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Næstelsø d. 6/5-2021

Kære borger i Næstelsø og omegn!
Nu ser der endeligt ud til, at Danmark så småt lukker op, og det samme gør vi i Næstelsø
Bylaug. Vi har lavet et program med arrangementer for resten af året, som vi virkeligt
håber vi får lov og mulighed for at afvikle.
Det sidste år har budt på mange ændringer i planer og programmer, og det kommer det
nok til at blive ved med. En af de ændringer i planerne, som vi hermed gerne vil stille
forslag om er, at vi ikke holder ordinær generalforsamling i Næstelsø Bylaug i 2021, men
udskyder det til starten af 2022 (hvis det er muligt). Grunden er både det logistiske, og at
det nuværende bylaug (valgt på den stiftende generalforsamling i 2020), allerede har
planlagt arrangementerne for 2021. Skulle der være nogen, der vi gøre indsigelse i mod
dette forslag, skal indsigelser sendes til bylaget (evt til Casper på casperbjerre@gmail.com)
senest d. 15. maj.
I forbindelse med den ordinære generalforsamling, plejer vi at fremlægge regnskabet for
det forgangne år. Regnskabet er lavet, og kan ses ved at henvende sig til kasser Jesper
Lund Hougaard, jeho@km.dk.
En anden ting, vi gerne vil dele med jer er, at vi har fået tilladelse til at placere en grillhytte
på græsarealet ved østersøen, ca der hvor møllen står nu. Næste fase i projektet er at
søge midler, og når de er fundet, præsenterer vi bylaugets endelige forslag til projektet,
som aftalt på generalforsamlingen i 2020.
Endelig skal der lyde et stort velkommen til nye beboere i vores område. Vi håber meget at
i er faldet godt til i vores område, og at vi ses enten over hækken, eller til et af vore
arrangementer.

Årets arrangementer
Sommerfest
Lørdag d. 29. maj på Sportspladsen kl. 14 (Bemærk: kun om 3 uger!)
Velkommen til årets sommerfest med leg og hygge for både børn og voksne. Programmet
afhænger lidt af vejret, men hoppeborgen er bestilt:)
Grillen er klar kl.18, I skal selv medbringe mad og drikkelse.

Sankthans

Onsdag d. 23. juni kl. 18 hos Rudy, Holmevej 7
Der er igen i år stort sankthansbål hos Rudy. Grillen er klar kl 18 og bålet tændes kort efter.

Høstfest
Lørdag d. 4. september kl. 18 i laden på Næstelsøgård
Vi glæder os til at slå portene op til den store høstfest i Næstelsø, som vanen tro bliver et
ordentligt høstbal. Der vil være live musik til dansen, børnedisco og voksen disco når
musikkerne ikke kan mere.
I skal selv medbringe kød til grillen, tilbehør og drikkevarer.

Efterårsrengøring
Lørdag d. 30. oktober kl. 10 ved Østersøen
Vi skal have gjort vore fællesarealer klar til vinteren igen.
Bylauget giver kaffen.

Fællesspisning
Mandag d. 9. november kl. 17.30 i Menighedssalen
Vi måtte desværre aflyse denne aften sidste år, men nu forsøger vi igen. Jacob fra
Næstelsø har sagt ja til at kokkere for os i aften, og der vil både være noget til voksne og
børn. Drikkevarer medbringes selv.
Tilmelding skal ske til Casper Bjerre på tlf: 25360526, mail: casperbjerre@gmail.com eller
via Facebook senest fredag d. 5. november.

Gudstjeneste og lystænding
Søndag d. 28. november kl.15.30 i Næstelsø Kirke samt Menighedssalen
Traditionen tro er der gudstjeneste i Næstelsø Kirke kl. 15.30 1. søndag i advent. I lighed
med sidste år vil det være en familievenlig gudstjeneste, hvor vi synger julen ind. Herefter
vil vi kl. 16.30 tænde juletræet ved Østersøen. Efter at træet er blevet tændt, vil bylauget
stå for at sælge gløgg og æbleskiver i menighedssalen.
-------------------

En vigtig støtte til bylaugets arbejde er det årlige kontingent på 100, kr. fra hver husstand i
Næstelsø og omegn. Tak for støtte og hjælp så Næstelsø kan blive ved med at se så godt
ud, og alle kan få glæde af bylaugets arrangementer også i 2021.
Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne eller ved
Bankoverførsel: Reg. Nr 1551 kontonr. 4412344782 eller
Girokonto nr. 85107925. Mobile Pay 50404628 (Jesper Lund Hougaard, kasserer).
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