
Arrangementer for året 2019 for Næstelsø By og omegn:

Forårsrengøring 30/3 kl. 10 ved Østersøen
Det er nu tid til, at vi får gjort vore fællesarealer klar til den lyse og varme tid. 
Medbring meget gerne river, skovle, trillebør mm.
Bylauget giver kaffen efter veludført opgaver.

Fællesspisning 7/5 kl. 17.30 i menighedssalen
Tag din nabo under armen, kom op i menighedssalen og få serveret et dejligt 
måltid mad til en meget rimelig pris, for i aften står bylauget for jeres 
aftensmad.
Tilmelding til Jesper på: 50404628 eller på Facebook senest d. 5/5.

Sommerfest 1/6 fra kl. 14 på sportspladsen
Tid og sted for årets sommerfest ligger fast. Også at der kommer hoppeborg, 
spil og spas, så der bliver noget for alle aldre. I medbringer selv kaffe og kage,
drikkevarer, kød til grillen og noget til et fælles salatbord. Vi sørger for at 
grillen er klar kl. 18.

Grill på sportspladsen 28/6 kl. 17 og 26/7 kl. 17
Hvis vejret tillader det, tænder bylauget grillen på sportspladsen. Om vi skal 
have en fodboldkamp, rundbold eller andet finder vi ud af på dagen.
 
Høstfest 21/9 kl. 18 – Bylaugets 70 års jubilæum
Bylauget blev stiftet under en høstfest i 1949, derfor kan vi i år fejre 70 års 
jubilæum. Dette gør vi med et brag af en høstfest. Mere info følger, men vi kan
allerede nu afsløre at der bliver musik og dans for både voksne og børn.
Høstfesten holdes i laden på Næstelsøgård og traditionen tro griller vi eget 
medbragt mad og laver en fælles salatbuffet.

Fællesspisning 22/10 kl. 17.30 i menighedssalen
Tag din nabo under armen, kom op i menighedssalen og få serveret et dejligt 
måltid mad til en meget rimelig pris, for i aften står bylauget for jeres 
aftensmad.
Tilmelding til Jannie på: 27583524 eller Marianne på: 25135351 eller på 
Facebook senest d. 20/10.

Efterårs oprydning 26/10 kl. 10 ved Østersøen
Efteråret er over os, og det er tid til at sætte havemøblerne tilbage i deres 
vinterhi. Vi mødes kl 10 ved østersøen. Efterfølgende giver bylauget kaffen.

Gudstjeneste og Lystænding 1/12 kl. 15.30
Ja, inden vi ser os om er det 1. søndag i advent. Så det skal selvfølgelig 
markeres. Traditionen tro.
Mere om dette arrangement senere.


