Nyt fra

Næstelsø d. 5. januar 2017
Kære borgere i Næstelsø
Endnu et år er lige gået på held, også i Næstelsø og for bylauget. Vi har i årets løb haft en
stribe arrangementer, alle med stor tilslutning og god opbakning.
Sommerfesten var en dejlig dag, specielt fordi så mange børn kom og var med.
Grill arrangementerne har været godt besøgt, selvom vejret ikke var helt med os begge
gange.
Høstfesten var et brag af en fest, med rigtig god stemning, dejlig mad og høj musik. Dejligt
at se så mange på dansegulvet.
Fællesspisningerne var vel besøgte, hvor der også blev sunget af karsken bælg.
Det smukke juletræ blev tændt efter adventsgudstjeneste og smukt hjulpet på vej af årets
taler ved tændingen, Pernille.
Dejligt med så god lokal opbakning til fællesskabet i Næstelsø.
Det første arrangement fra bylauget i 2017, er den årlige generalforsamling i
menighedssalen, som foregår mandag d. 23. januar kl. 1900. Bylauget er til for at gøre
Næstelsø et godt- og om muligt endnu bedre sted at bo og være. Det forsøger vi at gøre
efter bedste evne, men forslag til nye tiltag og arrangementer er meget velkomne. På
generalforsamlingen vil vi forelægge forslag til renovering af ”Vesterhavet”. Vi har i år kun
været 6 medlemmer i bylauget, da Else Marie desværre døde alt for tidligt. Hun har været
meget savnet. Skulle der være nogen, der har lyst til at være med i bylauget og være med
til at forme noget af det sociale liv i byen, byder vi stort velkommen.
Efter generalforsamlingen vil Jette Pedersen fortælle om ”den gule gård”, og det at have et
bosted for unge mennesker i Næstelsø.
Bylauget byder på en øl/vand under forsamlingen og kaffe efterfølgende.
Det er nu også blevet tid til betaling af årets medlemskab af Næstelsø bylaug på 100 kr.
Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne, ved bankoverførsel: Reg. Nr
1551 kontonr. 4412344782, ved Girokonto nr. 85107925 eller ved MobilePay til kasseren
på tlf: 50404628
Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen den 23. januar.
Nytårshilsen fra Næstelsø Bylaug.
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