Nyt fra
Næstelsø d. 17. marts 2015

Kære borgere i Næstelsø
Den mildeste vinter i dette årtusinde er nu overstået.
Derfor er det tid til klargøring af Næstelsø´s 2 gadekær – Østersøen og Vesterhavet, det sker

Lørdag d. 28 marts kl. 10.00.
Har du/I tid og lyst til at være med til at forskønne anlæggene, så mødes vi ved Østersøen.
Som sædvanligt skal vi have revet områderne, og sat bænke og borde på plads.
Ud over det ”gamle” andehus har Mette og Casper sponseret et flettet andebo, således at der nu
bliver 2 bomuligheder for ænder i Østersøen.
Bylauget sørger for kaffe og kage samt en dram at styrke sig på, til gengæld beder vi Jer om at
medbringe rive, greb og evt. trillebør.
Tirsdag d. 12. maj kl. 18.00, håber bylauget at mange vil deltage i fællesspisning i
menighedssalen, ud over at hygge os i hinandens selskab, vil vi hjælpe hinanden med et par
fællessange.
I skal selv medbringe drikkevarer.
Tilmelding skal ske til Jannie tlf. 27583524 eller mail jsnnie68@gmail.com senest d. 4. maj.
Lørdag d. 13. juni kl. 14.00, arrangeres sommerfest omkring Østersøen, hvor vi ud over
almindelig hygge tænker på forskellige små konkurrence og lidt sjov såsom vikingespil, linedance
m.v.
Grillen er klar kl.18, I skal selv medbringe det, I skal have grillet.
I får en huskeseddel ud midt i maj, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Lørdag d. 5. september kl. 18.00 gentager vi succesen fra sidste år med høstfest i laden på
NÆSTELSØGÅRDEN. I skal nok få en huskeseddel ud i god tid inden festen, men sæt kryds i
kalenderen allerede nu.
Tirsdag d. 6. oktober kl. 18.00 mødes vi til fællesspisning m. v. i menighedssalen. Nærmere
i næste nyhedsbrev.
Søndag 29. november er 1. søndag i advent, og traditionen tro vil vi fejre dagen med
gudstjeneste I Næstelsø Kirke kl. 15.30 med efterfølgende lystænding kl. 16.30. Bagefter samles
vi i menighedssalen til æbleskiver og gløgg.

Som noget nyt bliver der den sidste fredag i månederne april til og med
september arrangeret fællesspisning og leg på sportspladsen, grillen tændes
kl. 17, I skal selv medbringe drikkevarer samt hvad der skal grilles.
Vi nyder nok alle at græsset omkring byens to anlæg bliver slået, men vi er nu nået til at
græsslåmaskinen skal udskiftes. Derfor håber bylauget, at I alle vil indbetale 100 kr. til bylaugets
kasse, således at både vi der bor her og folk der kører gennem byen fortsat kan glæde sig over
både Vesterhavet og Østersøen.

Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne eller ved
Bankoverførsel: Reg. Nr 1551 kontonr. 4412344782 eller
Girokonto nr. 85107925

Ungeklubben med Jens Anker som koordinator er for alle 5-9 klasses elever i Næstelsø,
Bonderup og Brandelev.
Se mere på hjemmesiden naestelsoe.dk/ungeklub.
I løbet af foråret bliver de hastighedsdæmpende foranstaltninger fuldført, hastigheden gennem
byen bliver 40 km/timen. Vi er sikre på at foranstaltningerne vil blive til glæde for os alle, og
tiltrække nye børnefamilier.
Bylaugets medlemmer har delt opgaverne med at slå græsset ved anlæggene, men ser meget
gerne at flere interesserede melder sig til at deltage. Du skal blot kontakte Steen Larsen, tlf.
60919497 eller mail karenogsteen@gmail.com så kommer du med på holdet. Bylauget stiller
plæneklipper til rådighed, men vil du hellere benytte din egen kan du få benzinen betalt hos
kassereren.
Efter generalforsamling består bylauget af:
Elsemarie Liv Rasmussen,
Næstelsø Præstemark 6 (22443873)
Jannie Karin Kristensen,
Næstelsø Kirkestræde 6 (27583524)
Jesper Lund Hougaard, (kasserer)
Næstelsø Kirkestræde 6a (50404628)
Jens Anker Willumsen, (ungeklub koordinator)
Næstelsø Præstemark 4 (55540082)
Steen Larsen
Holmevej 25
(60919497)
Casper Bjerre
Næstelsø Kirkestræde 2
(25360526)
Hans R. Hansen
Præstø Landevej 1
(55540034)
Der er ikke valgt nogen oldermand, men vi har fordelt opgaverne imellem os.
Se mere på hjemmesiden: naestelsoe.dk
Med forårshilsen
Næstelsø Bylaug.

Årskalender 2015

Dato:
Lørdag d. 28 marts
Tirsdag d. 12. maj

kl. 10.00
kl. 18.00

Arrangement
Forårsrengøring
Fællesspisning

Lørdag d. 13. juni

kl. 14.00

Sommerfest

Lørdag d. 5. september

kl. 18.00

Høstfest

Tirsdag d. 6. oktober

kl. 18.00

Fællesspisning

Søndag d. 29. november kl. 16.30

Lystænding 1. søndag i Advent.
Gudstjeneste kl. 15.30

Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19.00

Generalforsamling

