
Næstelsø marts 2016

Nyt fra                  

Kære borgere i Næstelsø

Foråresbebuderne viser sige igen alle steder med lysere dage, smukke blomster og fuglesang. 
Det er dermed også blevet tid til bylauget første nyhedsbrev med årets bylaugsarrangementer. Vi 
har igen i år sammensat en bred vifte af arrangementer, og vi håber at se jer alle til dem. Skulle 
der nu være nogen, der sidder inde med en idé til et arrangement man kunne tænke sig at 
involvere sine medborgere i, så brug endeligt facebook eller kontakt en af os for hjælp til at 
arrangere det. Dette kunne f.eks. være en fodbold aften på sportspladsen, et løbehold eller noget 
helt andet.
Desværre har vi i februar måttet sige farvel til et af medlemmerne i bylauget, Elsemarie Liv 
Rasmussen, der gik bort i februar. Hun vil blive savnet i bylauget og resten af byen.
Under generalforsamlingen var der en forespørgsel på fibernet i Næstelsø. Bylauget er i kontakt 
med Fibia, som undersøger muligheden, og vi melder ud så snart der er noget nyt.

Årets arrangementer:

Forårsklargøring lørdag d. 19 marts kl. 10.00.
Vore områder ved Østersøen og Vesterhavet trænger til lidt opmærksomhed efter vinteren, så de 
kan blive forårsklare. 
Vi mødes kl 10.00 ved Østersøen og uddeler opgaverne.
Bylauget sørger for kaffe og kage samt en dram at styrke sig på, til gengæld beder vi jer om at 
medbringe rive, greb, trillebør etc.

Fællesspisning tirsdag d. 12. april kl. 18.00.
I aften skal I ikke tænke på aftensmenuen, for det har vi gjort for jer, men I skal selv medbringe 
drikkevarer. 
Vi mødes kl 18.00 i menighedssalen. Arrangementet koster 40kr for voksne og 20kr for børn under 
12 år. Tilmelding kan ske til Casper på tlf. 25360526 eller mail casperbjerre@gmail.com senest d. 
7. april.

Sommerfest lørdag d. 18. juni kl. 15.00
Programmet for årets sommerfest kommer senere, og input modtages gerne. Allerede nu kan vi 
dog godt sige, at grillen er klar kl.18 og I selv medbringe det I skal have grillet.

Grill på sportspladsen fredag d. 24. juni kl 17.00
I aften mødes vi til uorganiseret leg og hygge med hinanden på sportspladsen. Tag gerne en bold, 
frisbee eller andet legetøj med. Grillen tændes kl 1700, I sørger selv for egen forplejning.

Grill på sportspladsen fredag d. 27. juli kl 17.00
I aften mødes vi til uorganiseret leg og hygge med hinanden på sportspladsen. Tag gerne en bold, 
frisbee eller andet legetøj med. Grillen tændes kl 1700, I sørger selv for egen forplejning.

Høstfest lørdag d. 27. august kl. 18.00 
Årets høstfest holdes igen i laden på Næstelsøgård. Mere information kommer senere, men vi 
arbejder målrettet på at det skal blive en lige så stor succes som de sidste år.
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Fællesspisning tirsdag d. 4. oktober kl. 18.00 
mødes vi til fællesspisning mv. i menighedssalen. Mere information følger.

Efterårsoprydning lørdag d. 29. oktober kl 10.00
Vinteren er nu ikke langt væk, og det er tid til at havebordene pakkes væk. Anlæggene trænger 
nok også til lidt kærlighed.
Vi mødes kl 10.00 ved Østersøen og uddeler opgaverne.
Bylauget sørger for kaffe og kage samt en dram at styrke sig på, til gengæld beder vi jer om at 
medbringe rive, greb, trillebør etc.

Gudstjeneste og lystænding søndag 27. november kl 15.30
D.1. søndag i advent fejrer vi traditionen tro med gudstjeneste I Næstelsø Kirke kl. 15.30 og 
efterfølgende tænding af juletræet ved Østersøen kl. 16.30. Bagefter samles vi i menighedssalen 
til æbleskiver og gløgg.

Generalforsamling mandag d. 23. januar 2017 kl 19.00
Bylaugets generalforsamling i menighedssalen. Mere information følger.

Græsslåning af fællesarealer
Græsplænerne ved Østersøen og Vesterhavet klippes af nogle af byens borgere på skift, med 
bylaugets plæneklipper. Skulle du have lyst til at være en del af holdet, så kontakt meget gerne 
Steen på tlf.: 24480438  eller på steenbts@gmail.com

Ungeklubben 
Ungeklubben i Næstelsø og omegn er for alle 5-9 klasses elever i Næstelsø, Bonderup og 
Brandelev. Jens Anker er koordinator, og kan kontaktes på tlf.:55540082 for yderligere info.
Se evt. mere på hjemmesiden www.naestelsoe.dk/ungeklub 

Kontingent
Alt bylaugets arbejde er frivilligt, men de forskellige arrangementer koster lidt til f.eks. grillkul, kaffe 
etc. Vi får lidt penge af kommunen til at dække omkostningerne med at holde fællesarealerne, så 
det er ikke dette som kontingentet går til, men til at afholde arrangementer for alle borgerne i 
Næstelsø og omegn. Vi vil derfor meget gerne opfordre alle til at betale kontingentet, 100kr. pr. 
husstand. 
Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne eller ved bankoverførsel: 
Reg. Nr 1551 kontonr. 4412344782 eller Girokonto nr. 85107925

Bylauget
Efter generalforsamling består bylauget af:
Jannie Karin Kristensen Næstelsø Kirkestræde 6 27583524
Jesper Lund Hougaard (kasserer)                   Næstelsø Kirkestræde 6a 50404628
Jens Anker Willumsen (ungeklub koordinator) Næstelsø Præstemark 4   55540082
Steen Larsen                                                    Holmevej 25                     24480438
Casper Bjerre                                                    Næstelsø Kirkestræde 2  25360526
Hans R. Hansen                                               Præstø Landevej 1          55540034   
Der er ikke valgt nogen oldermand, men vi har fordelt opgaverne imellem os.
For mere information, nyhedsbreve etc. se vores hjemmeside: www.naestelsoe.dk eller tilmeld dig 
gruppen Næstelsø Bylaug på: www.facebook.com   

Med forårshilsen
Næstelsø Bylaug.
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Årskalender 2016

         Dato: Tid: Arrangement:

Lørdag d. 19 marts kl. 10.00 Forårsrengøring
Tirsdag d. 12. april kl. 18.00 Fællesspisning
Lørdag d. 18. juni kl. 15.00 Sommerfest
Fredag d. 24. juni kl. 17.00 Grill på sportspladsen
Fredag d. 27. juli kl. 17.00 Grill på sportspladsen
Lørdag d. 27. august kl. 18.00 Høstfest
Tirsdag d. 4. oktober kl. 18.00 Fællesspisning
Lørdag d. 29. oktober kl. 10.00 Efterårsoprydning
Søndag d. 27. november kl. 15.30 Gudstjeneste og lystænding 
Tirsdag d. 23. januar 2017 kl. 19.00 Generalforsamling


