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Klub Næstved er en aktiv fritidsklub med en god 
stemning, hygge, fællesskab, spændende, sjove og 
personlig udfordrende aktiviteter.
I Klub Næstved kan du lære nye ting - og på en måde, 
som tager hensyn til dig og dit handicap.
Klub Næstved er et godt sted at starte, hvis du har 
svært med at være sammen med andre mennesker.

I Klub Næstved bliver der taget hensyn til dig og dine 
udfordringer.
I Klub Næstved møder du de samme trænere, 
undervisere, frivillige og personale, så du skal ikke 
hele tiden lære nye mennesker at kende.
Du behøver ikke at være tilmeldt aktiviteter for at 
besøge Klub Næstved. 
Du er altid velkommen til at kigge forbi. Du finder 
vores åbningstider på www.klub4700.dk



Klub Næstveds lokaler er indrettet i en hyggelig og 
afslappet stil, med en cafe, I et rum er der mulighed 
for at sidde og spille spil, lave kreative ting eller bare 
hygge, og i et stort rum har vi madklub, hvor vi bl.a. 
spiser sammen, holder fester og koncerter. 

Lokalerne er handicapvenlige, med handicaptoilet 
og gode adgangsforhold for kørestole.

Klub Næstved har en dejlig stor have, med bl.a. 
en bålplads og mulighed for mange aktiviteter, når 
vejret tillader det.



Klub Næstved tilbyder flere forskellige aktiviteter, 
bl.a.

Madlavningshold og Madklub

Guitar og sang undervisning



Klub Næstved tilbyder også motion og idræt:

Fodbold - Gymnastik - Hockey

Du finder alle aktiviteter, åbningstider m.m. på
www.klub4700.dk



Klub Næstved - plads til alle

Hygge og samvær

Cafe med bar



Udover de mange ugentlige aktiviteter, klubdage 
m.m. holder Klub Næstved også flere fester og 
arrangementer:

Koncerter - påskefrokost - Sct. Hans Fest - 
sommerfest - Mortens Aften – julefrokost

Klub Næstved finder du både på 
www.klub4700.dk og på facebook



Er du medlem af Klub Næstved kan du køre med klub-
bussen. Buskort kan kun købes i klubben, hvor du også 
kan hente en folder med priser og flere oplysninger.

Bliv medlem af Klub Næstved


