes kl.10 
hver tirsdag på stranden ved Campingplad-
sen/handicapbroen.
Følg Facebook gruppen ”Gåtur i Ajstrup”.

Fællesspisning
Vi arrangerer fællesspisning for medlemmer-
ne af foreningen.
Find datoerne på vores hjemmeside.

PROJEKTER I OMRÅDET

Der arbejdes løbende med aktuelle planer 
for udvikling af området fra Kysing strand til 
Mariendal strand. Dette i samarbejde med 
Aarhus og Odder Kommuner, Naturstyrel-
sen, lokale foreninger, interessenter og be-
boere.

Aarhus Kommune - Nord for Fjorden
Her samarbejdes med kommune og Natur-
styrelse om delprojekterne, hvor tovholder 
selv søger midler til hvert enkelt projekt, og 
når beløbet er indsamlet realiseres det en-
kelte projekt efter myndighedernes behand-
ling og godkendelse.

Odder Kommune - Syd for Fjorden
Her arbejdes med flere projekter med en 
samlet økonomi i Det Grønne Partnerskab, 
som består af Krydsfelt-Norsminde, Od-
der Kommune, Naturstyrelsen, en tilknyttet 
konsulent, samt foreninger, lodsejere og er-
hvervsdrivende.

Trafiksikkerhed – Begge kommuner
Vi samarbejder med Saksild og Omegns lo-
kalråd samt Fællesrådet for Beder, Malling 
og Ajstrup.

Du kan også være med til at påvirke nye til-
tag!

Ajstrup strand

Aarhus Kommune

Odder Kommune

Norsminde
Fjord

Norsminde

Kysing Næs

f        Følg os på Facebook. 
        www.krydsfelt-norsminde.dk 
 
        formand@krydsfelt-norsminde.dk


