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•  Gymnasium med mange studieretninger

•  2-årigt hf

•  Praksisorienteret undervisning 

    i samarbejde med lokale virksomheder, 

   foreninger og institutioner

•  Talentudvikling

•  Mange internationale samarbejder

•  Lektiecafé og frivillig matematik, musik, 

    idræt, drama og billedkunst  

    Du kan også gå på Næstved Sportscollege

Læs mere på www.naestved-gym.dk
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VI HAR EN DRØM, 
MEN PÅ VORES EGEN MÅDE

Vi drømmer om at få gjort synligt, at udvik-
lingshæmmede er ressourcestærke perso-
ner - på deres egen måde. Som bidrager 
til kommunes sociale og kulturelle liv - på 
deres egen måde. Mennesker som bidrager 
til samfundet - på deres egen måde.

Vi drømmer om på en humoristisk, ny, ander-
les måde, at gøre især politikere opmærksom 

Stående tv. Kristina Jørgensen. Stående th. Inga 
Hansen. Siddende tv. Michael Stærke,
siddende th. Hanne Berg. 

Fællesskab, sjov og spas.

på at udviklingshæmmede har andre evner, 
end evnen til at koste mange penge, og være 
årsag til at budgetter skrider og overskrides. 
At udviklingshæmmede ikke passer ind i reg-
neark, kan vi kun beklage, men igen hvilke 
mennesker gør det?

At der vises nye og spændende sider af et liv 
med udviklingshæmning, er en drøm.

Susanne Mortensen og Sven Rømer Christensen.

- og dansen går.
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OK støtter sporten

SJÆLLAND: Frejasvej 8 • 4700 Næstved • JYLLAND: Torvet 1, 1. 6800 Varde

sos@sosvikar.dk
Telf. 5577 8208

SOS VIKAR har siden 1999 været aktiv på vikarområdet
og er blandt de største udbydere af vikarer til Social- og
Sundhedssektoren



5KLUB NÆSTVED · AUGUST· 2015

GENERALFORSAMLING 19.06.2015

Klub Næstved afholdt generalforsamling, 
hvor mere end halvdelen af klubbens med-
lemmer var mødt frem for at stemme på 
deres favorit. Følgende personer sidder i Klub 
Næstveds bestyrelse:

Bagerst fra venstre: Peter Thomsen, Marius 
Benski, Poul Erik Larsen, Janni Thybo, Michael 
Schultz, Michael Pedersen og Jytte Kingo.
Forrest ses bestyrelsens to suppleanter: 
Eva Wrickman og Keld Pedersen.

Støttemedlemmer uden stemmeret i besty-
relsen er valgt: Svend Hansen og 
May-Britt Hansen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde hvor 
bestyrelsen konstituerede sig selv, blev 
Marius Benski valgt som formand, Næstfor-
mand Michael Pedersen, og Poul Erik Larsen 
som revisor. Formand 

Marius Benski
Næstformand 
Michael Pedersen

Den samlede bestyrelse.
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Sct. Peders Kirkeplads 4
4700 Næstved

Tlf. 55 72 08 07 • ww.hotelvinhuset.dk
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SKT. HANS FEST 

I forbindelse med generalforsamlingen blev 
der også holdt Skt. Hansfest, hvor Klub Næst-
veds oplagte guitarhold startede festen med 
et brag af en koncert. 

Klub Næstveds egen Elvis Presley høstede 
stort bifald da han som solist gav et par Elvis 
numre. 

Derefter var der middag, og huspianisten 
Carsten Rasmussen spillede traditionen tro 
op til dans.

Stemningsbillede fra Skt. Hans festen.

Klub Næstveds egen Elvis, Michael Schultz. Huspianisten Carsten Rasmussen.
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LANDETS BEDSTE 
GUITARLÆRERSTILLING

”René, du skal overtage min undervisning i 
Klub Næstved!!”, råbte en kollega til mig en 
dag ved et tilfældigt sammenstød.

Som netop færdiguddannet klassisk guitarist 
fra Det Kongelige Danske Musikkonservato-
rium, var arbejde ikke det jeg havde mest af. 
Så ordene ”Ja, selvfølgeligt skal jeg det” fløj 
ud af mig, som var det et svar på om jeg ville 
med et smut til månen.

Dagene efter mødtes vi igen, hvor jeg fik en 
lille introduktion, til hvad jeg egentligt havde 
sagt ja til. Jobbeskrivelsen lød på, at jeg 
skulle undervise medlemmer i Klub Næstved 
i guitar og sang.

Jeg tænkte straks på, at jeg skulle ud og 
undervise en masse små rollinger, der bare 
skulle have tiden til at gå imellem, at det blev 
deres tur til at spille det nye Playstationspil.

Af Rene´Kowalczyk

Da jeg første gang fik æren af at møde disse 
mennesker i august 2014, afholdte de deres 
årlige sommerfest.

Der var smil og godt humør i luften – og så 
var de altså voksne!?

Borgmesteren holdt, som den første i rækken, 
en fin tale, hvorefter festen for alvor blev 
skudt i gang. Under festen blev jeg intro-
duceret, som ”Henriks gode ven”, der bare 
gerne ville spille med et par gange i løbet af 
den næste måneds tid. Det måtte jeg selv-
følgeligt gerne, og sjældent har jeg prøvet at 
blive inkluderet så hurtigt i en flok.

Planen var, at jeg skulle overtage under-
visningen efter 3 introgange, så efter den 
3. undervisningsgang afslørede vi overra-
skelsen:
”René her er ikke kun med for hyggens skyld, 
han skal faktisk være jeres nye guitarlærer. 

Guitarhold.
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  >>

Af Rene´Kowalczyk

Han er rigtig dygtig og i skal love mig, at tage 
rigtig godt i mod ham”.

Jeg glemmer aldrig min hjemtur den dag. 
Jeg sad hele vejen hjem i toget fra Næst-
ved til København, og smilte så bredt min 
mor havde lært mig, mens jeg snakkede 
med Henrik om hvordan jeg skulle fortsætte 
undervisningen.

Et par dage efter ringede en god ven til mig, 
og spurgte ind til jobbet. Jeg fortalte ham, 
at jeg uden tvivl havde fået landets bedste 
guitarlærerstilling.

Jobbet som musiklærer for udviklingshæm-
mede, kan, hos nogen, lyde som et lige-
gyldigt job som jeg bare sagde ja til, fordi 
der ikke var et ”rigtigt job” at få. Der tager 
de grueligt fejl. Det er ikke BARE, at være 
guitarlærer i Klub Næstved. Nok giver det 
mig ikke de største udfordringer rent gui-

tarteknisk eller hvad angår, at undervise i 
svære stykker af Bach, Mozart etc., men på 
det rent personlige plan og ikke mindst det 
pædagogiske plan, giver det den bedste 
erfaring man kunne tænke sig. Dermed ikke 
sagt, at det spillemæssige niveauet er lavt. 
Jeg må ærligt indrømme, at jeg var meget 
overrasket da de først kom i gang på deres 
guitarer. Sikke en energi og sikke en glæde 
der bliver spredt.

Nu har jeg været guitarlærer i Klub Næstved 
i et års tid, og jeg har stadigt det samme smil 
fastklistret når jeg sidder i toget på vej hjem. 
Gennem det sidste år, har medlemmerne i 
Klub Næstved fået mig til, at sætte mange 
ting i perspektiv. Jeg har aldrig oplevet som 
meget livsglæde samlet på et sted. Værdier 
som: Hvor meget får du i løn?, hvilket tøj-
mærke går du i?, hvilken bil kører du i?, ( listen 
er lang), er bestemt ikke noget man går op 
i. Man lægger derimod stor vægt på én ting:

Guitarkoncert.
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DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE. Værdier som 
ærlighed, åbenhed, fællesskab og respekt for 
hinanden og alle andre, er hvad der stråler 
igennem, når man træder ind i klubbens 
lokaler. Værdiger som mange ”normale men-
nesker” for længst har taget for givet.

Mange af mine venner mener, at man skal 
være lidt specielt for, at kunne håndtere 
sådan et arbejde. At det må være svært at 
arbejde med udviklingshæmmede. Det må 
da være opslidende. Jeg svarer altid, at klub-
ben netop er det sted hvor det er nemmest at 
arbejde. Jeg har fået utroligt meget ud af mit 
arbejde i klubben, og jeg ville ønske, at jeg 
kunne dele mine oplevelser med så mange 
som muligt. Så ville mange se anderledes 
på mange ting, og hvem ved, måske endda 
gøre hverdagen en tand eller to bedre for 
hinanden. Jeg siger det gerne igen – JEG HAR 
LANDETS BEDSTE GUITARLÆRERSTILLING.

Guitarhold.

Rene Kowalczyk.
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FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE 
PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede 
ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med 
produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste 
bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af forenings-
blade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, 
distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller 
delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige 
trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, 
flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne 
ud af vores erfaring...
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AKTIVITETER, MOTION OG MUSIK

Idræt og motion
Træningen er tilrettelagt så alle kan deltage, 
både nybegyndere og øvede.  - Nye er MEGET 
velkomne. Det er sjovt, det er hårdt, det 
er festligt, du kommer rundt i Danmark til 
stævner. Klub Næstved er medlem af DHIF. 
deltager i Special Olympics.

Hockey
Vi træner i gymnastiksalen på Sydbyskolen, 
Ved skolen 1, Næstved.
Dag: Torsdag
Tid: Kl. 16.00-17.30
Start: 5. oktober 2015

Gymnastik
Få pulsen op,- rørt alle muskler, - også latter-
musklerne til god musik. Du må meget gerne 
have lyst til at deltage i Special Olympics i 
Holstebro 2016.
Vi laver sjov opvarmning, derefter små serier 
og som noget nyt ”leger” vi med rytmisk 
gymnastik, hvor vi bruger tøndebånd, reb, 
vimpler og bolde til små serier til musik. 
Træning er tilrettelagt så alle kan deltage, 
øvede såvel som nybegyndere og kørestols-
brugere er særligt velkomne. 
Vi træner på Sydbyskolen.
Dag: Mandag
Tid: 16.00-17.30
Start: 5. oktober 2015 

Fodbold
Dag: Fredag.
Tid: Kl. 15.00-16.00
Holdet er i gang, men der er altid plads til 
nye spillere.

Klub Næstveds 
populære Guitarhold
Har du lyst til at være ”noget ved musikken”?
Guitarundervisning hvor der både er ene 
undervisning og samspil. Klub Næstveds 
guitarhold skriver også selv sange og giver 
flere koncerter i løbet af året. Klub Næstved 
har specieltbygget bygelguitarer, som gør 
det lettere at lære at spille guitar, hvis du har 
motoriske vanskeligheder.

Se mere på Klub Næstveds hjemmeside 
www.klub4700.dk under aktiviteter.
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Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved

Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk

www.actaadvokater.dk

ActaAdvokater



15KLUB NÆSTVED · AUGUST· 2015

KUGLER TRILLER PÅ FRANSK MANÉR

Den Sydsjællandske fritidsklub for udvik-
lingshæmmede, Klub Næstved, ser ud til 
at have ramt plet med foreningens seneste 
aktivitets tilbud. Der var brug for rigelige 
mængder vand og ikke mindst solcreme, 
mens der blev spillet Double til den store 
guldmedalje. De mange fremmødte gjorde, 
at der bogstavligt talt blev dannet kø ved 
banen. 

”12 spillere nåede at spille, men rigtig mange 
stod i kø for at prøve. De vil komme til en 
anden dag”, forsikrer en tilfreds May-Britt 
Hansen, frivillig i Klub Næstved.

På årets anden sommerdag indviede Klub Næstved sin nye petanque 
bane. I høj juni-solskin spillede klubbens medlemmer i to timer før ind-
vielsen sluttede med fællesspisning.

Af Jannik Bay Hansen

  >>

KORT OM 
PETANQUE REGLER:
• Éns kugler kastes så tæt på en   
 trækugle som muligt. 
• Efter hver runde tildeles der point  
 til den spiller, der har sine kugler  
 tættest på målkuglen. 
• En kamp spilles til 13 point

For yderligere information: 
www.petanque.dk
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MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved

Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk

Fyrrevænget 6, Appenæs
Tlf. 27 89 38 05

Hardt 
Entreprise

V. Jimmy Hardt

Marskvej 13
4700 Næstved

Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk

Erantisvej 47
4700 Næstved

Tlf. 55 72 00 60

Farvemessen Gulve

Præstøvej 57
4700 Næstved

Tlf. 55 72 22 61

v/ Hanne Jenstrup 

Vestre Kaj 2, 1.sal • 4700 Næstved
Tlf. 55 70 10 10 • www.white.dk

White Arkitekter



17KLUB NÆSTVED · AUGUST· 2015

Petanque stammer fra Frankrig og spil-
lets popularitet kan ses ved, at der er over 
480.000 registrerede i landet. Især i Syd-
frankrig er petanque populært og selv den 
mindste landsby, med respekt for sig selv, har 
en petanque bane hvor de lokale mødes og 
dyster mod hinanden.

Fællesskab og samarbejde
Ønsket om en petanque bane kom fra 
Klub Næstveds medlemmer. Derefter gik 
det stærkt med, at planlægge og indkøbe 
materialer. Opførelsen stod frivillig arbejds-
kraft bag. Sidst på dagen kunne 35 spisende 
gæster se tilbage på en succesfuld indvielse. 
Og Klub Næstveds medlemmer har nu endnu 
et tilbud at vælge imellem, når de hygger i 
deres fritidsklub.

Du kan læse mere om Klub Næstveds virke og 
aktiviteter på www.klub4700.dk – du finder 
også Klub Næstved på Facebook!

FAKTA OM 
PETANQUE I DANMARK:
Der findes 70 registrerede petanque 
klubber.

Dansk Petanque Forbund, DPF, blev 
stiftet i 1986 og er medlem af Dan-
marks Idræts Forbund.

Johnni Cortzen blev Verdensmester i 
2001 for juniorer.

Odense Petanque Klub er Danmarks 
ældste, stiftet i 1987.

Carl Nielsen er klar - spillet er i gang.
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RAPPEN TOPPER DANSKTOPPEN

Normalt er det Dansktoppen der runger i høj-
talerne, når der spilles højt i Klub Næstved. 25 
årige Benjamin Sørensen fra Næstved er dog 
en undtagelse. Siden 2005 har han dyrket 
rappen, og forsøgt sig med egne tekster og 
musik. Til dagligt er han studerende på den 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på 
Næstved Sociale Virksomhed.

Håb om mere plads til musikken
Benjamin kunne tidligere dyrke sin store 
interesse i fritids –og ungdomsklubben 
Supernova i Næstved. Men da han fyldte 
18 år var den dør lukket, og der var kun den 
lokale skøjtebane og skoler rundt om i byen 
tilbage, hvor han kunne hænge ud med 
vennerne. Benjamin søger stadig støtte og 
de rette rammer, hvor han kan opfylde sin 
drøm om at lave rap musik og tekster fra 
bunden af. Derfor er koncerter med til, at 
udvikle Benjamin som rapper, og ikke mindst, 
skabe glæde hos publikum. Klub Næstved fik 
i hvert fald en prøve på Benjamins evner – og 
de er ikke ringe!

Af Jannik Bay Hansen

Da Klub Næstved 6. august holdt den årlige sommerfest blev medlem-
mernes musikalske træer rystet. Med stor succes optrådte rapperen 
Benjamin Sørensen foran et publikum der normalt sværger til kunstnere 
som Kandis og Birte Kjær.

Benjamin Sørensen.
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www.hg-ic.dk

Menstrup Bygade 38
4700 Næstved
Tlf. 22 91 35 51

www.xtofbyg.dk

Vibevej 12 • 4100 Ringsted
Rådhusvej 73 • 4640 Faxe

Tlf.: 70 30 09 20
www.3fm.dk

Fenmarksvej 117 • Vridsløse
4700 Næstved • Tlf. 24 63 02 91

Møllevej 10 • 4700 Næstved
Tlf. 55 77 10 20 • www.consulteam.dk
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FRIVILLIGT ARBEJDE
OGSÅ I KLUB NÆSTVED

HVAD er frivilligt arbejde? 
Her er Klub Næstveds definition af frivilligt 
arbejde:

Arbejde der udføres til gavn for andre end dig 
selv og din familie og som udføres uden du 
opnår særlige goder i Klub Næstved.

Klub Næstved har mere end 60 medlemmer 
og ca. 15-20 personer laver frivilligt, ulønnet 
arbejde, og løser såvel store som små opga-
ver, og de er alle uundværlige for at klubben 
kan fungerer.

I Klub Næstved støtter vi mennesker med 
fysisk og/eller psykiske handicap i at bruge 
deres stærke sider og evner, til gavn for 
andre i det frivillige arbejde. Vi ved nemlig, at 
selvom man har et handicap, så er der mange 
evner, som klubben har rigtig meget brug for. 
Frivillige Udviklingshæmmede i Klub Næst-
ved bidrager med frivilligt arbejde, som er 
uundværlig for andre udviklingshæmmede 
medlemmer.

De frivillige gør et stort stykke arbejde og 
udviser stor ildhu, selv om de ikke har særlige 
fordele ved det i form af særlige rabatter og 
lignende. Uden deres arbejde kan klubben 
ikke fungere i dagligdagen.

I Klub Næstved er der forskellig slags frivil-
ligt arbejde – lige fra store opgaver som 

• HVAD er frivilligt arbejde – i Klub Næstved regi?
• HVEM laver frivilligt arbejde i Klub Næstved?

Klub Næstved søger frivillige hjælpere. Interesseret? 

  >>

Kristina Jørgensen 
svinger moppen.
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Fladså Elektrikeren A/S
Nonbo & Bonde

55 76 75 00

Bassinbuen 4 • 4700 Næstved
Tlf. 5577 2299 • Mobil: 2010 5800

www.pedersen-el.dk

ISS Kloak- &
Industriservice

www.iss-kloakservice.dk

Tidl. Ingemann Christensen

Tømning og rensning, Højtryksspuling, Industrispuling
Slamsugning, Rensning af faldstammer, TV-inspektion,
Kloakreparation, Aut. Kloakmester.

Smedevænget 15 • Stenstrup • 4700 Næstved
kloakservice@iss.dk

- vi går i dybden med
opgaverne

TELEFON & 
DØGNVAGT

70 12 02 22

Sponsoreret
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2015/16

bestyrelsesarbejdet, vedligeholde og køre 
bus, holde udendørs arealerne, vedligeholde 
klubben ude og inde, hjælpe træner ved 
idræt, personlig hjælper for kørestolsbruger, 
indkøb m.m.

Til de “mindre” – men mindst ligeså vig-
tige opgaver – som fx at feje gulv, tørre 
borde, vaske op, fylde sæbeholder og rene 
håndklæder, ordne toiletter, rydde op, poste 
breve, sortere ud i tusser, der ikke virker mere, 
spille spil, vaske og lægge vasketøj på plads, 
vande blomster, tømme skraldespande og 
meget, meget mere.

Disse frivillige er meget værdifulde, da deres 
arbejde har stor betydning for trivslen i Klub 
Næstved.

Hvem yder frivilligt arbejde?
I Klub Næstved er det hovedsagligt menne-
sker, som selv har et psykisk og/eller psykisk 
handicap der laver frivilligt arbejde.

Cirka 15-20 personer i Klub Næstved, yder 
frivilligt, ulønnet arbejde, langt, lagt de fleste 
er medlemmer som selv har et handicap. De 
løser såvel store som små opgaver på trods 
af deres handicap, og de er alle uundværlige 
for at klubben kan fungerer.

Vores erfaring er, at selvom man har et fysisk 
og/eller psykisk handicap, kan man godt lave 
frivilligt arbejde – til gavn for foreningen Klub 
Næstved og medlemmerne.

I Klub Næstved er der forskellig slags frivilligt 
arbejde. Af større opgaver er fx.:

• Bestyrelsesarbejdet,
• Vedligeholde og køre bus
• Holde udendørs arealerne
• Vedligeholde klubben ude og inde
• Hjælpe træner ved idræt
• Personlig hjælper for kørestolsbruger
• Indkøb

Blandt de “mindre” – men mindst ligeså 
vigtige opgaver – er fx.:
• Feje gulv
• Tørre borde
• Vaske op
• Fylde sæbeholder
• Ophænge rene håndklæder
• Ordne toiletter
• Rydde op
• Poste breve
• Sortere ud i tusser, der ikke virker mere
• Spille spil
• Vaske og lægge vasketøj på plads
• Vande blomster
• Tømme skraldespande

Vil du være frivillig i Klub Næstved?
• Måske kan du noget, som andre kan  
 have  glæde af, eller måske har du bare
 lyst til at gøre noget for andre og være en 
 del af et fantastisk fællesskab.
 
• Som frivillig i Klub Næstved er der ikke
 særlige rabatordninger for dem, der  
 arbejder frivilligt. Så vil du arbejde fri- 
 villigt i Klub Næstved, så skal det være
 fordi, du synes det er spændende og sjovt
  at gøre noget som andre har glæde af.

• Mange af Klub Næstveds medlemmer og
 brugere af klubben arbejder allerede    >>
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Støt vore annoncører 
- de støtter os!
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2015/16

 frivilligt – med små eller store opgaver,
 men alle opgaver som er uundværlige for
 at klubben kan fungere.
 
• I Klub Næstved er der meget forskelligt
 slags frivilligt arbejde.
 
• Har DU lyst til at blive frivillig i Klub  
 Næst ved? Har du lyst til at lave   
 klubarbejde og praktisk  
 arbejde i fællesskab med  
 andre og for andre? Kan du 
 noget som andre kan have 
 glæde af ? Så er du velkom-
 men til at kontakte Klub  
 Næstved, for der er også  
 brug for dig og dine evner i  
 Klub  Næstved. 

 
Handicap er ikke et must, 
men en fordel.

Keld styrer 
tæppebankeren.
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Kontakt
Klub Næstved
Valnæsvej 12
4700 Næstved
Tlf. 54 12 81 07

Kontaktperson: 
May-Britt Bay Hansen – tlf. 27 81 25 31

Mail: klub@klub4700.dk

Åbningstider i Klub Næstved
• Mandage kl. 14.00 – 21.00
• Onsdage kl. 15.00 – 19.00
• Torsdage kl. 14.00 – 21.00

I perioder er der også arrangementer og kurser tirs-
dage og weekender, så følg med på Klub Næstveds 
hjemmeside www.klub4700.dk og facebook.

Annonceekspedition:
Handicapidræt • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 87 93 37 86
Mail: info@handicapinfo.dk

Bliv medlem af Klub Næstved
Medlemskab tegnes for ½ år ad gangen og koster 375 
kr. pr. gang – dog er prisen nedsat for folkepensioni-
ster, kontanthjælpsmodtagere og unge under 18 år, 
som skal give 190 kr. for et halvt års medlemsskab.

Du behøver ikke at være tilmeldt aktiviteter for at 
komme i Klub Næstved. Du er også velkommen, hvis 
du bare vil slappe af – lave ingenting – eller måske 
høre musik, se tv eller snakke med de andre, der 
kommer i Klub Næstved. Der er også mulighed for at 
spille f.eks. kort, skak og ludo samt Wii på storskærm.

I baren kan der købes et bredt udvalg af øl, sodavand, 
kaffe og te.

På udvalgte dage kan du tilmelde dig madklubben.

På klubdagene er der altid god mulighed for at træffe 
sine venner og have nogle hyggelige timer sammen.
Men der er altid plads til flere i klubben – og dermed 
nye venskaber.

Så hvis du efter at have læst lidt om Klub Næstved har 
fået lyst til at besøge os, er du meget velkommen til at 
komme forbi på en klubdag. Du er også velkommen 
til at ringe på tlf. 27 81 25 31 eller 54 12 81 07.
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Holmegaard Hallens Selskabslokaler
v/ Finn Clausen

Tlf. 55 54 71 05
www.holmegaardhallen.dk

Mad og lokaler til enhver begivenhed

MICHAEL SOMMER
Vinkelvej 11 • 4700 Næstved

Mobil 22 793 782 • Privat 55 730 970 
michaelsommer@stofanet.dk • www.tømrermichaelsommer.dk



Har du i din hverdag brug for pleje, tryghed og aktiviteter, så har du muligheden 
for at blive visiteret til Solgaven i Næstved. Solgavens botilbud prioriterer 
aktiviteter, socialt samvær og ind�ydelse højt. Bo- og dagtilbuddene er specielt 
indrettede til blinde og svagsynede. Hjælpen gives på baggrund af specialviden 
om synshandicap, og personalet er speciale-uddannede, og vi sørger for at 
holde denne viden ajour. Vejledning og assistance gives på en måde, der styrker 
selvtillid og følelse af ligeværd hos dig som beboer. Vi sætter værdierne og 
livskvaliteten højt med fokus på dig. Har vi vakt din nysgerrighed, og for yderlig-
ere information, kontakt os:

Solgaven i Næstved:
Hjemmesiden: www.solgaven-nstv.dk
Forstander Gitte Olsen: giols@naestved.dk 
Telefon: 55 73 20 20


