Nyt fra

Næstelsø d. 29/3-19

Kære borger i Næstelsø og omegn!
Endnu en mild vinter har vi haft og foråret står for døren, der bliver igen en masse aktiviteter i byen
2019. Vi i bylauget glæder os til at se rigtig mange til de forskellige arrangementer vi laver.

Fællesspisning
Tirsdag d. 7. maj kl.17.30, 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 Jesper tlf. 50404628 eller mail jeho@km.dk senest d.30 april.

Sommerfest
Lørdag d. 1. juni kl.14.00 arrangeres sommerfest oppe på sportspladsen, hvor vi udover
almindelig hygge mødes til kaffe og kage samt. og ikke mindst vil der være leg på hoppeborg og
andre lege som børnene vil blive glade for.
Grillen er klar kl.18.00, I skal selv medbringe det I skal have grillet og drikkelse.

Grill på pladsen
Igen i år er der Grill på sportspladsen, d. 28 juni kl.17.00 og d. 26 juli kl.17.00 , så der kan I
også allerede sætte kryds i kalenderen.

Høstfest
Alle borger i Næstelsø og omegn bør sætte Kryds (X) i kalenderen d. 21. september, da
bylauget holder en brag af en fest, for bylauget fylder nemlig 70 år.
Der kommer mere information senere på sommeren.
------------------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 2019.

Betaling kan foregå kontant til et af bylaugsmedlemmerne eller ved
Bankoverførsel: Reg. Nr 1551 kontonr. 4412344782 eller
Girokonto nr. 85107925. Mobile Pay 50404628.
Forårs hilsen Næstelsø Bylaug
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