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LÆS BL.A. I DETTE NUMMER:
Special Olympics
Mindeord om Carl
Når en drøm går i opfyldelse

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 indflydelse 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 yderligere information, kontakt os:
Solgaven i Næstved:
Hjemmesiden: www.solgaven-nstv.dk
Forstander Gitte Olsen: giols@naestved.dk
Telefon: 55 73 20 20
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DET NYESTE SKUD
PÅ KLUB NÆSTVEDS STAMME

Det er nu to år siden Nina blev ansat i Klub
Næstved. Hun kom til i en meget turbulent
tid, hvor klubben igen havde været lukningstruet - og reddet i sidste øjeblik! Nina gjorde
fra første øjeblik et godt indtryk, med sin
rolige fremtoning og glimtet i øjet.
Fire faste medarbejdere var enten blevet
flyttet til andre opgaver, eller havde opsagt
deres job. Nogle medarbejdere blev erstattet af andre udpegede medarbejdere, men
samarbejdet fungerede ikke. Belært af de
erfaringer blev der lavet et internt stillingsopslag i samarbejde med Klub Næstved. Bl.a.
var Klub Næstveds bestyrelse repræsenteret
i ansættelsesudvalget. Der har gennem tiden
været mange myter om klubben, så nu er
tiden inde til at spørge den sidst ankomne,
hvordan det så er at arbejde i Klub Næstved.
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Hvorfor søgte du stillingen i Klub Næstved?
»Jeg søgte fordi, her er det bestyrelsen og
medlemmerne, der bestemmer. Og tænk det
fungerer! Klubber rundt omkring nedtones
på grund af love, paragraffer og nedskæringer. Men da Klub Næstved er en forening,
er det andre love og paragraffer der gælder,
og det åbner mulighed for at arbejde med
fritidsaktiviteter, på en anden måde«.
Har det været svært at falde til i Klub Næstved?
»Nej det har været nemt. Jeg har altid følt
mig velkommen og det giver jeg videre til
dem, som kommer her. Men jeg har også
fået en god rolle. Jeg hjælper med at få køkkenet til at fungere, så vi kan servere lækker
sund mad i madklubben. Vejen til hjertet
går gennem maven«. (Nina har sit velkendte
glimt i øjet)
>>
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Hvad er det bedste ved at arbejde i klubben?
»Det er dejligt uforudsigeligt, ikke 2 dage
er ens. Man møder nye mennesker, og så er
her livsglæde, som betyder meget for mig.
Det er givende«.
Har du et ønske for fremtiden?
»Mit ønske er, at Klub Næstved bliver ved
med at eksistere. Der er et stort behov for en
klub som denne. Og det er så skønt, når der

komme nye medlemmer til. Det ville være
godt, hvis klubben fik et større økonomisk
råderum. At klubben fik en større del af
”kagen”, når der bliver uddelt §18 midler. Eller
kommunen støttede økonomisk på andre
måder. Så vi kan lave flere aktiviteter med,
og tilbud til, medlemmerne i Klub Næstved.
Flere aktiviteter kræver flere hænder, for vi
kan ikke desværre ikke nå mere, end vi gør
nu«.

FAKTA OM

KLUB NÆSTVED
Fritidsklub for udviklingshæmmede i Næstved Kommune.
Motto: Her er plads til alle.
Oprettet 2003.
Klub Næstved er styret af udviklingshæmmede, og drives af en bestyrelsen.
Bestyrelsen består af medlemmer, valgt af medlemmerne og 2 ikke
stemmeberettigede frivillige støttemedlemmer udpeget af bestyrelsen.
Klub Næstved har pt. Ca. 60 betalende medlemmer, men mange
ikke- medlemmer kommer til klubbens forskellige arrangementer/fester.
Klub Næstved har også en aktiv Idrætsafdeling og pårørendenetværksgruppe.
Man skal være medlem for at deltage i aktiviteter.
Klub Næstved har mange forskellige aktiviteter, og forsøger hele tiden at
forny tilbuddet ud fra medlemmernes ønsker, og ud fra hvad økonomi og
personale / frivillige ressourcer kan bære.
Se mere på Klub Næstveds hjemmeside: www.klub4700.dk

Eller kig forbi til en kop kaffe og en snak.
4

KLUB NÆSTVED · FEBRUAR · 2016

GOD MOTION MED VENSKAB

Blandt Klub Næstveds hockeyhold er - fra venstre - Karsten Andersen, 43 år, Susanne Mortensen, 60 år, og
Dennis Laursen, 36 år.

Klub Næstveds hockeyhold er klar til Special Olympics 2016.
Motion er én ting, mens venskab er noget,
der vel nærmest ikke kan købes for penge.
Vi møder tre af Klub Næstveds hockeyspillere: Dennis Laursen, 36 år, Karsten Andersen, 43 år og Susanne Mortensen, der – med
sin alder på 60 år – er ’alderspræsident’ og i
øvrigt også er den spiller på holdet, der har
spillet hockey i flest år – siden 1986.
De er alle tre enige om, at hockey ikke kun
handler om god motion – venskab og sammenhold er en ligeså vigtig del, når de hver
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torsdag drager til sportshallen på Sydpolen
i Næstved, hvor de i halvanden time spiller
hockey.
”Det er sjovt at spille hockey, og det er rigtig
god motion”, siger Susanne, der – selvom
hun er ’alderspræsident’ – sagtens kan følge
med de yngre deltagere.
Karsten og Dennis er enige med Susanne, og
Karsten påpeger endvidere, at venskab er en
ligeså vigtig del af den ugentlige træning.
>>

5

6

KLUB NÆSTVED · FEBRUAR · 2016

”Vi har et godt sammenhold og det er vigtigt”, siger Karsten, der tidligere har deltaget
ved Special Olympics.
De glæder sig alle tre til at repræsentere
Næstved ved Special Olympics 2016 i Holstebro. ”Vi håber naturligvis at vinde, men gør vi
ikke, så er det bare surt show”, siger Dennis.
Udover kampene ved Special Olympics 2016
ser både Susanne, Dennis og Karsten frem
til det sammenhold og hygge, der er ved et
stævne som ved Special Olympics.

Selvom der ’kun’ er tale om træning, så tager alle
hockey spillerne det ganske seriøst, når der er hockey
på programmet i Klub Næstved.

Susanne Mortensen er - med sine 60 år - ’alderspræsident’ på Klub Næstveds hockeyhold og samtidig
er hun den på holdet, der har spillet hockey i flest år.
Her er hun ’kampklar’ med support fra én af holdets
trænere, Svend.

Blandt Klub Næstveds hockeyhold er - fra venstre - Karsten Andersen, 43 år, Susanne Mortensen, 60 år, og
Dennis Laursen, 36 år.
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MINDEORD
»Jeg hedder Carl Nielsen, som den store danske komponist«.
Sådan plejede Carl at præsentere sig selv, med et glimt i øjet.
Og Carl var på mange måder en stor mand.

Carl var frisk på alt sport, her er det petanque med stor koncentration.

Den. 13. januar fik Klub Næstved et opkald
fra Carls mor, med den sørgelige nyhed om,
at Carl pludseligt afgik ved døden dagen før.
Få dage senere mindenes alle vennerne Carl.
der blev fortalt historier og grinet, selv om
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der var tristhed i øjnene. Carl havde mange
venner i Klub Næstved, og efter den triste
nyhed, om hans alt for tidlige bortgang, har
klubben summet af snak om Carl og alle
minderne.
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Har man været rundt og lytte, så danner
der sig et billede af, hvilken mand og ven
Carl var. En sportsmand. Èn af dem med
temperament, der trænede med glæde og
altid mødte op til træning og kamp. Susanne
var holdkammerat med Carl. »Carl var flink,
selv om han råbte meget. Vi vil savne ham
på holdet«. Michael Schultz fortæller, at Carl
var god til fodbold og hockey, men han
kom også tit ud i køkkenet og hjalp med
opvasken. Hans hjælpsomhed og gode kammeratskab vil blive savnet.
Carl gik ikke af vejen for at hjælpe Klub Næstved og vennerne. Om det drejede sig om at
sætte telte op til en fest, dække bord, ordne
have, eller hjælpe én af de andre medlemmer, med at købe kaffe, skubbe en kørestol,
Carl var altid parat. Marius Benski, formand
i Klub Næstved, husker tydeligt hvis noget
skulle gøres, så var Carl parat. »Han var en
god ven for mange her i klubben. Et godt
menneske«. Onsdag den. 20. januar blev
Carl Nielsen bisat fra Øster Kapel. Vejret var
perfekt. Solen skinnede, og ind imellem en
skarp vind, præcis som Carl var som menneske. Med fælles hjælp, lykkedes det at
få arrangeret transport og blomster, så 17
mennesker fra klubben deltog i bisættelsen.
Da præsten talte om Carl, omtalte han Klub
Næstved som et sted, der betød meget for
Carl. Hvor han, ifølge hans familie havde
haft gode venner, som han nød at tilbringe
tid med.
Vi fra Klub Næstved fik sagt farvel, men Carl
fik også på en måde sendt en hilsen. Hans
familie havde fortalt præsten, om Klub Næstveds betydning for Carl og dette videregav
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Carl med sit kendte store smil. Ære være hans minde.

Carl deltog d. 5 september 2015, sammen med venner
fra Klub Næstved i Foreningernes Dag i Næstved.

præsten i talen, - til klubben og vennerne.
Disse ord fra Janni, taler for os alle:
Kære Carl. Tak fordi vi måtte lære dig at
kende. Jeg og mange andre, kommer til at
savne dig rigtig meget. Tak for alt.
Ære være dit minde.
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GYMNASTER GÅR EFTER GULD
For tredje gang i træk håber de udviklingshæmmede gymnaster fra
Klub Næstved på guld ved Special Olympics 2016.

En kold vinterdag med sne og frostgrader
kan få de fleste til at finde på ’gode undskyldninger’ for at blive hjemme fra aktiviteter,
men det er ikke tilfældet Klub Næstveds
gymnaster!
Samtlige gymnaster ser nemlig frem til
denne ene ugentlige motionsdag, hvor de
– udover god motion og socialt samvær –
også træner til en særlig opvisning, som skal
have sin debut ved Special Olympics 2016.
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Det er tredje gang, at Klub Næstved deltager ved Special Olympics. Første gang var i
øvrigt i 2010, hvor dette store stævne – med
over 1.000 deltagere fra flere nationer - blev
afholdt i Næstved. Dengang deltog Klub
Næstved ikke kun i flere idrætsgrene, men
var også med i styregruppen bag stævnet,
som arbejde med planlægningen i 2 år.
I weekenden stillede mange frivillige fra
Klub Næstved op, og var med til at sikre at
de praktiske ting fungerede, så dette store
arrangement forløb godt.
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I 2016 drager Klub Næstveds idrætsudøvere
til Holstebro, hvor det store stævne holdes
fra den 20. til den 22. maj.
Klub Næstved repræsenterer Næstved kommune i hele tre sportsgrene ved Special
Olympics 2016: Fodbold, hockey og gymnastik.
På denne kolde mandag, en vinterdag i starten af 2016, møder vi de kommende gymnaster, heriblandt kæresteparret Arendse Aarsø
og Henrik Tom Petersen, der begge er nye på
holdet, og de mere ’garvede’; Signe Meier og
Peter Thomsen, der begge har vundet guldmedaljer som gymnaster på Klub Næstveds
hold ved de to sidste Olympics, som Klub
Næstved har deltaget i.

Den eneste motion på ugen
Kæresteparret Arendse og Henrik, begge på
31 år, er først begyndt til gymnastik på Klub
Næstveds gymnastikhold i september 2015,
og skal dermed – for første gang – være med
ved Special Olympic til maj.

Til højre ses kæresteparret Arendse og Henrik, der
først startede på holdet i efteråret, mens Inge og
Peter har været med siden starten i 2009 – og således
går efter deres tredje guldmedalje ved Special Olympics 2016.

De kender begge de andre holdkammerater,
og det var gennem flere af dem, at de havde
hørt om Klub Næstveds tilbud. ”Vi havde kun
hørt de andre tale godt om det og at det
var sjovt at gå til”, siger Arendse, og Henrik
supplerer: ”Og det er også dejligt at komme
ud og røre sig”.
Den ugentlige gymnastik på halvanden
time er i øvrigt den eneste form for motion
Arendse og Henrik går til, så de sætter stor
pris på at Klub Næstved har et sådan tilbud.

Signe, der har været en del af gymnastikholdet siden
starten i 2009, er glad for at få motion. ”Jeg har nogle
gode ben, så jeg kan godt løbe. Faktisk har jeg tabt
mig en hel del ved at gå på Klub Næstveds gymnastikhold”.

>>
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der har planer om at begynde at komme ved
flere arrangementer i Klub Næstved.

Alle gode gange tre
Mens Arendse og Henrik er helt grønne på
gymnastholdet, så har Signe Meier, 30 år,
og Peter Thomsen, 58 år, været med siden
starten i 2009, hvor Klub Næstved startede
forberedelserne til det første Special Olympics, de deltog ved.
Sammen med fem af de andre gymnaster
har Signe og Peter vundet guld ved de to
tidligere Special Olympics, som klubben
har deltaget ved: I 2010 i Næstved og i 2014
i Frederikssund.

Til spørgsmålet om deres tanker omkring
deres debut ved Special Olympics 2016, siger
Arendse: ”Vi glæder os rigtigt meget – også
til at opleve stemningen, se hvor mange
mennesker, der kommer og ser os, og om vi
finder nye venskaber”.
Henrik fortsætter: ”Selvom det godt kan
være lidt svært at huske det hele endnu, så
er det bare ekstra fedt, når det lykkedes – og
så må vi jo håbe, at vi kan huske alt, når vi
først står i hallen i Holstebro til maj”.
Hvis Arendse og Henrik eventuelt har en
snert af nervøsitet ved selve Special Olympics, så har de et forslag til, hvordan det kan
afhjælpes: ”Så siger vi bare ’her kommer vi’,
og så skal det nok gå”, slutter kæresteparret,
12

De ryster begge på hovedet, da de skal
svare på det vel nok dummeste spørgsmål,
de nogensinde har hørt: ”Om vi går efter
guldet? Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi har
jo to guldmedaljer der hjemme, og vi vil
meget gerne vinde endnu en medalje i guld”,
siger Signe og Peter nærmest i munden på
hinanden.
Udover at gå efter guldet for tredje gang,
ser både Signe og Peter frem til stævnet: ”Vi
glæder os til turen, sammenholdet med de
andre, stå over for publikum og vise, hvad
vi har lært”.

Sådan nogen som os
Til spørgsmålet om, hvad der egentlig får
Signe og Peter til at begive sig ud på en kold
vinterdag for at dyrke motion, siger Peter:
”Vi har det sjovt”, og Signe sætter en fed
understregning under dette ved at udbryde:
”Vi har det mega sjovt”, og hun fortsætter:
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”Og så er det god motion. Jeg har nogle gode
ben, så jeg kan godt løbe. Faktisk har jeg tabt
mig en hel del ved at gå på Klub Næstveds
gymnastikhold”.
Når Signe og Peter - sammen med de øvrige
holdkammerater - til maj skal vise, hvad de
har brugt hver mandag på siden efteråret
til, så er de slet ikke i tvivl: ”Vores serie, som
vores trænere - May-Britt og Svend - har
sat sammen, ser skide godt ud. De er nogle
dygtige trænere – de er gode til at lære fra
sig, og de laver nogle flotte serier”.
”De kan også være strenge”, siger Peter, og
Signe afbryder ham: ”Ja, men de er også
gode til at drille os, men altid på en sjov
måde”.
Serien, som alle gymnaster fra fritidsklubben
for voksne udviklingshæmmede i Næstved,
skal fremvise ved Special Olympics 2016, er
i øvrigt til Poul Krebs-sangen ”Sådan Nogen
Som Os”, der bl.a. lyder: ’Sådan nogen som os
har jo brug for en kæreste, og den kæreste
havde jeg tænkt sku’ være dig. Så sæt dig lidt,
vi er jo lige ved at lære det, som en stifinder
på rette vej …’ .

Signe og Peter er – sammen med fem andre holdkammerater – med for tredje gang ved Special Olympics,
og de går igen benhårdt efter deres tredje guldmedalje.

En kæreste vil de fleste mennesker helt sikkert sætte pris på, men gymnasterne i Klub
Næstved vil nødig ’nøjes’: ”Vi går også efter
guldet for tredje gang”, slutter de to gymnaster, Signe og Peter.
Klub Næstved har netop modtaget økonomisk
støtte fra Næstved Kommunes Kultur og Fritids Aktivitetsmidler, til deltagelse i Special
Olympics.
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Kæresteparret Arendse og Henrik er blandt de nyeste
på holdet. De er begge glade for ugens motionsdag
sammen med de øvrige venner fra Klub Næstved.
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HEIDI HO
»Han er en flot fyr!« konstaterer Karin Johansen. Det er selvfølgelig
Hansi Hinterseer, hun snakker om. Hinterseer er østriger, men har for
længst lagt det meste af Europa ned, med hans positive schlager-musik.
Karin foreslog klubben at arrangere en tur,
når Hansi Hinterseer spiller koncert i Ballerup den. 4. marts. »Han synger godt og
jeg bliver i godt humør. Jeg har set ham i
fjernsynet nogen gange på Dk 4, men nu
skal jeg se ham i virkeligheden«. Forventningens glæde er stor hos Karin. Hun kom
til Klub Næstveds bestyrelse med sit koncert
ønske, og bestyrelsen gik straks i gang med
at undersøge mulighederne. Var der andre
der ville deltage? Hvordan kunne transporten bedst hænge sammen osv.? Turen kom
i stand med 20 ledige pladser. Via Facebook
og almindelige sedler i klubben, var der
udsolgt på under to timer!

Karin fortæller at hun har en stor samling
med hans cd´er derhjemme, og 3 DVD film.
Hvor mange cd´er har hun ikke tal på, men
hun håber at få hjælp til, at købe flere ved
koncerten. Men det hun glæder sig allermest
til er, at se ham i levende live og måske få
hans autograf, hvis han har tid. Hun er kæreste med Michael ”Elvis” Schultz, som hun bor
sammen med. Husfreden er ikke i fare af den
grund, siger hun. For i deres hjem står Hansi
Hinterseer og The King side om side i reolen.
Fortsættelse følger i et andet klubblad.

Nogle blev skuffede, men Karin var én af de
hurtige, og meldte sig til som én af de første.
»Jeg er glad for at klubben arrangerer turen,
for det er hyggeligere når man er flere
sammen, og oplever koncerten sammen
med vennerne«.
Det er typisk for den måde Klub Næstveds
aktiviteter bliver til på, nemlig at medlemmerne kommer med forslag, og bestyrelsen,
som også består udelukkende af medlemmer trækker i arbejdstøjet. Klub Næstved
er til for brugerne, og det er medlemmerne
der bestemmer. Hjælp til det praktiske, som
at skrive, gå på nettet, bestille billetter m.m.
får de af frivillige.
14

KLUB NÆSTVED · FEBRUAR · 2016

NÅR EN DRØM
GÅR I OPFYLDELSE

Michael Schultz med JC, Elvis´kæreste i 100 dage.

»Det var virkelig STORT«. Sådan beskriver
Michael Schultz sin koncertoplevelse. Torsdag d. 7 januar satte han sig til rette i Falconer Salen i København, for at høre Elvis’
legendariske orkester, The TCB- band, med
sanger Dennis Jale og koret The Imperials.
At Elvis og hans musik, betyder meget for
Michael, er man ikke i tvivl om hvis man
besøger hans hjem. Her er der en stor samling af Elvis musik, bøger og billeder, og
Michael har stadig sine første kassettebånd
med Elvis. »Jeg var ca. 14 år da jeg første
gang hørte Elvis. Vi boede i Gelsted og min
mor og far kaldte på mig, og sagde jeg skulle
kom ned og se Elvis i fjernsynet«, fortæller
Michael. Fra da af var han fan, der var ikke
noget at rafle om.
Michael har besøgt Elvis’ hjem i Memphis,
Graceland USA, og selvfølgelig også GraceKLUB NÆSTVED · FEBRUAR · 2016

land Randers. Han fortæller om hans oplevelser begge steder, med en sådan glød, at
man ikke er tvivl om det er nogle af de største
oplevelser i hans liv. I Klub Næstved høres der
ofte Elvis’ sange. Ikke kun på anlægget, men
så sandelig også live, når Michael synger på
Klub Næstveds Guitarhold, eller i køkkenet
når opvasken skal klares. »Jeg lærer sangene
ved at høre godt efter, for jeg kan ikke læse.
Jeg er meget stolt over, at få lov til at synge
Elvis´ sange på guitarholdet«.
Så det var virkelig en speciel oplevelse, at
høre det originale Elvis Presley band live,
med Glen D. Harding på piano, James Burton
på guitar og trommeslageren Ronnie Tutt.
Alle legendariske musikere, og med i den
såkaldte Memphis Mafia, der holdt sammen
med og spillede med Elvis fra 1969, og frem
til hans død i 1977. »Det betyder meget at få
lov til at opleve alt det Elvis kunne synge. Især >>
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I midten James Burton.
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I midten ronni Tutt.
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trommeslageren og guitaristen er gode«,
vurderer Michael. Der var en overraskelse
ved koncerten, da Elvis´ kæreste i 100 dage,
JC, var på besøg og fortalte små historier
fra hendes korte affære med The King. Selvfølgelig var Michael hurtig og fik taget et
billede sammen med hende. På pletten var
han også, da TCB band og The Imperials efter
koncerten gav autografer. »Det var bare så
fedt at få deres autografer, og jeg fik også en
lille snak med dem.
>>
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Jeg sagde til dem; ”you are very good”«.
Michael er ikke i tvivl. »Det betyder meget at
have fået lov til, at opleve det her«. Elvis gav
selv flere end 1.100 koncerter, men aldrig en
eneste i Europa. Én af de mest berømte koncerter hed Aloha from Hawaii, som var den
første koncert der blev sendt via satellit. Det
foregik i 1973 og koncerten blev set af over
1 milliard seere. Han spillede fast på Hotel
Hilton i Las Vegas fra 1969 til 1976. Samtlige
852 koncerter i Las Vegas var udsolgt. Det er
stadig rekord. Man sagde at én ud af to, der
besøgte Las Vegas i årene 1969-76, så en Elvis
koncert. Elvis’ musik er fortsat populært, og
han har tjent mange milliarder på sin musik.
32 år efter hans død i 2009, tjente han alene
det år 285 millioner kr.
Michael Schultz med JC, Elvis´kæreste i 100 dage.
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Men 16. august 1977 var det hele slut. Elvis
blev fundet livløs på sit badeværelsesgulv
hjemme i Graceland, og blev senere samme
dag erklæret død på Baptist Memorial Hospital i Memphis. Han blev 42 år gammel.

FAKTA OM

Elvis Aaron Presley
• Født 8. januar 1935 i Tupelo,
Mississippi.
• Debuterede i 1954 med singlen 		
That’s All Right
• Aftjente værnepligt i Vesttyskland
med rang af sergent fra 1958 til 		
1960.
• Gift med Priscilla i 1967. Fik datteren Lisa Marie i 1968. skilt i 1973.
• 18 nummer 1 singler i USA.
Indspillede 31 film.
• Der findes over 625 Elvis fanklubber
på verdensplan

19

TAG ORDENE I HÅNDEN OG HANDL
Af Sofie Hoppe Søe, Næstved

Kommunen skal lære at prioritere mennesker frem for mursten.
og ressourcer til videreudvikling. I stedet har
de en tendens til at se dem som en mulighed
for besparelser!

Debat: Udviklingshæmmede har en livsanskuelse, som andre kan lære noget af,
og underbygger den glimrende pointe, Eva
Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, fremstillede til debatten 23.
oktober på DR.
Så hvorfor føler de udviklingshæmmede,
at andre ser på dem som en byrde for samfundet?
Det var det første, jeg undrede mig over,
efter jeg i efteråret stiftede bekendtskab
med Klub Næstved.
Kommunen henviser ofte de udviklingshæmmede til Klub Næstved, hvilket er glimrende,
men udfordringen er bare, at de ikke giver
nogen større økonomisk støtte.
Næstved kommune er ikke i sit es, når det
handler om at give de frivillige et skulderklap
20

De økonomiske projekter i Næstved
omhandler alt for ofte de materielle ting, og
derfor må nedskæringerne med katastrofale
følger alt for ofte ske på borgernes velfærd.
For at tage et eksempel med Obovej, Klub
Næstved og Sydbyskolen i baghovedet,
overskred bebyggelsen af den nye sportsarena budgettet med 31,5 millioner kroner.
Alt i alt har sportsarenaen (har I lagt mærke
til, vi i forvejen har et par stykker?) næsten
kostet 100 millioner kroner!
Kasser og fornuft?
Forklar mig, hvordan kommunen kan tillade
sig at bruge mange millioner på at bygge
det ene materielle projekt efter det andet,
og hvorfor pengene skal tages fra områder,
der ligefrem formindsker livskvaliteten hos
mennesker?
Min tanke er, at man må som politiker ind i
mellem acceptere, at en sådan økonomisk
indsats ikke altid er målbar i lige netop den
niche, pengene er givet ud fra. Måske vil man
i stedet om få år kunne se et fald inden for
depressioner af handicapområdet.
Tænk hvis alle havde, gode, sociale relationer, et skønt netværk af omsorgsfulde og
livsglade mennesker og et privatliv der fungerede. Ja, jeg ved det er højtragende, men
jeg forsøger at bryde de kasser, skemaer og
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begrænsninger, vi er blevet så sindssyg gode
til at sætte livet og fornuften ind i.
Vi tror, vi er så evolutionære, men i virkeligheden lever vi stadig i urtiden. Primitive går
vi klogt rundt og snakker om, at det ikke er
det udenpå der tæller, men det indre. Hvornår tager vi ordnerne i hånden og handler?
I dagens Danmark har alle fordommene
mod subjektive holdninger i diskuterede
sager, desuden skabt et politisk forum, hvor
politikerne netop kun tør udtale sig om
statistikker. Vær de mennesker vi alle er, se
fornuften i det abstrakte og drop et par af
de rationelle facader, som fortrænger det.
Jeg forstår godt politikerne, for det psykiske
og menneskelige anliggende er klart det
sværeste felt. Man famler i blinde og har
intet håndgribeligt at arbejde ud fra.

ninger fra frivillige og foreninger, som Klub
Næstved, væk, da de i høj grad ville kunne
hjælpe med at få opridset dette felt. Men vi
er alle mennesker og kan lære at tilpasse os.
Så måske er det på tide, at vi som samfund
bryder ud af de firkantede kasser, og øver sig
i, i samspil med hinanden, fagfolk såvel som
foreninger og innovative privatpersoner, at
drage nytte af andres erfaringer og åbne
op for de ideer og muligheder, der virkelig
er alle steder?
Ingen mennesker burde føle sig udstødt
eller som en byrde i sit eget samfund, og
derfor må et større fokus på handicap området igangsættes.
Vi skal støtte hinanden, så det indre også
fungerer.
Derefter kan man fokusere på det ydre.

Derfor er det mig endnu en gang uforståeligt, at politikerne vælger at vifte håndsræk-

Tak for støtten!
Klub Næstved støttes af Holmegaard Heldagsskole,
som bla. har sponsoreret borde og stole, og senest
sportstøj i forbindelse med Klub Næstveds deltagelse i Special Olympics 20-22 maj 2016 i Holstebro.
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MUSIKTUR MED ØRSLEV,
TIL VAN DER VALK LINSTOW

D. 5 december kl. 08.30 på Kvægtorvet i
Næstved, stod 15 mennesker fra Klub Næstved klar, til en tur med Ørslevs fineste bus.
Turen gik til tyskland, til en hyggelig musikalsk weekend sammen med Tørfisk, Fede
Finn og funnyboyz, og Ikke mindst Butterflies.
Da vi kom frem ca. kl 15.00 blev vi installeret
i to meget fine hytter i to plan. I hvert hus
er der tre dobbeltværelser med bad, og et
meget stort fællesrum med køkken, spiseplads og sofagruppe. Da alle havde pakket
22

ud, mødtes vi til fælleshygge 1 times tid,
inden vi gik hver til sit for at skifte til festtøjet. Hovedindgangen til Van der Valk. Hotel
er meget imponerende. Der er mange sale,
flere restauranter, bowlinghal, weelness,
forretninger, legeplads til børn og meget,
meget mere. Det hele er fantastisk flot og
ligner noget fra en film og alle steder var
der pyntet til jul.
Festen foregik i en stor sal, hvor der også var
tag selv buffet, med rigtig lækker mad. Butterflies lagde ud med at spille til maden, og
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fik hurtig skabt en god stemning. Tørfisk var
noget af en ”mundfuld”. Deres jyske dialekt
krævede at man holdt ørene stive, og ikke
alle forstod det alt sammen, men alligevel
fik de latteren til at rulle.

Til gengæld leverede Butterflies som altid
varen når de spillede i pauserne. Der var liv
og gang i den og rigtig god dansemusik,
så benene var trætte kl 01.00 da festen
sluttede.

Endelig kom hovednummeret på scenen
Fede Finn og Funnyboyz. Alle var enige
om at de var en stor skuffelse. De virkede
uoplagte og formåede aldrig at få publikum
med, eller ud på dansegulvet. Kort tid gik
de fra hinanden og Fede Finn er nu opløst.

Næste morgen var der afgang lige efter
morgenmaden. Et stop i bordershoppen på
vejen hjem, og sidste stop på Kvægtorvet
i Næstved ca. kl. 17.00. En rigtig hyggelig
weekend, hvor alle havde tid til at snakke
med hinanden imellem dansene.
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TILSKUER BLIVER SPILLEMAND
Kim Lindhartsen har i flere år siddet på første række, når Klub Næstveds guitarhold gav koncert. Men nu har Kim skiftet plads, og i stedet
indtaget en plads på holdet bag en Bygelguitar.

Henrik Bay Hansen. Klub Næstveds første guitarlærer, som startede guitarholdet i 2008. Her modtager han Klub
Næstveds æresmedlemspris, af Borgmester Carsten Rasmussen.

Tidligere boede Kim i Gelsted, hvor transporten til og fra var besværlig, især om aftenen.
Men nu er han flyttet til Næstved, og har
mulighed for, at deltage hver onsdag, når
holdet øver.
»Jeg er meget glad for det, det er alle tiders.
Det bedste er at der er en god kontakt med
de andre på holdet og så glæder jeg mig til
at skulle spille for andre«.

oplevet en stor medlemsopbakning. I 2011
modtog guitarholdet Humørfondens pris –
Humørlegatet. Guitarholdet er meget alsidigt. De spiller koncerter, indspiller cd’er og
skriver selv tekster og musik. I 2014 startede
holdets nuværende lærer, Rene Kowalczyk,
som er uddannet fra Det kongelige danske
musikkonservatorium. Han er bosat i København. I dag er Klub Næstveds guitarhold et
tilbud under Næstved Musik Aftenskole.

Klub Næstved startede i 2008 et guitarhold op omkring daværende lærer, Henrik
Bay Hansen. Gennem alle årene har holdet

Musikken har altid haft Kims interesse, men
nu lytter han ikke længere ’bare’. Han spiller selv.
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»Det er ikke svært, men det tager tid at lære.
Så jeg glæder mig da til at øve og gøre mere
ud af musikken«, slutter Kim.
Man kan læse mere om guitarholdet på
www.klub4700.dk under aktiviteter/musik.

Klub Næstveds nuværende guitarlærer Rene Kowalczyk.

>>
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Møllevej 10 • 4700 Næstved
Tlf. 55 77 10 20 • www.consulteam.dk

Menstrup Bygade 38
4700 Næstved
Tlf. 22 91 35 51
www.xtofbyg.dk
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Fladså Elektrikeren A/S
Nonbo & Bonde

55 76 75 00
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FAKTA OM en Bygelguitar
• Stammer fra Sverige
• I designet er der taget højde for udfordringer, som f.eks. mennesker med Downs
Syndrom har
• Ligger ned når der spilles på den og man skifter akkord, ved at hjælp af et håndtag

Humørprisen 2011 til Klub Næstveds Guitarhold.
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v/ Hanne Jenstrup

Præstøvej 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 22 61

Vibevej 12 • 4100 Ringsted
Rådhusvej 73 • 4640 Faxe
Tlf.: 70 30 09 20
www.3fm.dk

Autoriseret Yamaha Forhandler
Sjællands største Yamaha forhandler
Snedkervænget 7
4700 Næstved
Tlf. 20 70 63 63
info@mc-x.dk
www.mc-x.dk

Værksted
Tlf. 32 20 60 63
vaerksted@mc-x.dk

Farvemessen Gulve
Erantisvej 47
4700 Næstved
Tlf. 55 72 00 60
28

KLUB NÆSTVED · FEBRUAR · 2016

NEM MAD
DER GØR KROPPEN GLAD
Ønsker du et sundere liv kan bogen ”Nem mad der gør kroppen glad”
anbefales. Bogen er let læselig og indeholder udover hverdagsretter,
både opskrifter på pizza, burger, desserter og kager, men i en sund
udgave.
Sundhed handler nemlig ikke kun om alt det vi ikke må. Sundhed
handler om at have et liv med trivsel og velvære, så vi kan tackle de
udfordringer, vi møder i livet.
Bogen er skrevet af medlemmer i Klub Næstved, i samarbejde med
Næstved Sundhedscenter og Ankerhus kost og ernæringsseminarium.
Kogebogen byder på dejlige retter, og med opskrifter som er nemt
at følge.
Bogen kan købes i Klub Næstved for 50 kr.
Se mere på Klub Næstveds hjemmeside www.klub4700.dk
under Madklub.
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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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Støt vore
annoncører
- de støtter os!

MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved
Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk

ISS Kloak- &
Industriservice
Tidl. Ingemann Christensen

- vi går i dybden med
opgaverne

TELEFON &
DØGNVAGT

70 12 02 22
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Tømning og rensning, Højtryksspuling, Industrispuling
Slamsugning, Rensning af faldstammer, TV-inspektion,
Kloakreparation, Aut. Kloakmester.
Smedevænget 15 • Stenstrup • 4700 Næstved
kloakservice@iss.dk

www.iss-kloakservice.dk
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