Nyt fra

Næstelsø d. 29/2-20

Kære borger i Næstelsø og omegn!
Velkommen til et nyt og spændende år i Næstelsø, spækket med gode arrangementer.
Håber at I vil tage godt imod (dem)og støt(ter) op om dem ved at deltage. Vi glæder os til
at være sammen til endnu et godt år i Næstelsø.

Fællesspisning
Tirsdag d. 24. marts kl.18.00 i Menighedssalen
Vi har fået en af vore kokke fra byen, Jacob Hansen, til at lave et dejligt aftensmåltid til os.
Tilmelding skal ske til Casper på tlf. 25360526 eller mail: casperbjerre@gmail.com eller
via Facebook senest fredag d. 20 marts.
Pris ca. 45 kr. pr. person. Børn under 10 år gratis.

Forårsrengøring
Lørdag d. 28 marts kl.10.00 ved Østersøen
Efter den våde vinter, trænger vores fællesarealer til lidt oprydning og forskønnelse.
Medbring selv rive, skovl, trillebør, grensaks etc.
Bylauget giver kaffen og mon ikke lidt kage også :-)

Sommerfest
Lørdag d. 20. juni på Sportspladsen
Programmet følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil helt sikkert
være noget både for børn og voksne.
Leg og hygge fra kl. 14. Grillen er klar kl.18.00, I skal selv medbringe mad og drikkelse.

Høstfest
Lørdag d.22 august kl. 18.00 i laden på Næstelsøgård
Vi glæder os til at slå portene op til den store høstfest i Næstelsø, som vanen tro bliver et
ordentligt høstbal.
I skal selv medbringe kød til grillen, noget til det fælles salatbord samt drikkevarer til jer
selv. Musik til dans har vi i år hyret gruppen ”Kære Kaj”

Fællesspisning
Mandag d. 5 oktober kl. 17.30 i Menighedssalen
I aften vil Marianne stå for en dejlig aftensmad, så kom og vær med til en hyggelig aften.
Tilmelding skal ske til Marianne på tlf: 25135351, mail: joergensen.61@gmail.com eller via
Facebook senest fredag d. 2. oktober.

Efterårsrengøring
Lørdag d. 31 oktober kl.10.00 ved Østersøen
Vi skal have gjort vore fællesarealer klar til vinteren igen.
Bylauget giver kaffen.

Gudstjeneste og lystænding
Søndag d. 29 november (kl.15.30) i Næstelsø Kirke samt Menighedssalen
Traditionen tro er der (en sen) gudstjeneste kl. 15.30 den 1. søndag i advent, hvorefter vi
kl. 16.30 tænder juletræet ved Østersøen. Efter at træet er blevet tændt, vil bylauget stå
for at sælge gløgg og æbleskiver i menighedssalen.

Status på grillhytte ved Østersøen
Vi har sendt ansøgning til Næstved Kommune, samt til Landsbystyrelsen?? Og afventer
deres svar. Straks vi har modtaget en godkendelse vil vi indkalde til at orienteringsmøde.

-------------------

En vigtig støtte til bylaugets arbejde er det årlige bidrag på 100, kr. fra hver husstand i
Næstelsø og omegn. Tak for støtte og hjælp så Næstelsø kan blive ved med at se så godt
ud, og alle kan få glæde af bylaugets arrangementer også i 2020.
Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne eller ved
Bankoverførsel: Reg. Nr 1551 kontonr. 4412344782 eller
Girokonto nr. 85107925. Mobile Pay 50404628 (Jesper Lund Hougaard, kasserer).

Forårs hilsen fra Næstelsø Bylaug

Jannie Karin Kristensen,
Jesper Lund Hougaard, (kasserer)
Jens Anker Willumsen,
Casper Bjerre
Brian Mærsk
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