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På vores hjemmeside opdaterer vi løbende kommende begivenheder – se FORSIDE –  
samt referater af møder – se OM OS - i vores forening www.krydsfelt-norsminde.dk 

 
Grundlovsmøde - Vores grundlovsmøde er aflyst i år. 
Dog vil der være flaghejsning lørdag den 5. juni kl.10 ved den gamle kirkeruin, Gl. Krovej 
overfor krohaven i Norsminde. Her vil Krydsfelt Norsminde traditionen tro byde på en lille dram.  
 
Madpakkehus ved Norsmindehavn - Vi har nu malet vores nye madpakkehus, og  
tirsdag den 1. juni bliver borde og bænke gravet ned af friske medlemmer af KN.  

 
Vi indvier det nye madpakkehus lørdag den 5. juni kl 11 

Borgmester Uffe Jensen kommer og klipper den røde snor over 
Du er meget velkommen til at møde op 

 
HUSK Generalforsamling i KN mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 i  
Ajstrup Forsamlingshus, Norsmindevej 40, 8340 Malling. Her er det muligt at mødes med afstand 
og stolerækker. Mødet afkortes så der bliver ingen tema og ingen forplejning 

Dog vil der blive serveret lidt kaffe og drikkevarer 
Husk Coronapas! 

 
NFFS Norsminde For Fulde Sejl, vores lokale havnefest bliver i år flyttes fra den 12. juni til  

lørdag den 14. august 2021, kl. 11-17 
 
Affaldsindsamlingen 2021  
Søndag	den	18.	april	deltog	34	personer	i	den	årlige	affaldsindsamling	i	vores	lokalområde.	Vi	er	
en	del	af	Danmarks	Naturfredningsforenings	årlige	lands	affaldsindsamling.	Fiskehuset	bød	på	
frisk	kaffe	og	dejligt	morgenbrød.	Tak	til	alle	for	hjælpen,	som	bidrager	til	at	vi	fortsat	kan	have	en	
ren	og	indbydende	natur.	
	
Efter	flere	års	affaldsindsamling	i	området,	ligger	der	heldigvis	ikke	mere	store	affaldsmængder	i	
vort	område.	Vi	indsamlede	kun	ganske	få	mundbind	og	10	stk.	engangsemballage		
Historikken	er	udarbejdet	af	Leif-Henning	Jensen,	formand	for	Ajstrup Strand og Norsminde 
Grundejerforening.	

	 	
År Personer Indsamlet Dåser Cigaretskod 

2016 30 735 kg 470  
2017 40 1.150 kg 785  
2018 21 340 kg 350  
2019 35 400 kg 220 1.300 

2020 25 60 kg 35  
2021 34 75 kg 80 

	 
 
Skriv under på en længe ventet cykelsti 
KN forsøger at samle tilslutning for en cykelsti fra rundkørslen i Ajstrup, ad Ajstrup Strandvej og 
helt til Ajstrup Strand - der er p.t. 1.354 JA-stemmer – vi vil meget gerne højere op – så fortæl det 
til familie og venner, så opbakningen bliver endnu større!  

 
– stem via dette link https://aarhuslokal.dk 

 
 
Mange hilsener fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde v/Formand Mie Wejdling 


