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LÆS BL.A. I DETTE NUMMER:
Turen går til Kroatien
Friske og frivillige folk til Foreningernes Dag
Ung projektmager - hvad er meningen?

VI VÆLGER LYKKEN
- VI LEVER LIVET
Af Gitte Haack

Noget af det første man ser, når man besøger Klub Næstved på Valnæsvej 12, er en plakat
ved hovedindgangen. En plakat, der meget præcis beskriver Klub Næstved og de mange
dejlige mennesker:

I denne klub
giver vi kram – stooore kram
Vi nyder de simple ting i livet
som morgengry, solsortens sang og syndig chokolade
Vi danser og synger højt
Vi begår fejl, vi tilgiver, vi respekterer
Vi ser muligheder
frem for begrænsninger
Vi griner med hinanden
- og til tider griner vi også af hinanden
Vi tager opvasken – fordi vi ikke kan slippe udenom
Vi vælger lykken
vi lever livet

Glad i låget
I Klub Næstved deltager mange af de udviklingshæmmede i de daglige pligter – dette
har flere gevinster: De daglige ting bliver
klaret , glæden ved at mærke, at man er ’god
nok’ og at man kan ’bruges’, men – vigtigst
af alt – er læring: De lærer hvordan vasketøjet skal vaskes, hænge det op, ligge det
sammen. De lærer en masse om madlavning,
oprydning og rengøring. Hvordan klubbussen skal vaskes, støvsuges og hvordan man
tjekker for olie, vand osv. Græsslåning og
plukke tomater er også – i sommerperioden
– en del af de daglige sysler, som skal klares.
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Klub Næstveds bestyrelse vil gerne opfordre til, at endnu flere udviklingshæmmede
deltager i det frivillige arbejde ved at tage
del i klubarbejdet.
På billederne kan du se, lidt af det frivillige arbejde, som en del af de udviklingshæmmede deltager i, men også et ’glad i
låget’-billede af Jane og Kim med plakaten
i baggrunden.
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Marius og Michael, formand og
næstformand i Klub Næstved,
tjekker klubbussen for kølervand og olie.

Emil viser dagens høst af
friskplukkede tomater.

Selvom Inga for længst har rundet
de 70 år, så er hun stadig i fuld vigør
– også i køkkengryderne, hvor hun
elsker at hjælpe Nina med at lave
mad til de ugentlige Madklubs dage.

Karsten i gang med at fylde vaskemaskinen
– klar til et 30 graders hurtigprogram. ”For
det er økonomisk”, som han siger.
Blommer – masser af blommer
– bliver vasket, fjernet sten og
lagt i fryseren.

Inga og Ninas mad – kartofler,
grønærter og krebinetter – bliver
indtaget med stor velbehag.

Jytte tørre borde af efter madklubben
imens Peter svinger støvsugeren.
Poul Erik er fast
mand i baren.
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TUREN GÅR TIL…
Af Jannik Bay Hansen

Klub Næstved har i løbet af september tilbragt en uge under varmere
himmelstrøg. Turen gik til Poréc på halvøen Istrien i Kroatien. To frivillige og 13 medlemmer af klubben deltog på turen.

Klokken er lidt i 04.00 om morgenen lørdag
den. 19 september. Ventetiden på et halvt år
er endelig forbi. Nu går det sydpå med Gislev
Rejser, for 15 forventningsfulde og ferieklar
turdeltagere. For mange af Klub Næstveds
medlemmer, er det første gang de er ude
at rejse i årevis. Siden Næstved Kommune
fandt frem til at serviceloven kan tolkes således, at den ikke tillader personale at ledsage
på udenlandsture, og en dom fra ankestyrelsen fastslog, at det ikke er lovligt at opkræve
brugerbetaling for pædagogisk ledsagelse,
har de udenlandske kulturelle eventyr i kommunen været ikke-eksisterende. To frivillige
valgte, at bruge deres ferie på, at gøre turen
mulig for andre.
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Et hurtigt bagagecheck afslører, at alt er
i orden. Og 05.15 sidder vi alle i bussen,
på vej mod dagens første stop i Vamdrup.
Over Storebæltsbroen, ned gennem Sønderjylland og over grænsen til Tyskland.
Naturligvis med stop hos Otto Duborg, så
der kan handles ind til den videre færd.
Vi stopper for natten på Hotel Like Apart
i Erlangen. Værelserne er fantastiske og vi
nyder alle en god nats søvn, så snart vi har
spist aftensmad. Morgenmad og afgang
venter på os i morgen tidlig.

Søndag d. 20-9
Ny dag og nye grænser der skal krydses.
Først grænsen til Østrig, med masser af
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politi og telte på rastepladsen til flygtninge
og / eller mennesker politiet vifter ind til
siden og ønsker, at tale med. Så snart vi
kører ind i Østrig, ind i landsdelen Kärnten,
kommer det gode vejr. Solen og varmen.
Østrig er et utrolig flot land med høje bjerge,
smukke grønne bakker og de karakteristiske
alpehuse. Vi kører også ind i Slovenien, og
krydser derefter grænsen til Kroatien ved
byen Koppar. Vejret er fantastisk med knald
blå himmel og kig ud til havet.
Klokken 18.15 ankommer vi til vores hotel.
Valamar Rubin er vores hjem den kommende
uge. Et flot hotel med gode værelser. Kokke
står og laver mad til os, mens vi venter.
Vi vælger imellem fiskeretter, pastaretter,
kødretter og forskellige frugter. Vi spiser og
hygger os inden vi går på vores værelser, for
at pakke vores tasker ordentligt ud. Vi er alle
trætte, så det bliver ikke en sén aften.

Mandag d. 21-9
Vi vågner til sol fra en blå himmel. Mødes til
morgenmad kl. 08.00, igen en overflod af
forskellig brød, oste, pølser, skinker, æggeretter, grøntsager, frisk frugt og yoghurt. Efter
morgenmad er vi alle klar til guidet rundtur
i Poréc. Byens havn er fyldt med store luksusskibe, som ligger til havn pga. af Poréc’
placering ved Adriaterhavet. Vi ankommer til
hotellet efter en spændende tur, og vi ender
alle med, at hoppe i badetøj og bruge resten
af dagen ved poolen.

Tirsdag d. 22-9
Vi har vænt os til det gode vejr. Solen skinner
igen fra en skyfri himmel. Dagens udflugt
går til Adriaterhavet. En tur langs stranden
omkring hotellet. Vi spiser dagens frokost
ved poolen, nupper os endnu en svømmetur,
inden vi gør os klar til aftenen. Vi gik derefter
ind til Poréc og går rundt og hygger os. Vi
hører livemusik fra en lille smal gade. Poréc
er en by fyldt med stemning og atmosfære.

FAKTA OM

FAKTA OM

KROATIEN

ASTRIEN

Uafhængig i 1991 da landet løsrev sig fra det
tidligere Jugoslavien

På kroatisk: Istra. Den største
halvø i Adriaterhavet. Tilhørte
tidligere Romerrriget.
En lille nordlig del tilhører i
dag Italien.

Indbyggertal: 4.2 millioner.
Hovedstad: Zagreb.
Nationaldag: 28. juni.
Sprog: Kroatisk.
Valuta: Kuna.
Religion: 86% katolikker og 1,4% muslimer.

Vigtige byer: Pula (største by)
og Poréc (17.000 indbyggere).

>>
KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2015

5

Onsdag d. 23-9
Kl. 08.00 er der to friske folk på stranden til
morgenbadning. Alle mødes til morgenmad
kl. 09.00. Vi tager en tur i supermarked for
at handle ind. Tilbage på hotellet kalder
poolen igen på os. Der bliver slået rekord, da
én er i poolen i over én time. Vi skipper frokosten og bestiller kaffe og kage i stedet. Det
er der mest stemning for. Det er ikke hver
dag de modtager en bestilling på 15 kager
på én gang, så vi venter i 30 minutter mens
de bager løs. Men så var der også nubagt
varm kage og kaffe. Om aftenen bliver vi på
hotellet. Nogle hygger i baren med en rom
og cola, mens andre spiller Uno.
6
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Fredag d. 25-9
Nu er det ved, at være en dårlig vane. Gråvejr og regn også denne morgen! Der er
mest stemning for, at tage til Poréc efter
morgenmaden og shoppe. Vejret bliver hele
tiden bedre. Vi spiser en sen frokost i byen
og vender næsen hjemad, da det er tid til,
at begynde at pakke tasker og kufferter. Vi
tilbringer vores sidste aften i Kroatien på
hotellet, hvor vi er omgivet af folkedansere
og musikere, der går rundt og spiller imellem bordene.

Lørdag. d. 26-9
Vi kører fra hotellet kl. 07.00 med kurs mod
Tyskland. Vores chauffør er ret smart, og
kører undervejs skiftevis af og på motorvejen, så vi undgår køer og forsinkelser. Vi
ankommer til Erlangen klokken 19.00. Godt
trætte, og vi går alle på hovedet i seng efter
maden.

Torsdag d. 24-9
Overraskende nok vågner vi til grå himmel
og regnvejr. Men det er stadig varmt. Nogle
skal på sejltur på Limski kanal, så de er kede
af sejl vejret. Den ene gruppe har en god sejltur med flot natur, sørøverhuler og fine byer.
De fik serveret fisk ombord, men heldigvis
også kød, hvilket flere er meget glade for.
Den anden gruppe, kører med et lille tog fra
Poréc lidt op af kysten, og shopper i byen.
Vi spiser frokost på en italiensk restaurant.
Sidst på eftermiddagen mødes vi alle igen
efter en god dag. Sidst men ikke mindst, skal
vi fejre Michaels fødselsdag. Det sker på fin
manér. Der er livemusik, så der bliver danset,
drukket et par øl, sodavand eller rom og cola.
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Søndag d. 27-9
Vi er alle klar til afgang, og selvom klokken er
06.15, står alle friske og parate til den sidste
etape hjem mod Danmark. Vi tager en ny
rute hjem og kører over Berlin, fordi der
bliver advaret om flygtninge på motorvejen.
Den nye rute forløber uden problemer, og vi
når både Otto Duborg og Vamdrup, hvor vi
skifter til en ny bus, som fragter os det sidste
stykke til Ringsted. Her var det dejligt, at se
der stod frivillige klar med bus og biler til, at
køre os hjem til klubben.
Vi havde en fantastisk tur. Masser af hygge
og godt kammeratskab. Oplevelser og nye
indtryk. Det er vi alle enige om, er noget vi
har savnet.
>>
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Evaluering af turen
Når vi rejser ud, så lærer vi noget om andre
– og os selv. Vi skaber sammenhængsforståelse med den verden, vi er en del af. Vi
ser tilværelsen i et større perspektiv. Verden
er mere end Næstved. Den er større end
Danmark. Via fremmede kulturer skabes der
indsigt i andre mennesker og måder at leve
på. Det skaber viden, forståelse og danner
erfaringer.
Frivillige i Klub Næstved tog initiativ og
gjorde rejsen mulig. Handicapområdet i
Næstved Kommune er et sted, hvor rejselyst
og nysgerrighed afhænger af frivillighed. At
8

nogle gider gøre noget for andre, uden de
nødvendigvis får noget igen. Det er smukt,
når det fungerer sådan. Men hvis det ikke
gør? Hvis ikke der er nogle, der gider gøre
noget for andre, uden at skulle have noget
for det? Så kan man frygte et fattigere liv. En
grundlæggende menneskelig nysgerrighed
på verden, som aldrig bliver stimuleret.
Det er svært at fastslå betydningen af
udflugter, oplevelser og nye inputs for den
enkelte. Lyst til eventyr er en smagssag,
der variere fra person til person. En ting
er sikkert. Det værste er dog, at få frataget
muligheden.
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I TYKT OG TYNDT
Af Gitte Haack

Der skulle ikke meget overtalelse til – for
Susanne fik straks et godt øje til Kim. Den
23. august 1995 blev de to kærester, og den
5. oktober samme år blev de ringforlovet. De
flotte 14 karats guldringe skinner stadig på
deres venstre ringfinger.
I dag arbejder de ikke samme sted – Kim er nu
på smedeværkstedet på NSV mens Susanne
arbejder på Åsen, hvor hun fremstiller flotte
lys, som kan købes i butikken. Til gengæld
bruger de al deres fritid sammen – både
i hjemmet i Birkehegnet, hvor de begge
elsker forskellige former for håndarbejde,
nyder god musik i cd-afspilleren, får besøg af
Susannes børn på 34 og 28 år samt tre børnebørn på 9, 13 og 16 år. De går også sammen
til koncerter, og i Klub Næstved, hvor de
deltager i madklub hver mandag, ligesom
de begge også går til fodbold og hockey.

Det er 20 år siden, at Kim og Susanne blev ringforlovet. De modtog mange lykønskninger på dagen på
Klub Næstveds facebookside.

”Der var engang ….” – sådan begynder et
hvert skønt eventyr. Også for Susanne Mortensen og Kim Lindhardsen.
Der var nemlig engang, hvor Susannes veninde og kollega, Gitte, fik Susanne overtalt
til at se lidt nærmere på ham der fyren, Kim,
som var flyttet fra Maribo til Næstved, og
som netop var begyndt at arbejde på værestedet Hybenhøj.
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Faktisk er de begge vilde med både fodbold
og hockey – og de har også høstet en hel del
medaljer. ”Jeg tror jeg har syv guldmedaljer,
seks sølvmedaljer og fire-fem bronzemedaljer, og Kim har næsten samme antal medaljer”, siger Susanne, som har gået til hockey
siden slutningen af 80’erne, mens Kim først
begyndte at spille hockey året efter de blev
kærester.
Susanne og Kim blev fejret på deres 20 års
dag i Klub Næstved den 5. oktober. Men
gaver – det gav de ikke til hinanden. ”Nej,
jeg har noget til gode”, siger Susanne med
et smil, og Kim nikker.
De er begge enige om at følge hinanden i
tykt og tyndt. Se, det er da et skønt eventyr.
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FRISKE OG FRIVILLIGE FOLK
TIL FORENINGERNES DAG

Klub Næstved holdet er klar.

Denne idé var vi ikke de eneste som havde
fået, så der gik ikke lang tid før både alle
frivillige og gæster kom meget tæt på hinanden, hvilket i øvrigt også er formålet med
dette arrangement.
Efter ca. 45 minutter med regn i stride
strømme overtog ’Solkongen’ magten over
vejret, og det blev et dejligt solskinsvejr, og
folk blev igen spredt, da de gik rundt og
besøgte de forskellige stande.

Klub Næstved holdet ved Fritidsudvalgets stand,
klar til at “arbejde”.

På en overskyet septemberdag, var 13 friske
frivillige fra Klub Næstved samlet, for igen i
år at hjælpe til i Kultur og Fritidsafdelingens
stand på Foreningernes Dag.
Vejrguderne viste sig ikke fra deres bedste
side: Der blev åbnet op for sluserne, da vi
ankom til pladsen. Men én paraply til 13
mennesker rækker ikke så langt, så vi søgte
ly under træer eller i foreningernes stande.
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En af Klub Næstveds opgaver var at gå rundt
til alle stande og gæster på pladsen, for at
uddele information om foreningerne og
information om Kultur og Fritidsafdelingens
mange forskellige tilbud til foreningerne.
Bagefter hjalp vi med at holde gang i Gerlev
Gamle Lege, og vi hyggede os med alle
deres sjove gamle lege. Der gik ikke lang tid
før alle var opslugt af de forskellige spil, og
da alle gerne ville vinde, blev det nærmest
til en helt vildt spændende konkurrence.
Og netop dette liv og iver inspirerede helt
efter planen mange gæster til også at prøve
kræfter med gamle brætspil, plænespil m.m.
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Så kom regnen.

Der blev dystet ved Gamle Leges stand.

Vild med dans – Line-Dance
Inden dagen var omme, gik vi rundt og så,
hvad andre foreninger byder på.

kommer til Klub Næstved og underviser
fem tirsdage. Så nu skal der prøves kræfter
med Line-dance.

Især Line-dance foreningen Kickin´Heel fik
vores interesse – det så både godt, sjovt
og lærerigt ud. Det endte faktisk med at
Klub Næstved efterfølgende tog kontakt
til dem, og vi har lavet en aftale om at de

Denne aftale med Line-dance foreningen
og Klub Næstved viser tydeligt, hvor vigtigt
det er, at der skabes rammer for foreninger,
så de kan mødes på kryds og tværs – som
fx ved Foreningernes Dag.

FAKTA OM

FORENINGENS DAG
Stiftet i 2002 af en række foreninger i Næstved kommune. Formålet er at
planlægge og afvikle FORENINGERNES DAG en gang årligt – første lørdag i
september måned - for alle foreninger, der er registreret i Næstved Kommunes
foreningskatalog. FORENINGERNES DAG er et udstillingsvindue for den enkelte
forening.
Der bliver hvert år uddelt to priser:
• Årets Forening, som i år gik til Nødhjælpsdepotet, Danish Relief Group med
lager på Rønnebæksholm gods v/formand Hiba Belhaiba.
• Årets Ildsjæl, som i år gik til Anette Broberg, Tappernøje, for hendes mangeårige virke og betydning for fritids- og kulturlivet i Tappernøje og omegn.
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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 foreningsblade, 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...
FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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SVEDIGT OG SKIDE SJOVT
Af Gitte Haack

”God motion for HJERTE og HJERNE”.
Sådan havde Klub Næstved skrevet i overskriften på hjemmesiden,
da klubben skulle fortælle om den
nyeste aktivitet: Linedance.
Og det var præcis, hvad det var:
Latter, grin og sjov gik lige i hjertet og hjernen blev udfordret med
”hæl og tå”, ”Tilbage og frem” og
”Gå til højre, gå til venstre” – og
også meget gerne i nogenlunde
ens tempo.

”Vi starter med at gå til højre, 1, 2, 3, 4…”. Susanne fra Kickin’
Hell hjalp de glade dansere i Klub Næstved på rette vej ved klubben linedance-debut.

De to søde og kompetente dansere
fra Kickin’ Hell, som stod for undervisningen med linedance satte gradvis tempoet op – efterhånden som
de glade dansere fik prøvet at danse.
Og dermed blev der hurtigt varmt
i Klub Næstved. Bag de duggede
ruder, blev kinderne mere og mere
røde: Pulsen kom i vejret, det var
svedigt og skide sjovt!
Har du lyst til at se nogle videoer fra
debuten på linedance i Klub Næstved, så finder du dem på vores hjemmeside på følgende link:
www.klub4700.dk/?page_id=1641
Du kan også se et videoindslag, som
TV Øst bragte. Dette finder du her:
www.tveast.dk/video/2015-10-22/
min-hverdag

Det var både sjovt og svedigt at danse linedance.

Hæl, tå, til højre, til venstre, frem og tilbage…. Der var også ’gymnastik’ for hjernen, men mest af helt en super sjov time med god
motion.
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BRANDKURSUS RYKKER UD
Af Jannik Bay Hansen

Omkring 360.000 danskere har oplevet brand i eget hjem i løbet af de
seneste fem år ifølge Trygfonden. Mellem 2010 og 2014 måtte brandvæsenet rykke ud til i alt 25.816 brande i private hjem.

Heldigvis når brande i de fleste hjem, at blive
slukket inden de udvikler sig og brandvæsenet må tilkaldes. Uheld med gløder fra
cigaretter, levende lys, elektriske apparater
og overophedede gryder kaldes også for
’happy fires’, og de er meget udbredte.
Passer man ikke på kan det nemt gå galt.
Derfor fik Klub Næstved 12. oktober, besøg
af Næstved Brand & Redning til forebyggende brandkursus.
14

Gode råd og nye råd
Leder i Næstved Brand & Redning, Peter
Weisbjerg, havde i dagens anledning taget
to unge brand-kadetter med. I løbet af
kurset instruerede Oliver og Freja, de ca. 40
fremmødte i elementær brandbekæmpelse.
Der er de kendte råd om altid, at slukke
stearinlys når du forlader rummet, læg ikke
papir, jakker og andet brandbart på komfuret. Rygning i sengen er heller ikke nogen
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god idé. Men også et par nye råd,
som f.eks. ikke at ligge din telefon
til opladning ved siden af sengen.
Det er vi nok rigtig mange der gør,
hver aften når vi går i seng. Men en
telefon er altså et elektrisk apparat,
og dem kan der som bekendt gå
ild i. De tre brandfolk svarede hele
tiden løbende på spørgsmål.

FAKTA OM

NÆSTVED BRAND & REDNING
Løser følgende opgaver i kommunen:
•
•
•
•

Brand
Øvrige redningsopgaver
Redning på vand
Skibsulykker ved kaj eller i Næstved Havn

Brand og redning i frtitiden

For mere info: Facebook eller
De fleste dyrker sport i deres fritid,
http://net.naestved.dk/brandredning.aspx
men 13 årige Oliver, har de seneste
to et halvt år haft brandsmands
faget, som sin store interesse. »Jeg
hørte om det her brand og redning, og tog
Den store finale
ud og prøvede det en enkelt gang. Det var
Sidst blev det vist, hvordan en vandslukker
rigtig spændende, så jeg er blevet ved lige
fungerer. Hvordan man trækker splitten,
siden«. Oliver viste da også, at han har lært
sikrer sig at mamometeret viser rigtigt, så
en del på de tre år. Sammen med Freja viste
der er tryk på sprøjten. Til aller sidst blev
han, hvordan man holder et brandtæppe, så
det påpeget, hvor vigtige brandalarmer
man beskytter hænder og ansigt. At man
er i hjemmet. At man faktisk ikke kan få for
skal træde nederst på tæppet, og så bevæge
mange af dem. Alle havde en sjov og lærerig
sig fremad mod branden, og lægge tæppet
dag. Det var rigtig flot, at Næstved Brand og
på ilden. Det var nyt for mange af de fremRedning tog sig tid til, at kigge forbi klubben
og sørge for en anderledes og spændende
mødte, men alle fik lov at prøve og Oliver
dag. Der er sikkert et par brande, som bliver
og Freja, var meget grundige og meget tålundgået i fremtiden eller slukket i tide.
modige i deres instruktion. »Alle var meget
rolige og interesserede, og jeg håber vi skal
herud en anden gang« slutter Oliver.
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UNG PROJEKTMAGER
- HVAD ER MENINGEN?
Helena, Emma og Sofie bruger deres fritid
til at uddanne sig til at blive projektmagere.
Klub Næstved, og 5 andre foreninger i Næstved Kommune er en vigtig del af uddannelsen. Vi har spurgt Steen Eriksen, der underviser på uddannelsen, hvad uddannelsen er
og hvilken rolle Klub Næstved spiller.
Hvad er Ung Projektmager?
Det er en uddannelse for unge mellem 15 - 25
år, hvor de lærer at lave projekter. Forløbet
varer ca. 3 måneder, hvor vi underviser i to
weekender og tre hverdagsaftener. Derudover arbejder projektmagerne i deres fritid
med et projekt de laver i samarbejde med
en lokal forening.
Vi har spurgt en række foreninger i Næstved
om de vil hjælpe. Det er vores værtsforeninger. Værtsforeningerne deler deres drømme
med os.
Klub Næstved har sagt “Vi drømmer om at
få gjort synligt, at udviklingshæmmede er ressourcestærke personer - på deres egen måde”.
Det er projektmagernes opgave at lave et
projekt, der bygger på den drøm. Undervejs

Konsulent hos Foreningsudviklerne, Steen Eriksen.
projektudvikling, ledelse og undervisning.

underviser vi i kreativitet, planlægning, kommunikation, fundraising og ledelse - kompetencer som kan hjælpe de enkelte grupper
med at lave projektet.
Hvorfor laver i det?
Vi laver det, fordi vi er interesserede i frivilligheden i Næstved. Vores uddannelse

v/ Hanne Jenstrup

Præstøvej 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 22 61
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hjælper unge der gerne vil skabe frivillige
projekter, men ikke har erfaringen. Projektmager-tankegangen involverer nogle
typer mennesker i foreningslivet, der ellers
ikke er interesserede i det traditionelle foreningsliv. Vi tror også, at det er sundt for
vores værtsforeninger at være med. Mange
foreningers bestyrelser består af mennesker
med samme alder og samme interesser, så
jeg tror at det er sund at vi projektmagere
og foreninger møder hinanden.
Hvem står bag?
Det gør den lokale virksomhed Foreningsudviklerne. Vi er Mogens, Torben og Steen
og hjælper foreninger med at blive endnu
bedre. Derfor arbejder vi med at udvikle
foreninger, vi hjælper dem med at skaffe
penge, opnå de mål de gerne vil opnå og
samarbejde med andre. Torben har også lige
udgivet bogen “Forandring i forening”, der
handler om hvordan foreninger og kommuner kan samarbejde, så lige nu fokuserer vi
meget på hvordan kommuner og folkeoplysende foreninger kan få et godt samarbejde.

Hvorfor Klub Næstved?
Vi vil gerne præsenterer projektmagerne
for forskellige typer forening, både idræt,
kultur, sociale og folkeoplysende. Vi synes
at Klub Næstved er et godt eksempel på en
social forening, og desuden har klubben en
drøm som er interessant at arbejde med. Vi
er rigtigt glade for at Klub Næstved er med.
Er der noget du gerne vil sige?
Jeg vil gerne sige tak til Klub Næstved, fordi
I bruger tid og energi på uddannelsen.Vi
håber at vi skaber fremtidens frivillige, og
jeres deltagelse giver dem et billede af foreningslivet og en masse erfaringer. Tusind
tak for det! Vi håber, at det bliver dem der
laver de nye banebrydende projekter i Næstved i fremtiden.

Støt vore annoncører
- de støtter os!
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KLUB NÆSTVEDS PITCH
Af Sofie Hoppe Søe

I Danmark er der omkring 50.000 udviklingshæmmede. I Næstved er samlingspunktet
for mange af de udviklingshæmmede Klub
Næstved, hvor de, som frivillige (selvfølgelig
hjulpet af andre kompetencedygtige frivillige), tilbringer en stor del af deres tid. Der
bliver bl.a. undervist i hockey, guitar, gymnastik, petanque og så er der fællesspisning
tre gange om ugen.
Den generelle problemstilling for de udviklingshæmmede er, at de i Næstved føler sig
overset og føler at andre mener, at de er en
byrde for samfundet. Disse fordomme skal
vi til livs! For der er masser af eksempler på
hvor udviklingshæmmede bidrager økonomisk til samfundet ved eksempelvis at
stå bag disken i diverse supermarkeder og
restauranter.
Derudover kan en vigtig pointe også være,
at selve samfundsstrukturen er afhængig
af den forskellighed og de varierede syn på
livet som de udviklingshæmmede netop
formår at bidrage med. De får sat forskellige
billeder og synsvinkler ind i det samfund,
vi nu en gang lever i. og minder den stressede dansker, der bare drøner derudaf og

forsøger at opnå alt det normerne forskriver,
om, at den lidt mere simple livsstil kan være
mindst ligeså givende og endda mere i visse
tilfælde end den hektiske livsform.
Udviklingshæmmede har en livsanskuelse
som andre kan lære meget af. For at få nedbrudt den barriere, der til tider kan herske
mellem de udviklingshæmmede og den
”normalfungerende” borger, vil vi skabe et
fokus og et sammenhold, der har til formål
at bevise over for de udviklingshæmmede
selv såvel som andre, at disse langdistancerede fordomme ikke stemmer overens med
virkeligheden.
For at understøtte og skabe en konstruktiv
dialog og gensidig forståelse mellem kommunen og Klub Næstved vil vi arrangere et
Åbent Hus, hvor man i uformelle rammer
kan møde hinanden. Indtil videre skal arrangementet indeholde følgende:
• En scene med musik fra Klub Næstveds
guitarband, Næstveds jazzklub, Næstveds
musik og kulturskole, evt. JB10 i Næstved
m.m.
• En bar hvor de udviklingshæmmede står
bag disken.

Menstrup Bygade 38
4700 Næstved
Tlf. 22 91 35 51
www.xtofbyg.dk
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• Et ”speakers corner” hvor de udviklingshæmmede kan stille sig op og fortælle
om deres erfaringer, meninger og syn på
samfundet, livet og alt det andet man som
menneske kan have en stilling til.
• En hockeyturnering skal der selvfølgelig
også til. Klub Næstved har nemlig deres
eget hockeyteam og har en revanche til
gode mod Næstveds byråd. Man ville
også kunne invitere bl.a. Næstveds firma
sport til turneringen.
Dette arrangement står de udviklingshæmmede selvstændigt for med hjælp fra andre
kompetencedygtige frivillige.
At politikerne møder op til dette arrangement og er villige til at deltage, viser borgerne, at dette er et område kommunen
tager seriøst og støtter. Dette er derfor også
første skridt på vejen til bedre ressourcer
i form af flere veluddannede fastansatte.
Forhåbentlig vil et sådan arrangement

kunne skabe en fornuftig dialog mellem
kommunen og foreningen og vise, at den
økonomiske støtte er givet godt ud, men på
et abstrakt plan i form af sociale relationer
og menneskers psykiske tilstand. Man må
som politiker ind i mellem acceptere, at en
sådan indsats ikke er målbar i lige netop
den niche pengene er givet ud fra. Måske vil
man senere hen kunne se et fald inden for
depressioner af handicapområdet, hvilket
man ikke ville tænke på at give denne lille
indsats skylden. Men samfundet er som
dominobrikker, at starter man den første
skaber det en effekt hele vejen rundt.
Politikernes medvirken medvirker til at Klub
Næstved og de udviklingshæmmede føler
sig set, og er dermed endnu en indledende
manøvrer til at løse den omfangsrige problemstilling. Måske får de udviklingshæmmede ikke lige frem en større livskvalitet af
at spille en hockeykamp mod byrådet, men
de får en god oplevelse. Simple begivenheder
kan give så meget mere, når fremtrædende
personer viser interesse og arrangement og
alt dette vil være små skridt på vejen til at de
udviklingshæmmede tror på at andre, ikke
mener, at de er en byrde.
>>

Farvemessen Gulve
Erantisvej 47
4700 Næstved
Tlf. 55 72 00 60
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Om projekt ” Ung projektmager” skriver Louise Hoppe Søe

Kære Klub Næstved.
Tak fordi I har ladet mig komme med ideer til et projekt, der muligvis kan blive ført ud i livet.
Jeg synes, at jeres forening er helt unik, og selvom jeg kun har
været der to gange fornemmer jeg et skønt miljø med respekt for
hinanden og ikke mindst skønne venskaber. Jeg kan godt forstå, at
I er nogle, der er ved at være slidt op, og jeg har SÅ stor respekt for
alt det frivillige I står for. Jeg håber virkelig, at dele af dette projekt kan hjælpe jer af med
noget af læsset, så I kan få nogle fastansatte og dygtige frivillige, så rammerne for Klub
Næstved kan udvides og forbedres endnu mere.
D. 12. november vil jeg i byrådssalen fortælle om den problemstilling, der blev omtalt i
videoen,” Klub Næstveds drøm”, som i sendte ind til Ung Projektmager. Derudover tager
jeg selvfølgelig også problemerne med de manglende fastansatte og frivillige op, som i
kan se i Klub Næstveds PITC,
Alt i alt synes jeg, at det har været rigtigt spændende, sjovt og svært at være med til at
fremstille et projekt. Det kunne muligvis være blevet større, men jeg er nu rigtig godt tilfreds
med resultatet. Det vi (unge projektmagere) er blevet undervist i, har været rigtig interessant, og jeg må indrømme, at det har været det, jeg syntes, var sjovest. Det skal derimod
IKKE undervurderes, at det har været vildt skægt, udfordrende og lærerigt at kunne afprøve
teorien i “felten”.
Jeg vil gerne mødes med jer en dag efter d. 12. november og runde det hele rigtigt af, men
jeg bliver nødt til at gøre det klart, at jeg ikke har i tankerne at komme hos jer fast. Som
jeg skriver (og jeg mener det af hele mit hjerte) er Klub Næstved en forening med nogle
fantastiske målsætninger og drømme; og jeg er ikke i tvivl om, at det er på grund af jer, at
verden bliver en smule bedre at leve i. Men jeg har bare også min skole, venner, arbejde og
fritidsaktiviteter, der gerne skulle gå op i en højere enhed. Skriv endelig til mig, hvis jeg skal
hjælpe med reklame, for jeg vil MEGET gerne hjælpe i ny og næ... men ikke fast.
Jeg håber ikke, at I føler, at jeg er dobbeltmoralsk og “bare” fortæller en massende rosende
ord om jer, eller udspyder ideer om frivillige uden at mene det. Jeg mener det, men det
passer altså ikke ind i mit liv.
Tak, fordi I stod mål for min afprøven (hvis det er et ord). Jeg håber, I vil synes om resultatet.
Mange venlige hilsner fra
Sofie Hoppe Søe
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FEST OG RØDE KINDER
Af Gitte Haack

Et halvt århundrede – det skal fejres, og især
hvis man er sådan lidt af en ’festabe’ som Jan
Nordmark Nielsen.

Den sidste mandag i september fyldte Jan
50 år, og vennerne i Klub Næstved sang
naturligvis fødselsdagssang for ham.

Mandag den 28. september fyldte Jan 50 år
og alle vennerne i Klub Næstved sang naturligvis fødselsdagssang for ham og endda i
det skønneste solskinsvejr.
Den efterfølgende lørdag havde Jan inviteret familien og vennerne, heriblandt nogle
af vennerne fra Klub Næstved, til fest i Skelby
forsamlingshus. Sammen med søsteren Tove
havde Jan planlagt festmiddagen: Tarteletter med høns i asparges, oksesteg med alt i
tilbehør og hjemmelavet is. Hertil blev der
serveret god vin – præcis i Jans ånd.
”Søster Tove havde bagt nogle gode småkager, som vi fik til kaffen”, siger Jan, der videre
fortæller, at en DJ spillede op til dans med
en masse god populærmusik.
Til spørgsmålet om hvad han fik af gaver,
svarer Jan: ”Gavekort til Næstved Stor-Center og penge, som jeg allerede har brugt.
Jeg har blandt andet købt nyt tøj og en
vinterjakke”.

Til gengæld er Jan ikke så meddelsom når
det handler om de røde kinder, som han
fik under festen. Susanne og Kim, som var
blandt gæsterne, minder Jan om hans kinders kulør, da en Bakkesangerinde kom på
besøg – og underholdte i fuld vigør.
Jan griner højlydt, og siger: ”Ja, det var sjovt
og underholdende. Jeg vil helt sikkert huske
tilbage på en rigtig god fødselsdagsfest i
mange år”.

Støt vore annoncører
- de støtter os!
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F´ME (U)HYGGELIGT

Se flere billeder og videoklip på Klub Næstveds hjemmeside www.klub4700.dk
under arrangementer, eller Klub Næstveds facebook.
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Hardt
Entreprise
V. Jimmy Hardt

Fyrrevænget 6, Appenæs
Tlf. 27 89 38 05

Marskvej 13
4700 Næstved
Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk

Sct. Peders Kirkeplads 4
4700 Næstved
Tlf. 55 72 08 07 • ww.hotelvinhuset.dk

Bassinbuen 4 • 4700 Næstved
Tlf. 5577 2299 • Mobil: 2010 5800
www.pedersen-el.dk

ActaAdvokater
Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved
Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk
www.actaadvokater.dk
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Fladså Elektrikeren A/S
Nonbo & Bonde

55 76 75 00
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RUDOLF …???
Er det mon Rudolf, der spillede
ved det totalt udsolgte arrangement ”Musik og and” den 9.
november 2015?
Få svaret på Klub Næstveds
hjemmeside www.klub4700.dk,
hvor du både finder billeder og
videoer. Direkte link finder du på
vores facebookside, Klub Næstved.

Sponsoreret

Thomsens
Entreprenørservice
Skyttemarksvej 70
4700 Næstved
Tlf. 2165 2488
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KLUB NÆSTVED • BESTYRELSEN
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 tirsdage og weekender, så følg med på Klub Næstveds
hjemmeside www.klub4700.dk og facebook.

Bliv medlem af Klub Næstved

Medlemskab tegnes for ½ år ad gangen og koster 375
kr. pr. gang – dog er prisen nedsat for folkepensionister, 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.

Annonceekspedition:
Handicapidræt • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 87 93 37 86
Mail: info@handicapinfo.dk
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SOS VIKAR har siden 1999 været aktiv på vikarområdet
og er blandt de største udbydere af vikarer til Social- og
Sundhedssektoren

sos@sosvikar.dk
Telf. 5577 8208

SJÆLLAND: Frejasvej 8 • 4700 Næstved • FYN: Ørstedsgade 12 B 5000 Odense C

KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2015

Nybolig
Jan Milvertz A/S
Dania 12 • 4700 Næstved
4700@nybolig.dk
www.nybolig.dk
Tlf. 5572 0072

OK støtter sporten

