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Maj 
Sommeren er over os. En fantastisk maj måned lakker mod enden. 
 
I lokalrådet har vi holdt et par møder ude af huset. 
Vores næste bestyrelses er onsdag den 30. maj kl. 19.00 i Kulturhuset.  
Husk, at vi i år holder ”åbne bestyrelsesmøder”, så er der punkter af interesse på dagsordenen, så mød endelig op. Dagsordenen kan ses på 
vores hjemmeside  www.saksildlokalraad.dk/referater/bestyrelse, her er der også løbende opdateringer omkring vores arbejde. 
 
Desværre er der ikke meget nyt omkring projekt ”Skab liv i og omkring Kulturhuset.” hvor vi stadig ikke har fået ”hul igennem” til de  
myndigheder, der står for skoler og udenoms arealer, så den planlagte deadline, hvor for projekteringen skulle være færdig før 
sommerferien, er derfor udskudt, til nogen frustration for bestyrelsen. 

Fremtidens infrastruktur 
På bussiden er den nye køreplan for rute 1004 nu en realitet, og vi håber, at borgerne fra især Nølev og Assedrup vil tage ruten til sig, så 
kampen ikke har været forgæves.  
Nye udfordringer venter. 
Lokalrådene var primo maj indkaldt til møde med Miljø, teknik og klimaudvalget, hvor den kollektive trafik i det åbne land blev drøftet. 
Det er nu vores opgave at afdække behovet i Saksild og Omegn, dvs. Saksild, Rude, Nølev, Assedrup, Driften, Kysing og Norsminde.  
Det er en stor opgave, som vi er nødt til at få jeres hjælp til. 
Senest den 20. juni skal vi melde ind, hvilket behov vi har her i området. 
Vi vedhæfter et spørgeskema, som I meget gerne må udfylde og returnere til undertegnede indenfor de næste 14 dage. 
Vi beder desuden grundejerforeninger mv. om venligst at lave opslag eller om muligt udsende til jeres medlemmer, hvis det er inden for 
rammerne af jeres kommunikations-politik. Jo flere svar jo bedre arbejdsgrundlag. 
Fremtiden vil i stor grad blive præget af flex-ordninger, så se diverse muligheder på lokalrådets hjemmeside. 
 
Sikkerhed til vands og til lands 
Det er fortsat en stor udfordring at skabe forståelse i Odder Byråd for, at en nærstation gør en forskel, når det gælder sikkerhed og ikke 
mindst når det gælder hurtig responstid. 
Langsomt bliver station Odder ”ædt op” og opgaver overført til stationerne i Aarhus og Skanderborg.  
At få de større partier i tale er stort set umuligt, vi har ytret os i den offentlige spørgetid, men dialogen er udeblevet, dog blev  
beslutningen om at få redningsbåden retur til Odder udskudt til juni måneds byrådsmøde, og politikerne vil inden da blive klædt på af  
beredskabschefen for Østjyllands Brandvæsen.  
Ønskeligt havde det været, om også borgere og brand-og sikkerhedsfolk havde fået taletid,  for det er nu sjældent til skade at se en sag fra 
flere sider. Om vores lokale byrådspolitiker Leif Gjørtz Christensen fra Norsminde sammen med Marianne Hundebøll og Finn Thranum kan 
flytte bjerge, kan vi kun håbe og bede til. Herfra har vi kæmpet det, vi kunne. Det samme ved vi, at de gør. 
 
Forskønnelse af vores by 
Som vi tidligere har skrevet om - og drøftet på diverse fællesmøder, er det alles ansvar at vores by fremstår pæn og ordentligt. 
At fortovene er uden meterhøjt ukrudt, at hækkene holdes så nogenlunde på egen grund osv.   
At ganske almindelige grundejerpligter overholdes.  
I Trævænget er man gået et lille skridt videre - ud over appellen, vil Grundejerforeningen i nær fremtid opsætte blomsterkasser ved alle 
stikvejene i Trævænget, et rigtig fint initiativ i byforskønnelsens navn. 
 
Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv 
På arkivet vil man også gerne sikre såvel vores dejlige område som  vores historie. Derfor var det med stor frustration, at arkivlederne for 
kort tid siden så fine, gamle bevaringsværdige gravsten fjernet fra kirkegården på vej mod tilintetgørelse. 
I skrivende stund er stenene  sat i ”venteposition” og arkivet er i dialog med menighedsrådet omkring mulighederne for at oprette et  
Lapidarium, en lille mindelund, hvor de helt særlige sten kan placeres.  
Vores område emmer i den grad af historie, mange spændende personligheder, høj som lav,  har præget vores samfund, deres historie  
og deres gravsten, dem vil vi gerne passe på. Arkivlederen har tilbudt, kvit og frit, at skrive historierne omkring hver enkelt, og appellerer til 
at så mange  som muligt, vil bakke op om projektet. Der vil blive arrangeret en lokalhistorisk kirkegårdstur ultimo august /primo september 
ligesom det vil  være muligt at fremkomme med ønsker om  kirkegårdens fremtid efter høstgudstjenesten den 9. september. 
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Rundt omkring os er der masser af aktivitet, måske har I allerede set det i vores fælleskalender, men ellers vil vi lige gentage: 
 
Lørdag den 2. juni: kl. 11 – 19 og søndag den 3. juni: kl. 11 – 16  
er der Smedenes Vikingemarked ved restaurant Himmel og Hav ved Kysing Strand. 

Mandag den 4. juni kl. 19.00  
er der netværksmøde for erhvervsfolk i området. Mødet finder sted på Rude Strand Seniorhøjskole 
 
Tirsdag den 5. juni 
Grundlovsdag  
inviterer Foreningen Krydsfelt Norsminde til Flaghejsning ved den gamle Kirkeruin på Gl. Krovej kl. 10.00, selve Grundlovsmødet foregår kl. 
14.00 bag ishuset. Forstander for Rude Strand Seniorhøjskole, Carsten Holvad, vil holde grundlovstalen. 
 
Lørdag den 9. juni Norsminde for fulde sejl 
For 11. år i træk inviterer klubber og foreninger til fest for fulde sejl. I år søsættes festen 9. juni kl. 11 - 17.  Der bydes på en traditionsrig og 
hyggelig havnefest for hele familien med fokus på havnekultur, fødevarer fra havet og diverse aktiviteter i havnebassinerne og fjorden.  
Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv udstiller sammen med Malling-Beder Arkiv gamle fotos relateret til erhvervs– og fritidslivet i området i 
Norsminde. 

Lørdag den 23. juni Sankt Hans  
Bål langs stranden. Se evt. oplag på hjemmesiden, de føres på, efterhånden som de indberettes. 

 
 
Viden der ikke deles, er unyttig viden. 
Send en mail til lokalrådets formand/webmaster på lisbeth.bonde@outlook.dk, hvis du har input til kalenderen. 
 

Lisbeth Bonde 
Formand 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spørgeskema/ Infrastruktur 
Kan afleveres i postkassen hos Lisbeth Bonde, Ahornvej 7 
eller sendes på mail til  
lisbeth.bonde@outlook.dk 
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