
Nyt fra 

 

Næstelsø d. 15 .maj 2012 

 
Kære borgere i Næstelsø 
 
Sommeren nærmer sig og bylauget vil gerne invitere jer alle til sommerfest på sportspladsen, 
lørdag d. 2. juni, med start kl. 15.00 (se bagsiden). 
Vi er glade for, at vi i år kan låne Petanqueklubbens telt (Petanqueklubben holder stævne 
søndag). Vi sørger for opvarmning af teltet. 
 
En af bylaugets primære opgaver er at varetage pasningen af vores to anlæg. Vi får et tilskud fra 

Næstved Kommune, som ikke kan dække udgifterne til plæneklipning og snerydning udført 

”professionelt”, som Herluf har gjort det i mange år. Tak til Herluf for godt samarbejde. 

Vi har i bylauget derfor besluttet at forsøge at klare pasningen af anlæggene på frivillig basis. Vi 

har lavet 3 hold blandt bylaugets medlemmer, med to personer på hvert hold, som på skift slår 

græsset. Vi håber på at mange vil melde sig til at deltage i ”plæneklipperteamet” – jo flere der 

deltager, des mindre arbejde til den enkelte. Der udbetales 100 kr. pr. gang, til dækning af slidtage 

på maskine og benzin. Det er også muligt at låne bylaugets plæneklipper. 

Else Marie er koordinator og kan kontaktes på tlf. xxxxxxxx eller 

Elsemarie.Liv.Rasmussen@gmail.com 

Har du gode idéer til arrangementer eller udflugter, hører vi gerne fra dig. Til efteråret glæder vi os 

til at invitere til filmaftener med fællesspisning i menighedsalen (og børnepasning) og 

filmfremvisning på Sofiegaarden.     

Hvis I har glemt at betale det årlige bidrag kr. 100,- til bylauget, kan det stadigvæk nås ved at 

indbetale på det omdelte girokort eller overføre til  kontonr.1551 4412344782. 

 
 
  På bylaugets vegne, 
 
  Martin Odsgaard Jensen 
 

 

martinodsgaard@gmail.dk – Mobil 20 76 52 50 – eller se mere på naestelsoe.dk 



Invitation til 

 

På Næstelsø sportsplads 
 

Lørdag d. 2. juni 
 
Program for dagen 
  

 
Kl. 15 Vi mødes og nyder vores medbragte 

kaffe/the og kage. 
 
Efterfølgende mulighed for: Rundboldkamp, 
vikingespil, petanque, fodbold m.m. 
 

 
Kl. 18  Grillen er tændt  
 
 
 
I skal selv medbringe mad (husk evt. aftenkaffen) og service. 
 

Drikkevarer sælges til billige priser! 
Vand, sodavand og øl 5 kr. Vin (pr. glas) 7 kr. 

 
Vi håber, at se jer til en hyggelig dag og aften, 

 
Næstelsø Bylaug 

 


