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Der er mange aktiviteter i vort lokalområde. Nedenfor en kort orientering for den nærmeste tid.  
 

Affaldsindsamlingen den 22. april 2018 kl. 10-12 
Allerede på søndag foregår affaldsindsamling i vort område. Du kan stadig 

være med – mød blot op.  

 
Stiftende generalforsamling den 30. april 
Det nye projekt med etablering af en forening baseret på økologisk produktion af bl.a. grøntsager 

holder stiftende generalforsamling på Malling Sognegård mandag den 30. april kl. 19:30 

 

Grundlovsmøde den 5. juni 
Der er både et formiddags og et eftermiddagsarrangement. Kl. 10 vil der være flaghejsning ved 

Den gamle kirkeruin Gl.Krovej overfor krohaven i Norsminde. Her vil Krydsfelt Norsminde 

traditionen tro byde på en lille dram. 

Selve grundlovsmødet vil løbe af stablen med start kl. 14 i haven bag Ishuset ved Norsminde 

Havn. Her vil forstander på Rude Strand Højskole Carsten Holvad vil holde grundlovstalen for 

os i år. 

Der vil desuden være fællessange og 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. 

 

Generalforsamling den 8. juni 
Årets generalforsamling i Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening afholdes fredag den 8. 

juni kl. (18:00) 19:00 på Norsminde Kro.  Indkaldelse følger senere. 

 
Norsminde for fulde sejl  den 9. juni 
For 11. år i træk inviterer klubber og foreninger til fest for fulde sejl.  

I år søsættes festen lørdag den 9. juni kl. 11 - 17.  

Vi byder på en traditionsrig og hyggelig havnefest for hele familien med fokus på havnekultur, 

fødevarer fra havet og diverse aktiviteter i havnebassinerne og fjorden. 

Efter al den aktivitet er der rig lejlighed til at få stillet både sulten og tørsten. Det nyrestaurerede 

Fiskehus, Norsminde Kro og Ib og Michaels havnekøkken byder på maritime oplevelser til ganen. 

Der er også gode muligheder for at skylle efter med en kold øl eller vand. Hvis man mere er til de 

traditionelle pølser kan de fås i kiosken og ved Jolleklubben.  

Man kan nyde havnepromenaden og lytter til Erik Moes, der spiller stemningsfuld 

harmonikamusik på kajen.  Se mere her. 

http://www.ajstrupstrand.dk/
http://norsmindeforfuldesejl.dk/

