Fjordklyngen havde indvielse af Kærby Bakke grundlovsdag 2017 med to sheltere, udsigtstårn, bålsted og
toilet. Shelterpladsen har været besøgt meget hele året rundt, blandt andet skoler, institutioner og
cykelklubber.
Desværre brændte det ene shelter ned til grunden for en lille uge siden. Shelterpladsen er ikke forsikret og
foreningen bag pladsen har ikke umiddelbart sat penge af til et nyt shelter.
Derfor er der taget initiativ til en privat indsamling, der skal rejse penge til opførelse af et nyt shelter.
Et nyopført shelter, præcis som det gamle, koster 21.250 kr.
Vi håber at kunne indsamle penge nok til at opføre et nyt shelter med denne indsamling, så pladsen igen
kan fremtræde harmonisk og med 2 sheltere til gæsterne.
Kærby Bakke er et skønt sted, som bliver brugt af rigtig mange året igennem.
Der er en fantastisk beliggenhed og udsigt over Hjarbæk Fjord.
Fjordklyngen håber, at rigtig mange har lyst til at bakke op om indsamlingen. Alle beløb – store som små –
modtages med taknemmelighed.
Bidrag kan indbetales på nedenstående link.
https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/kaerby_bakke_nyt_shelter/

På Fjordklyngens vegne
Tina og Hans Kurt

Elever fra Nr. Rind gamle skole.
Så er der igen mulighed for at mødes med klassekammerater fra Nr. Rind Skole.
Vi samles i Nr. Rind forsamlingshus
Lørdag den 9. juni 2018 kl. 12:00
Der er lagt op til hyggeligt samvær og opfriskning af gamle minder.
Ægtefæller er også meget velkommen.
Kl. 12:30 spiser vi en hyggelig frokost.
(drikkevarer købes)
Efter frokost kaffe med småkager.
Derefter er der mulighed for at gå en tur i Nr. Rind, kigge gamle billeder fra lokalhistorisk
arkiv (Peter Lund udstiller) eller bare få sig et godt grin og en god snak.
Kl. 16:30 kaffebord og afslutning.
Pris: Kun 200 kr. pr. person.
Indbetaling i Den Jyske Sparekasse i Skals på konto nr. 9261- 3050293857 (husk navn)
Tilmelding og indbetaling senest den 9. maj 2018.
Hjælp os med at invitere søskende og skolekammerater (Ingen annoncering da det er for
dyrt)
Vi glæder os til at se rigtig mange.
Kirsten (51549044) el. kirmand@post.tele.dk

Fotos fra seneste sammenkomst i 2016

referat:

Fællesspisning

Så var der igen fællesspisning på Værestedet. Deltagerantallet stiger støt. I onsdags 48 forventningsfulde
der havde tilmeldt sig denne middag, som der var sat store forventninger til.
”Vejlebakkens madhold” (Majbritt, Sonja, Kaja, Kirsten, Steen, Poul og Jolanta) havde indtaget køkkenet
og serverede:

Mørbradgryde med ris
Kaffe og hjemmebagt kage
med aner fra Litauen
Ingen blev skuffet, men derimod blev
både den velsmagende mad og
arrangementet rost til skyerne.

Jolanta prøvesmager sin fine kage, ligesom man laver den i Litauen

Foto: udsnit af aftenens deltagere

Hvorfor???

