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Fællesspisning – ændret menu og pris: 
Da der ikke er så mange, der har lyst til selv at lave mad til vores fællesspisning, så 
har vi bedt Jens om at lave noget lækket mad til os til næste fælles spisning.  
(Det bliver ikke risengrød!). 
 
Dato Tid og sted Menu Tilmeld senest 
 
Torsdag 
29.november 

 
18-20 
I Ajstrup 
forsamlingshus 

 
Menu kommer  
senere 

 
Tirsdag den 
27.november 

 
Tilmelding: Margit Bryder - margit.bryder@gmail.com  

- eller ring på tlf. 5223 4080.  
Tilmeldinger er først gældende, når man har betalt. 
 
Betaling: MobilePay 46702 Skriv ”29/11” eller via netbank til KN’s konto:  
Reg. nr.:1944 konto: 8979 5824 72 (tastes uden mellemrum) 
 
Hvis man ikke har netbank eller MobilePay, kan man betale kontant hos Margit 
Bryder, Gl. Krovej 24. 
 
Pris: pr. person 100 kr.  
 
Drikkevarer: Deltagerne medbringer selv drikkevare 
 
 
Pjece om Krydsfelt-Norsminde 
Bestyrelsen har nu i samarbejde med Janus Wejdling lavet en ny pjece om 
foreningen. Pjecen vil blive trykt, og vi vil tager den med til fællesspisning og 
andre arrangementer, så medlemmerne kan få nogle eksemplar til at dele ud 
af. Se medsendte pdf-fil. 
 
Husk!! 
Vandreture 
Det er en åben vandregruppe – 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. 
 
 



 
Nyhedsbrev november 2018 
	

www.krydsfelt-norsminde.dk	

 
 
 
 
 
Erhvervsmedlemmer i Krydsfelt-Norsminde 
Vi vil gerne gøre opmærksom på vores 3 dejlige spisesteder, som vi har i området og i 
vores forening. 
 
Norsminde Kro 
Norsminde Kro vil gerne give et super tilbud på julefrokoster til alle foreninger og 
deres medlemmer af Krydsfelt-Norsminde. Ikke at hele foreningen skal komme, men 
at man f.eks. som to hold venner på bestemte dage, kan komme på Kroen og få en 
hyggelig julefrokost.  
 
FiskeHuset i Norsminde 
Fiskehuset har nu annonceret med en vintermenu – her kan også bestilles 
julefrokoster mm. 
 
Restaurant Himmel og Hav 
Menuen skifter efter årstiderne og lige nu også med julefrokost tilbud. Der afholdes 
også i år fortælleaftener. Se datoer på deres hjemmeside og facebook. 
  
 

Hilsen fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde 
 
 

 
 


