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FEST I HAVEN .
NOOB HAR UDLEJNING AF
FESTTELTE TIL MEDLEMMERNE
2 STK. A' 5*8 In
200 KR. PR TELT/WEEKEND.
':(

HENVENDELSE TIL

IB Jensen 58 26 01 37
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Ønsker du at leje skolen ti I privat fest,
så skal du henvende dig til

Gurli Jensen 58 26 01 37
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Til opslagstavlen - 2006
Onsdag.den 1.

Marts

Fællesspisning.kU8.00

.

Generalforscunling kU9.00

Søndag. den 5. Marts

Niløse-messen. fastelavn 11.00-16.00

:11

Søndag. den 19. Marts

Fodbold oldboys opstart kUO.OO

Ii

Tirsdag. den 4. April!

Håndbold-fodbold opstart børn kl. 17.30

I
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Onsdag. den 12 April

Påskefrokost. kl. 18.30

Onsdag. den 3 Maj

Fællesspisning kl. 18.00

Onsdag. den 7 Juni

Fællesspisning k1.18.00

Fredag. den 23 Juni

Skt. Hans - fest Se næste blad

Nr.

1

- Feb. 2006

TI

Niløse Og Omegns Beboerforening (NOOB)

HÅNbBOLb

har tilformål.at skabeogstøttenye,samtigangværende
aktivitetertil gavnforbeboerne(medlemmerne)
i ornrMet
MedlemskabafNOOBkosterkr. 125,00pr.husstand/år.

- FObBOLb-

BØRN

Så er foråret på vej!

Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessupp.
Revisor
Revisor
Revisorsupp.
Revisorsupp.

Gert Vlnther
Carsten Pedersen
UllaGormsen
IbJensen
KurtPedersen
Carlo FIltenborg
Ib Skovlykke
BirthePersson
HenrikJensen
GurliJensen
Jørgen Jeppesen
KarinaCarlsen

tlf.: 58241575
Mågevej44, Dianalund
Gammelgang18
Bygaden 10
Gammelgang 1
Lunden 23
Bygaden 18
Ventemøllevej11, DIanalund
Gammelgang 18
Bygaden 10
Holmevejen16
Kongstedvej46

Og udendørs håndbold og fodbold skal i gang,
vi har valgt at holde mønstring for børnene
Tirsda2 d. 4 april kl. 17.30
Alle er velkomne både drenge og piger,
så vi kan se hvor mange vi er.
Tag bare træningstøjet på.....

Noob holderiii på Niløsegl. skole, Kongstedvej26, 4293 Dianalund.
Nlløse

Aktuelt

Udgives afNiløse

Og Omegns Beboerforening

Omdeles til samtlige husstande i Niløse gl. skoledistrikt,
for området. - Oplaget er ca. 400 stk..

i samarbejde

samt til foreningens

som er bosiddende uden-

Ansvar iflg. Presseloven: Niløse Og Omegns Beboerforening ved formanden. - Artikler under navn udtrykker
enkelte forfatteres holdninger og kan ikke tages som udtryk for redaktionens ener bestyrelsens mening.
For yderligere

oplysninger

samt eventuelle indlæg til næste blad skal der rettes henvendelse

Niløse Idrætsforening
Formand:
Håndbold:
Fodbold:
Ældre Idræt:

Vel mødt i klub lokalet på Niløse skole,

med Niløse Idrætsforening..
medlemmer

58260347
582602 28
21 26 03 41

NOOB-Computerforening:
Formand:Jacob Jeppesen 58260341
Marius

I 20971599

Bøtcher

Ulljoul:: HtLLueppe&e""
S-rI<a[L:hoLI'I<L\I~e~6@ød:~.d~
Compu~rtel't
1e: HtLltJepj>~"";n'ljl't:t>[a~Lul'\.d
NODS-AI'tt:utLt LUiiwrl<mty 2-3 9a~e

Håndbold Annemarie tlf: 2925 6293

til formanden.

(NIF):

Ole Thomsen
Annemarie Nørr
Jørgen Jeppesen
Poula

Næstformand:

Fodbold Dorthe tlf: 22999797

de

MIX-HÅNDBOLD
Spiller vi selvfølgelig også her i foråret.. . ....
Har du lyst at være med, er du velkomne til at kontakte os,
Vi træner ikke meget, spiller bare kampene, men vi
hygger os,

iwm"",...e.
om Ayet.

Interesseret så kontakt

Annemarie på tlf 2925 6293

Kontingent til NOOe
Du kan benytte girokort (vedlagt i blad) eller betale til kassererenl
formand ved fællespisningen eller andre arrangementer.
Husk at reglerne faktisk siger, at lTIanskal have betalt kontingent
for at deltage i arrangementer/fællesspisning.
Venlig hilsen - Bestyrelsen
NB.Huskat meldeafbud, hvisVdu ikkekommertil fællesspisningl
Til.Lissitlf,:5B 260347

.

BILLA~[) KLUB'

Sa er det tæt pa at billardklubben er oppe at

kører, og er du interesseret i at være medfra
starten, så er det nu.....
Henvenddig til John Nørr tlf. 58261228.

-, \, -Så
i os alle sammen.
,. (j , Dererblevetetparledigejobsatbesætte,daTorbenogIngahar
I , valgtatprioriterederestidanderledes.

Generalforsamling

er det blevet tid til at røre lidt rundt i gryden og få rusket lidt op

Hermed indkaldes til generalforsamling i Niløse Og Omegns Beboerforening
Onsdag d. 1. marts 2006, kl. 1900 på Niløse Skole.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi iler med at takke for indsatsen.
Vi mangler så en der vil være kontaktperson til NOOB _c, de der computernørder.
Og vi mangler dermed også en der vil stå for vores del af Niløse siden på nettet.
Vi skal også finde ud af om der er stemning for at arbejde videre med de forskellige forslag der har været, bl.a., onsdagsklub, kortklub,
kaffeklub og hvad der ellers har været fremme... ... ...
Gode ideer modtages stadig, lad os hører hvad i har lyst
til at komme ud og se, eller hører om.....
Vi har aftalt en aften i November måned sammen med
menighedrådet, hvor maler og fotograf Henrik Swane fra
Malergården i Odsherred vil komme og fortælle. Det bliver rigtigt spændende.

Dagsorden:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valgaf:
A.
Dirigent
B.
Referant
C.
Stemmetællere
Godkendelseafdagsorden
Godkendelseafprotokol
Godkendelseafregnskab
Fonnandensberetning
Indkomneforslag
Valgi år:
A
FonnandGertVinther
B
Bestmed1.CarstenPedersen
C
Best.medl.Ib Jensen
D
Best.supp.Birte Persson
E
RevisorHenrikJensen
F
Revisorsupp.JørgenJeppesen

8. Eventuelt Fonnand:
Gert Vinther
Merbjergvej 15, Brandstrup
4293 Dianalund
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NYT FRA NOOB _Computer
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Jeg vil også kort gøre opmærksom på at vi holder vinter-party, dette afholdes fra 13/2til 15/2 06.......

\

m8'!

påSkefro:~g:r;?~::n
12April
Det er som vanlidt med planlagt tagselvbord ~

'I

I Jule ferien, fra den 27-29, holdt vi et net-party,
lige som sidste år, traditionen tro for os, blev det
holdt på Holbergskolen i samarbejde med ungdomsskolen. Det blev 3 gode dage, og vi var tæt
på at forlænge partyet, da vi nært var sneet inde.
Der var 47 tilmeldte. Dog var der en del der tog
tidligt hjem pga. vejret.
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Pris: vi spiser overskuddet op
fra fællesspisningerne, så måske 5-10 kr. for medlemmer af fællesspisning.
Gæster 50, kr. pr.person.
Tilmelding til Ole og Lissy tlf 58260347 senest lørdag d. 1. april

r

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen til Torben Høgh
på foreningens og mine egene vegne. Han har været en stor hjælp i op-

startsfusen med de dejlige nye lokaler og lntemettet.

Tak forhjælpen.

Jacobtlf.20971599
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Fodbold, Oldboys - Veteran

NILØSE-MESSE
OG FASTELAVNSFEST

Hvis du er over 31 år og har lyst til at spille fod-.
bold, kan Niløse IF tilbyde dig 7-mands fodbold.
Vi har mønstring søndag den 19. Marts 1(/1
J
2006 kl. 10.00 i klub-lokalerne på Niløse I( f0L~
f

skole.

Afholdt af NO OB

,\\~'\

Vi starter med lidt let træning, holder et
spillermøde og får lidt godt til maven.
Vel mødt "gamle" som nye spillere

Søndag den 5. Marts fra kl. 11.00 - 16.00
Over 20 stande

Jørgen Jeppesen 21260341
Henning Svendsen 2999 0945
\!lÆ'?

~

~(? Modeller viser.lingeri k!. 13.00
TøndeslagnIng kl. 14.00
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Ældreidræt i NIF
Ældreidrætten i Niløse er stadig godt i gang.
Efter at have haft udendørs-aktiviter i efteråret, er vi nu i
gymnastiksalen, hvor vi hver Onsdag mødes kl. 11til en times
gymnastik, og efter en kaffepause er der gang i boldspillet.
Holdet er nu på 11deltagere, hvilket vi selv synes er flot, men nye deltagere
er meget velkomne, Her er plads til mange endnu, og især flere mænd ville
være godt.
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Gerneudklædtebørn/voksne
Cafeen har åben hele dagen
Kaffe, te, kage, øl, vand
Og lidt godt til maven
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SÅ VELMØDTKVINDESOMMANDOnsdagkUl.
~

Venlig hilsen
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Poula
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FRI ENTRE
ALLE ER VELKOMMEN

