
Nyt fra

10. august 2017

Høstfest på Næstelsøgård 
fredag den 1. september kl. 

18.00

Igen i år åbner Casper og Mette deres lade på 
Næstelsø Kirkestræde 2 til årets store HØSTFEST. 
Vi gør langbordet klar til ”sammenskudsgilde” af salater og tilbehør som man 
medbringer, så vi kan smage hinandens herligheder. 
Altså: medbring hvad I selv kan spise og sæt det på langbordet. Kødet til grillen, samt 
drikkevarer medbringer man til sig selv. 
Vi synger et par høstsalmer, spiser og hygger. 
Mens vi spiser hygger gymnasiebandet: ”Koncert aflyst” med dejlig musik.

Efter at vi har spist spiller Per Carlsen med band op til fest og dans.
Så vi glæder os til endnu et brag af en fest. Halmbunken vil igen i år blive suppleret op, så 
der er noget for de yngre og legesyge at muntre sig i.
Det er gratis at deltage, men selvfølgelig koster musikken i år kr. 3.600,-. 
Så vi håber I husker lidt kontanter til når vi sender ”hatten” rundt. 

Vi modtager meget gerne tilmeldinger til Jesper på sms 50404628 / mail: 
jeho@km.dk eller på Facebook. Ellers bare kom. 
Vi glæder os til at se både børn, unge og ældre 
Læs mere om de kommende arrangementer på bagsiden og på:
www.naestelsoe.dk eller på ”Næstelsø Bylaug” på Facebook.

Glade høsthilsner fra Næstelsø Bylaug.                                         VEND >

Datoer til kalenderen:

Fællesspisning

mailto:jeho@km.dk


Vi hygger og spiser sammen i menighedssalen mandag d. 2. oktober kl. 17.30. Maden 
serveres og vi deler udgifterne. Tilmelding til Casper senest d. 29/9 på tlf. 25360526.

Efterårsoprydning lørdag d. 28. oktober kl. 10.00
Vinteren er nu ikke langt væk, og det er tid til at havebordene pakkes væk. Anlæggene 
trænger nok også til en kærlig hånd.
Vi mødes kl 10.00 ved Østersøen og uddeler opgaverne.
Bylauget sørger for kaffe og kage samt en dram til at styrke sig på. Til gengæld beder vi jer 
om at medbringe rive, greb, trillebør etc.

Gudstjeneste og lystænding søndag 3. december kl. 15.30
Den 1. søndag i advent fejrer vi traditionen tro gudstjeneste i Næstelsø Kirke kl. 15.30 med 
efterfølgende tænding af juletræet ved ”Østersøen” kl. 16.30. Bagefter samles vi i 
menighedssalen til æbleskiver og gløgg.

Generalforsamling mandag d. 22. januar 2018 kl. 19.00
Velkommen til Bylaugets årlige generalforsamling i menighedssalen. 
Mere information følger.

Kontingent
Bylaugets arbejde udføres af frivillige fra Næstelsø, men de forskellige arrangementer 
koster lidt til f.eks. grillkul, kaffe etc. Vi får tilskud kr. 3.000,- fra Næstved Kommune til at 
dække omkostningerne med at holde fællesarealerne.
Men vi har derudover brug for økonomisk støtte til at afholde arrangementer for alle 
borgerne i Næstelsø og omegn. Vi vil derfor meget gerne opfordre alle til at betale 
kontingentet, kr. 100,-  pr. husstand.
Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne eller ved bankoverførsel:
Reg. Nr 1551 kontonr. 4412344782 eller Girokonto nr. 85107925

Bylauget

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 (græs koordinator)                            Holmevej 25                        (20588297)
Casper Bjerre                                                          Næstelsø Kirkestræde 2     (25360526)
Hans R. Hansen                                                      Præstø Landevej 1             (55540034)   
Anders Larsen       Næstelsø Præstemark 6    (51901479)
Marianne Egelund Jørgensen       Næstelsø Præstemark 18  (25135351)
Der er ikke valgt nogen oldermand, så vi fordeler opgaverne imellem os.
For mere information, nyhedsbreve etc. på vores hjemmeside: www.naestelsoe.dk eller 
tilmeld dig vores Facebook gruppe på: www.facebook.com/naestelsoe   

Med glade byhilsner fra
Næstelsø Bylaug.

http://www.facebook.com/naestelsoe
http://www.naestelsoe.dk/

