Nyt fra

Næstelsø d.29. oktober 2012

Kære borgere i Næstelsø
Selvom vi i Danmark tit længes efter sommer og sol, så er det nu rart at årstiderne skifter, trods at
bladene der falder af træerne skal samles, sneen skal skovles og græsset skal slås – hver sin
årstid sine opgaver og aktiviteter, men også glæder.
Ligeledes er bylaugets opgaver og aktiviteter styret af årstidernes gang.
Bylauget har planlagt en del aktiviteter, nu hvor vejret indbyder til arrangementer inde. En samlet
oversigt kan ses på bagsiden.
Pasning af anlæg
Pasning af byens to anlæg er en stor del af bylaugets arbejde. I år blev tilskuddet fra kommunen
skåret ned, og da Herluf ønskede at stoppe, forsøgte vi os med en frivillig ordning. Bylaugets
gamle plæneklipper blev støvet af og egne maskiner er ligeledes blevet brugt til at holde græsset
nede. Bylaugets maskine har i løbet af sommeren fået ny klinge, og slår og kører rigtig godt!
Denne ordning har fungeret fint, og vi fortsætter næste år. Tak til Elsemarie for flot koordinering.
D. 6. november holder plæneklipperteamet afslutning på sæsonen, hvor de mødes til en lille bid
mad og hyggeligt samvær.
Efteråret betyder også klargøring til vinteren. Fredag d. 26. oktober kl. 14 mødtes bylauget ved
kørte mølle, borde og bænke i tørvejr og fortovene blev fejet.
Bylauget har haft møde med Næstved Kommune vedr. fældning af de syge træer ved Østersøen.
Dette arbejde vil bylauget udfører i samarbejde med Næstved Kommune idet at kommunen
forestår fældning af træerne i to etaper; først kapning af toppen, dernæst stammerne.
Bylauget er ved at undersøge muligheden for at etablere borde og bænke lavet på nogle at de
stubbe der bliver tilbage, samt det overskydende træ.
Lystænding
Bylauget har besluttet, at der ikke plantes et grantræ ved Østersøen af hensyn til anlægges
fremtræden resten af året. Derfor har bylauget fremover til opgave at fremskaffe et passende træ
hvert år.
Årets lystænding er 1. søndag i advent kl. 16.30. Som de forrige år vil der være bål, fællessang og
tale, samt efterfølgende hygge og sang i menighedssalen. Der sælges gløgg, æbleskiver,
sodavand og øl. Der er ingen gudstjeneste inden lystændingen.

Fællesspisning og filmfremvisning
Mandag d. 19. november er der fællesspisning i menighedssalen med efterfølgende
filmfremvisning på den dertil indrettede sal hos Marjatta.
Vi starter med spisning kl. 17.30. Unge fra byens ungeklub vil stå for børnepasning, mens de
voksne ser film. Filmen er fra 1949 og handler om Næstelsø by.
Ole Krogh Jensen, der har skrevet bøger om vores lokalområdes historie, vil undervejs guide og
supplere med oplysninger.
Pris for mad: 20 kr. pr. voksen. 50 kr. pr. familie. Drikkevare medbringes!
Tilmelding til Jens Anker, tlf. 25235728 eller jewi@eucsj.dk, senest d. 15. november.
Ungeklubben
Ungeklubben er kommet godt i gang efter sommerferien. Klubben har 25 medlemmer. Inden
sommerferien var klubben på kanotur, og forældre arrangerede grillaften - en dejlig afslutning på
dagen og på ungeklubbens første år.
Vi glæder os til at se jer til årets sidste arrangementer.
Efterårshilsener,
Næstelsø Bylaug

Kalender 2012

6. november – Plæneklipperteamet holder afslutning kl. 18.00
19. november – Fællesspisning og filmfremvisning kl. 17.30
1. søndag i advent – Tænding af lysene på byens juletræ kl. 16.30
2013
28. januar – Generalforsamling i menighedsalen kl. 19.00
1. februar – Vinsmagning i Brandelev forsamlingshus
Glæd jer også til:
Forårsrengøring, bustur, Næstelsø i bevægelse, sommerfest
Vi ses!

