http://www.nyvest.dk/hovedbestyrelsen.html

Så gik der atter et år.
Et særdeles aktivt år for Nyvest og næste år bliver
lige så aktivt - selvfølgelig.
Lige nu arbejdes der på at rejse midler til
byggeriet i "Brugsen" og så skal der jo også gerne
bygges i det nye år.
Nyvest har fået en plads i BRK's nye Idrættens
Videns- og Kompetenceråd. Det er Jens Koefoed
der sidder med der. Det er svært endnu at vide
hvad arbejdet kommer til at indebære, men vi er i
hvert tilfælde med hele vejen.
Arbejdsgruppen
omkring
hjemmeside
og
nyhedsbrev arbejder fortsat, det er forventningen
at vores nye look frembringes i løbet af det nye år.
På bestyrelsesplan er vi netop startet med
udvikling af bestyrelsesarbejdet, hvor det i sidste
ende bærer os hen finder vi ud af - også i løbet af
det nye år.
I skrivende stund er der julemarked i Nyvest.
Endnu en af de store tilbagevendende aktiviteter i
Nyvest. Et kæmpe arbejde bliver der lagt i det fra
Støtteforeningen og, igen, igen en masse frivillige
der stiller et par timer til rådighed for at få skabt
rammerne. Tak!
God jul
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF

Se fotos fra Bestyrelsesdag på side 4. Red.
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www.nyvestatletik.dk

http://nyvestbadminton.dk/
Terminsliste 2016
Terminslisten for 2016 kan nu ses på
hjemmesiden. Listen omfatter alle løbs- og
atletikarrangementer
arrangeret
af de
bornholmske atletikklubber under BAU.
Bemærk,
at
der
kommer
løbende
opdateringer af listen.

http://www.nyvest.dk/fodbold/

Cross Cup
De første to afdelinger af BAU’s Cross Cup er
afholdt. Se resultaterne på BAU’s hjemmeside
– brug linket på Nyvest Atletiks hjemmeside.
3. runde afholdes søndag den 6. december
ved Hammerhavn. Deltagelse i Crossløbene
er gratis for medlemmer af en atletikklub
under BAU. For øvrige er prisen kr. 25,Husk, at der skal løbes i klubtrøje.
Julefrokost
Nyvest Atletiks julefrokost (for medlemmer
over 18 år) afholdes fredag den 11. december,
kl. 18.30 i Nyvest Centret. Indbydelsen er
udsendt til medlemmerne.
Hilsen
Kirsten
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http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html

Så er 2015. ved at være til ende, og de fleste
krocketspillere er trukket inden døre, eller er gået i
hi for vinteren, til hyggesnak og kortspil.
Året 2015. har været spændende og hyggeligt, vi
har deltaget i samtlige stævner på Bornholm, og
nogle af os har også deltaget i stævner på
Sjælland,
Vi har her i Nyvest afholdt 2 stævner +
natkrocket, hvor vi mødtes tidligt
for at spise kyllingesteg, et rigtigt hyggeligt
arrangement, som vi måske gentager i 2016.
Nyvest Krocket ønsker alle i idrætsforeningen
samt Nyvestcenteret og dets personale en rigtig
god Jul samt et godt Nytår.
Hilsen til jer alle og tak for behagelig samarbejde.
Hans Espersen.

3

http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Julepostkort.
Kære alle.
Her er en lille julehilsen fra Nyvest’s moderne
pardansere.
Vi er nu 11 par, som danser hver torsdag i 1½
time i Vestermarie skoles gymnastiksal.
Vi danser cha-cha-cha, jive, engelsk vals og
quickstep.
En af os har efter et danseprogram på TV2
omdøbt dagen til ”Vild med torsdag”!
Det synes vores instruktører Merethe og Bjarne
er et stort kompliment til dem.
Instruktørerne synes til gengæld, at de har fået
et super hold at arbejde med.
Vi ønsker alle ”Nyvest’ere en kærlig jul samt et
dejligt danse- og gymnastik år 2016.

Den 31/10 var der bestyrelsesdag for hele Nyvest, og
der var god inspiration at hente.
Her er lidt billeder fra dagen.
Red.

På vegne af Nyvest danserne
Merethe og Bjarne Borggaard
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http://www.nyvest.dk/skytter/

http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html

Julekræmmermarked 2015
Sne fik Bornholm ikke i denne omgang, men
julestemning var der i Nyvest søndag den 22.
november.
Klokken 10.00 bød vi velkommen til årets
julekræmmere, som alle havde fyldt bordene godt
op og der var alt at finde til den søde juletid.
Julemarkedet var godt besøgt og der blev købt
godt i boderne. I år spillede Mathias Andersen
hyggelig julemusik i hallen og traditionen tro var
der også konkurrencer for store og små hos
skytterne.
Tak til alle Jer som gav en hånd med. Jeres hjælp
er uundværlig og vort jule-kræmmermarked kunne
ikke lade sig gøre uden Jer – TUSIND TAK!
God jul, godt nytår og på glædelig gensyn i 2016!
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