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AKTIVITETER I
NYKER

BORGERFORENING
1. HALVÅR 2022

(sæt på køleskabet)

Søndag d. 27. februar

FASTELAVN
Vi mødes klokken 10 bag skolen ved

træningsmaskinerne. Her vil der være

tøndeslagning for alle aldre. Der vil

også være fastelavnsboller, kaffe, the,

juice og kakao samt slik til alle

udklædte.

Voksne må også meget gerne komme

udklædte.

Arrangementet, inklusiv alt, er gratis

og kræver ingen tilmelding.

Lørdag d. 5. marts

FUGLEHUS-VÆRKSTED
Vi mødes på den store

parkeringsplads foran den gamle

skole klokken 9.30. Her vil der være

fuglehus værksted. Tag dine egne

byggematerialer med, eller køb på

stedet til at selv at lave dit eget. Pris

cirka 50,-

Vi sørger for kaffe og let morgenbrød

til de morgenfriske.

Kræver ingen tilmelding.

Følg os på facebookgruppen

Nyker
Og på vores hjemmeside

www.nyker.dk
Onsdag d. 9. marts

GENERALFORSAMLING
OG FÆLLESSPISNING
FOR ALLE
Vi mødes i forsamlingshuset til

fællesspisning. Spisningen vil være fra

klokken 17.30-19.00

Efter spisningen vil der være

generalforsamling hvor der også vil

blive givet en status på mulig

købmand i Nyker.

Det koster 50,- for spisning for

medlemmer og 75,- for ikke

medlemmer. Børn under 12 spiser

gratis.

Tilmeld dig spisning og/eller

generalforsamling ved at skrive en

mail til formand@nyker.dk eller ring

til Vibeke på 23323090

Søndag d. 2. april

VI HOLDER NYKER REN
Som et led i Dansk
Naturfredningsforenings fine
initiativ, arrangere Nyker
Borgerforening oprydningsdag
søndag d. 2. april fra klokken 10
Vi mødes foran forsamlingshuset
hvor vi fordeler byen i områder.
Vi sørger for kaffe og kage, samt
poser, handsker og
opsamlingstænger til jer der
deltager.
Vi håber at se så mange af jer som
muligt! Både børn og voksne

Onsdag d. 6. april

FÆLLESSPISNING FOR
ALLE
Vi mødes i forsamlingshuset til

fællesspisning. Spisningen vil være fra

klokken 17.30-19.00

Det koster 50,- for spisning for

medlemmer og 75,- for ikke

medlemmer. Børn under 12 spiser

gratis.

Tilmeld dig spisning ved at skrive en

mail til formand@nyker.dk eller ring

til Vibeke på 23323090

Lørdag d. 30. april

BYVANDRING I NYKER
VED SVEN-ERIK
Vi mødes ved forsamlingshuset

klokken 10.00 og går en tur rundt i

byen. Der vil være særligt fokus på

jernbanens betydning for byen. Turen

slutter cirka klokken 12.00.

Tilmeld dig arrangementet og ved at

skrive en mail til formand@nyker.dk

eller ring til Vibeke på 23323090

Onsdag d. 18. maj

FÆLLESSPISNING FOR
ALLE
Vi mødes i forsamlingshuset til

fællesspisning. Spisningen vil være fra

klokken 17.30-19.00

Det koster 50,- for spisning for

medlemmer og 75,- for ikke

medlemmer. Børn under 12 spiser

gratis.

Tilmeld dig spisning ved at skrive en

mail til formand@nyker.dk eller ring

til Vibeke på 23323090

Torsdag d. 23. juni

SANKTHANSAFTEN
Igen i år holder vi Sankthansaftens

ved Præstegårdsdammen ved kirken.

Vi tænder op i grillene ved dammen

klokken 17.30. Medbring din egen

mad og service. Drikkevarer kan

købes fra 17.30

Der vil være fakkeloptog fra den store

parkeringsplads ved skolen klokken

19.00

Båltale og båltænding klokken cirka

19.20

Der vil være mulighed for at købe

drikkelse samt æbleskiver og popcorn

ved arrangementet.
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GENERALFORSAMLING OG FÆLLESSPISNING FOR ALLE
Onsdag d. 9. marts klokken 19.00 i Nyker Forsamlingshus

Nyker Borgerforening har fornøjelsen at invitere til generalforsamling onsdag d. 9. marts i
Nyker forsamlingshus klokken 19.00. Forud for generalforsamlingen vil der være
fællesspisning. Se info om det på modsatte side eller i facebookgruppen: Nyker
Det er muligt kun at deltage i fællesspisningen ligesom det også er muligt kun at deltage i
generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil der også gives information om status på købmandsplanerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formanden, Mattias
Landberg-Krarup, modtage senest 8 dage før generalforsamlingen. (Tirsdag d. 1. marts)

BETAL DIT ÅRSKONTINGENT ELLER BLIV MEDLEM AF NYKER
BORGERFORENING OG STØT DIN BY

Vi er meget glade for alle som har støttet gennem årene.
Som medlem af Nyker Borgerforening støtter du en vigtig funktion i din by.
Borgerforeningens bestyrelse og venner planlægger og afvikler flere arrangementer hvert
år. Det kan kun ske med støtte fra borgerne i Nyker.
Vi arrangerer fællesspisninger, fastelavn, påskepynt i byen, sankthansbål, halloween,
julepynt og meget mere.

Du kan melde dig og din familie ind ved at betale 125,-. Prisen er per husstand.
Prisen for enlige er 75,-

Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt, kan du skrive til kasserer@nyker.dk
(BEMÆRK: Prisen er for resten af 2022)

Du kan melde dig ind ved at betale via Mobile Pay
Send 125,- kroner til 319288 (scan koden til højre)

HUSK AT SKRIVE DIN ADRESSE I KOMMENTARFELTET

Du kan også lave en overførsel til konto 0650-6560-095-196
Tak for dit bidrag til Nyker – Nyker Borgerforening


