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Februar blev til marts, nyhedsbrevet lod vente på sig, men nu er det her med løst og fast om, hvad vi i lokalrådet har  

bedrevet.  

Først og fremmest har vi haft fokus på generalforsamlingen, hvor vi også i år ”slår 3 fluer med et smæk” - og afholder  

generalforsamling i både Borgerforening, Idrætsforening og Lokalråd så folk ikke skal trækkes af huse flere dage i træk. 

Som belønning for at møde op, er foreningerne vært ved såvel et lækkert oste-pølsebord som eftermiddagskaffe med kage. 

Arrangementet finder sted søndag den 24. marts fra kl. 11.00 til ca. 15.30 i Kulturhuset, Rudevej 100. 

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest den 15. marts til lisbeth.bonde@outlook.dk 
 

Generalforsamlingerne er alle jf. vedtægterne, og dagsordener kan ses på lokalrådets hjemmeside. 

Under kaffen er der afsat tid til  

• Udveksling af drømme og visioner for vores dejlige område 

• Projekt byforskønnelse, den fælles indsats 

• Kulturhaven, præsentation af tegninger og drøftelse af det videre forløb 

• Nye tiltag: Byudvikling og byggeprojekter 

Vi håber på at se rigtig mange til nogle hyggelige timer. 
 

Nye tilflyttere 
Foreningerne i området har et stort ønske om at tage rigtig godt imod nye borgere i området. Så hjælp os med at spotte de 
nye tilflyttere og fortæl gerne videre, at repræsentanter fra foreningslivet vil være at træffe i Kulturhuset søndag den 24. 
marts fra kl. 10.30 til 11.00  (før generalforsamlingerne) så der er mulighed for en snak om områdets utallige muligheder for 
samvær og aktivitet. 
 

Seniorer + 60 Se her: 
Som et nyt og sundhedsfremmende initiativ tilbyder Sundhed & Omsorg at afholde Sundhedscaféer i oplandsbyerne i Odder 
Kommune.  
Sundhedscaféerne henvender sig til Seniorer på 60+ og har fokus på sundhed og trivsel.  
Temaet i 2019 er ”Hold balancen, undgå ambulancen” og indeholder forskellige oplæg om kost, motion, medicin, velfærds-
teknologi m.v..  Tilbuddet vil være gratis og varer ca. 1 time.  Vi melder en dato ud senere, men håber, at vi kan afholde det i  
regi af Seniorklubben. Herom senere. 
 

Kollektiv trafik 
Der arbejdes fortsat med at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik, og fælleslokalrådets trafikgruppe har derfor 
anmodet Odder Kommune og formanden for Miljø-teknik og klimaudvalget om et møde med henblik på en drøftelse af for-
skellige muligheder, hvor vi blandt andet har fokus på tværgående ruter, der kan binde oplandsbyerne sammen, og hvor vi 
måske også turistmæssigt kan lave hensigtsmæssige løsninger. Trafikgruppen har derfor kontaktet Turistchef Helle  
Berthold, som gerne vil indgå i det fremtidige arbejde, og vi håber derfor, at et møde med kommunaldirektør og MTK-
formand kan skabe grobund for en fremtidig infrastruktur, hvor  vores kommune bindes bedre sammen end tilfældet er i 
dag, og hvor hensynet til såvel lokalbefolkningen, Odder kommunes turisme, økonomien og miljøet spiller sammen.  
 

Lokal kreativitet på Aros 
Den lokale kreativist Mads Nielsen har gennem flere år arbejdet med ”Leg med Skrot” både gennem sit arbejde på Saksild 
Skole og Børnehus og med workshops rundt omkring i landet. 
Han er nu blevet inviteret til kunstmuseet Aros 17. - 19. maj i Bededagsferien, for sammen med de besøgende børn og  
voksne at skabe finurlige fortællinger med ”BOY” som omdrejningspunkt. Fortællinger skabt og kreeret med skrot og  
genbrug. 
 

At det blev nu, at Aros har hyret Mads Nielsen, skyldes ifølge formidlingsudvikler på Aros Anne Mette Høncke, at  
workshoppen ”Leg med skrot” netop lægger sig i forlængelse af den internationale udstilling ”Tomorrow is the Question” 
fra den 6. april til den 4. august, som sætter fokus på de 17 verdensmål med brug af ressourcer. 
Med på Aros har Mads Nielsen også sin kollega Henrik Bertelsen, da de sammen har udviklet ”Skrol” som er en blanding af 
leg med skrot og rollespil. Se mere på https://skrol.dk/ - Workshoppen kræver ikke tilmelding og er alle dage fra 11. til 16. 
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En appel: 
Bliv hjerteløber og red liv. 
Læs mere på https://www.trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/bliv-hjerteloeber-og-red-liv 
Er du allerede ”hjerteløber” så giv gerne lokalrådet et hint, så vi kan sætte dit navn på hjemmeside,  det skaber tryghed at 
vide, at der er lokale borgere, der er parate til at træde til med livreddende førstehjælp, hvis et menneske rammes af  
hjertestop. 

 

Vidste du at: 

• Krydsfelt Norsminde afholder generalforsamling mandag den 18. marts 2019, kl. 19:00 i Yachtklubbens lokaler på  
Norsminde havn. 

• At der er Nørklecafe i Kulturhuset den sidste mandag i måneden fra kl. 19-21 

• At der afholdes Erhvervstræf i Kulturhuset den 1. april, hvor erhvervsvirksomheder, foreninger, institutioner og  
interesserede borgere kan høre om, hvordan der kan skaffes midler til projekter via fonde mm 

• At der findes megen nyttig info på Lokalrådets hjemmeside, og at man også her kan finde diverse referater 

• At der på lokalrådets hjemmeside findes en fælles kalender, hvor arrangementer af forskellig art kan ses 
(Kalenderen er ikke bedre end borgerne gør den til - så husk at fortælle webmaster, når noget sker)  

 

Fra lokalrådets side skal lyde en opfordring til, at så mange som muligt møder op  i Kulturhuset den 24. marts kl. 11.00 til 

nogle hyggelige timer i fællesskabets interesse. Vi håber, at vi ses. 
 

På Lokalrådets vegne  

Lisbeth Bonde 

Formand 
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