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SÆRUDGAVE OM
SPECIAL OLYMPICS

Kære læser
Klub Næstveds klubblad handler denne gang udelukkende om Special Olympics, der i år
blev afholdt i Holstebro fra den 20. til den 22. maj 2016.
Klub Næstved deltog i tre af de i alt 13 idrætsgrene – nemlig Floorball, fodbold og gymnastik.
Du finder en række videoer fra Idrætsfestivalen her: klub4700.dk/?page_id=2339
Rigtig god læselyst!
Klub Næstved
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HVAD ER SPECIAL OLYMPICS?
Special Olympics er en verdensomspændende organisation, som arbejder med
idræt for personer med udviklingshandicap.
Special Olympics-stævner er breddeidrætsstævner for personer med udviklingshandicap med forskellige funktionsniveauer, hvor
deltagerne inddeles efter deres aktuelle
formåen - kaldet divisionering.
Organisationen blev stiftet af Kennedy familien i 1968. I dag har Special Olympics organisationer i over 170 lande, og mere end 4

mio. mennesker med udviklingshæmning
deltager i Special Olympics’ aktiviteter.
I Danmark blev idrætsfestivalen første gang
afholdt i 2006, hvor Esbjerg var vært, og
derefter hvert 2. år.
I år blev Special Olympics afholdt for sjette
gang - i Holstebro i dagene fra den 20. til
den 22. maj.
Det er 4. gang at Klub Næstved deltager.

Alle Klub Næstveds idrætsudøvere er
her samlet foran Special Olympics flammen, der blev tændt fredag aften ved
åbningsceremonien i Gråkjær Arena.
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FORBEREDELSER TIL
SPECIAL OLYMPICS 2016

Fredag eftermiddag. Klub Næstveds idrætsudøvere er klar til afgang – på vej til Klub Næstveds 4. deltagelse ved
Special Olympics.

May-Britt og Svend har stået for træningen
af gymnaster og hockeyspillere igennem
mange år – også i de sidste to år, hvor der
målrettet har været trænet med henblik på
deltagelse i Special Olympics, mens Maria og
Svend har trænet fodboldholdet.
Kun få uger før Special Olympics blev Klub
Næstved kontaktet af Dansk Handicap
Idræts-Forbund, der meddelte at der desværre kun var én klub foruden Klub Næstved
der var tilmeldt hockey. Derfor kunne en
turnering ikke gennemføres.
Alternativt fik klubben mulighed for at stille
op i floorball. Problemet var blot at de havde
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trænet hockey - ikke floorball. Men hockeyholdet var friske på at ændre kurs og de
nåede at træne floorball to gange før turen
gik til Special Olympics i Holstebro.
Desværre blev gymnastikholdet også ramt af
ændringer, idet to af holdets ’gamle garvede’
gymnaster måtte melde afbud to dage før
pga. sygdom.
Trods ændringerne var både idrætsudøvere,
trænere og hjælpetrænere ved godt mod før
afgang mod det jyske.

Klar til afgang
Fredag den 20. maj. Endelig kom dagen, >>
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hvor vi vinkede farvel til Næstved for at rejse
til Holstebro – byen hvor Special Olympics
blev holdt i 2016.

blev der holdt en enkelt strække ben og tissepause inden vi igen satte kurs mod Jylland.

Fire 9-personers busser holdt klar på Valnæsvej 12 fredag den 20. maj. Bagagen var
pakket. Idrætsudøvere, trænere og hjælpetrænere satte sig til rette.

I alt var der tilmeldt 918 deltagere, fordelt på
75 klubber. Endnu engang var Klub Næstved
den klub i Region Sjælland, der var tilmeldt
med flest antal deltagere – og tilmed også
blandt de tre klubber, der havde flest tilmeldte personer.

Michael førte an - bag rattet i Klub Næstveds
bus. Svend, Maria og May-Britt fulgte trop i
de tre lejede busser.
Forventningerne til turen var store. Der blev
grint, snakket og hygget i de fire busser, der
fulgtes ad hele vejen. I det fynske landskab
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Flest tilmeldte fra Region Sjælland

Det er fjerde gang, at Klub Næstved deltager.
I 2010 blev Special Olympics i øvrigt afholdt i
Næstved, og derfor var Klub Næstved med i
planlægningsfasen dét år, hvor der var intet
mindre end 1.050 deltagere.
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EN RUTINERET SVEN SVEND
Interview med Svend, der er træner i Klub Næstveds idrætsforening.
Svend med ’d’ kan i den grad kaldet for ’en
rutineret sven’. Helt tilbage i 1980’erne blev
han træner i idræt, og siden 2005 har han
været træner i Klub Næstved.

Kan du fortælle lidt
om det at være træner?
- Det at være træner i Klub Næstved er en
udfordring, men også en glæde for man
kan også se den udvikling der sker med den
enkelte. Det er sjovt at se den glæde samt
gåpåmod de har, også selvom de skal prøvet
noget nyt. Men det kan også være hårdt og
opslidende, fortæller Svend.

Kan du uddybe det?
- Ja, man skal gentage og gentage, lave om
på ting – og oftest mange gange, fx når der
kommer nye til, som også gerne vil være
med. Eller når der er nogle som bliver syge
to dage før vi skal afsted til Special Olympic,
ja så skal der laves om igen.
Svend fortsætter: - Men det er det hele
værd. For når jeg ser på den udvikling
idrætsudøverne har opnået på de to år, der
er mellem Special Olympic Idrætsfestival
afholdes, samt ser den udstråling de viser,
når de har overstået deres aktiviteter, deres
stolthed over at de har opnået noget, som
de har knoklet med i to år. Og især da de fik
medaljer, kunne man godt se, at de var rørt,
men på samme tid også stolte. Så får jeg nyt
gåpåmod til at fortsætte som træner, fordi
jeg også bliver glad og stolt.

Hvad tror du de tænkte,
da de fik medaljer?
- Det virkede som om, at de ville sige ’se,
jeg dur til noget’. Og det er det hele værd
for en træner, slutter Svend, der – ligesom
klubbens øvrige trænere – er populær blandt
idrætsudøverne.

Svend startede som træner i idræt tilbage
i 1980’erne, men siden 2005 har han
været træner i Klub Næstved.
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FLOT ÅBNINGSCEREMONI
Et par tusinde skønne mennesker var samlet ved
åbningsceremonien - heriblandt også pårørende
til deltagere fra Klub Næstved (læs mere andet
sted i bladet).

Da de fire 9-personers busser netop var
ankommet til Holstebro, fik vi anvist et klasselokale på Rolf Krake Skolen. Lokalet var
for et par dage ommøbleret til en sovesal
for klubbens idrætsudøvere, trænere og
hjælpere.
Inden vi kunne gå til ro, var vi naturligvis med
ved åbningsceremonien, der blev afholdt i
Gråkjær Arena.
Stemningsbilleder fra den flotte åbningsceremoni kan du se her.

>>

Special Olympics flammen tændes.
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Med Klub Næstveds fane går Janni
– iført Klub Næstveds limegrønne bluse – indmarch.

Sven bar ’Klub Næstved’-skiltet
ved åbningsceremonien.

”Her er vi, her er vi, goddag – goddag – goddag’. Med undtagelse af Janni og Sven, der var på gulvet ved åbningsceremonien, var alle idrætsudøvere, trænere og hjælpetrænere at finde blandt tilskuerne i Gråkjær Arena.
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KLAR - PARAT - START
Lørdag morgen. Vi stod tidligt op, iførte os
vores nye flotte spillerdragter, som Holmegaard Heldagsskole har sponseret.
Da vi havde fået morgenmad var det tid til
fællesfotografering og holdfotografering,
hvorefter vi sagde ’farvel og held og lykke
til hinanden’.

Gymnastikholdet kørte først afsted, da deres
gymnastikopvisning fandt sted nogle kilometer væk fra de andre idrætsaktiviteter,
mens både fodboldholdet og floorballholdet skulle spille i gåafstand fra hinanden.

SÅDAN NOGEN SOM OS …
Da gymnastikholdet ankom til Idrætscenter
Vest skulle May-Britt og Svend holde ’tungen
lige i munden’ (det kan til tider være svært).
En ny plan for opvisningen skulle afprøves
efter to af holdets ’gamle garvede’ gymnaster havde meldt afbud pga. sygdom.
Pyha, det lykkedes og til tonerne fra Poul
Krebs-sangen ”Sådan nogen som os” formåede holdet at lave en flot opvisning.

Spændingen var stor, da dommerne forlod
hallen for at finde ud af, hvilke hold der skulle
have medaljer – og ikke mindst om det var
bronze, sølv eller guld.
Vi holder også spændingen til lidt længere
inde i bladet …
Klub Næstveds gymnastikhold på gulvet med
en flot opvisning til tonerne fra Poul Krebssangen ”Sådan nogen som os”.

>>
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Peter, Jytte, Jan, Michael, Arense og Henrik, samt holdtrænerne May-Britt og Svend. Forrest: Louise, Jane, Gitte
og Sine.

UD I DET FRI
Mens både gymnastik- og floorballholdet
holdt til i en hal, så var klubbens fodboldhold
de eneste, der skulle spille på grønsværen –
ude i det fri.
Og der var masser af kampe denne lørdag:
Mod Idræts Foreningen Trekløveret og Vordingborg Handicap Idræt.
Medtæller vi holdets divisionering om formiddagen - hvor de efterfølgende blev inddelt i en række, så klubberne matchede
hinanden – så havde Klub Næstveds fodboldhold fire kampe denne dag.
12

… for i den sjette og sidste fodboldkamp, som Klub
Næstved spillede om søndagen, vandt de 1-0 over
Vordingborg Handicap Idræt. Målet blev scoret af selv
samme Frederik.
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2016

Glemte vi at skrive at de vandt samtlige
kampe?!
Om søndagen ventede der holdet endnu
to kampe, og stort set alt skulle gå helt galt,
hvis de ikke kom til tops og høste medaljer
af ’det pureste guld’.
Alligevel gik ikke alt helt efter planen. Michael
51 år, er ikke alene alderspræsident på Klub
Næstveds fodboldhold, han er også en sand
veteran hvad fodbold angår. I sine unge dage
har han spillet mere end 80 landskampe for
B landsholdet. Det er da også fortiden som
spiller på landsholdet, han fremhæver som
sin bedste fodboldtid. ”Med landsholdet
har jeg vundet både guld og sølv. Jeg har

Mon ikke at fodboldholdet er godt tilfreds med at
Frederik tog sig en velfortjent lur før festen lørdag
aften? …

Thrius, Michael, Tobias og Frederik, samt René – musiklærer i Klub Næstved med i denne weekend hjælpetræner
– og holdtræner Maria. Forrest: Peter, Janni og Benjamin.
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spillet kampe i udlandet, fx i Sverige, Genua
og Minneapolis, hvor Arnold Swartzenegger
var med til at gå indmarch og skuespilleren
Don Johnsson holdt åbningstalen”, husker
Michael.

kelig, da han under den sidste af lørdagens
kampe kom til skade – i værste fald med et
ødelagt korsbånd. Derfor kunne han ikke
deltage ved søndagens to sidste – og afgørende – kampe.

Michael, der virkelig havde set frem til klubbens første deltagelse med et fodboldhold
ved Special Olympics, var oprigtig dybt ulyk-

Hvordan det gik fodboldholdet?
Fortsættelse følger længere inde i bladet …

FRA HOCKEY TIL FLOORBALL
Kun få uger før Special Olympics blev Klub
Næstved kontaktet af Dansk Handicap
Idræts-Forbund, der meddelte at der desværre kun var én klub foruden Klub Næstved
der var tilmeldt hockey.

Klubben fik i stedet mulighed for at stille op
i floorball. Problemet var blot at de havde
trænet hockey – og ikke floorball. Men
hockeyholdet var friske på at ændre kurs

Ved Special Olympics 2016 havde Klub Næstved tilmeldt sig i tre idrætsgrene, heriblandt hockey. Desværre var
der kun ét hold – foruden Klub Næstved – der havde tilmeldt sig hockey. Derfor fik klubben mulighed for i stedet
for at stille op i floorball …
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og de nåede at træne floorball to gange før
turen gik til Special Olympics i Holstebro.
Da Kristian Øe fra Århus samtidig var tilmeldt alene og ikke med et hold, fik klubben
mulighed for at få Kristian med på holdet (se
særskilt interview med Kristian).
Ligesom fodboldholdet havde floorballholdet også divisionering lørdag formiddag, så
de blev inddelt i en række, hvor de matchede
øvrige klubber i rækken. Herefter stod den
på tre kampe samme dag, og om søndagen
en enkelt kamp.
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Om det lykkedes Klub Næstved at vinde
enten guld, sølv eller bronze med et hold,
der kun havde spillet floorball to gange før
Special Olympics – ja, det afslører vi længere
inde i bladet …

Karsten, Marius, Svend og Arjuna, samt Nina og
Anne fra Klub Næstved. Forrest Susanne, Kim,
Kristina og Dennis.
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HJEM TIL ÅRHUS
- Det er fjerde gang at jeg er med ved Special
Olympics, og de tidligere gange har jeg også
været tilmeldt alene, men har så hjulpet
andre klubber og fået nye venskaber, fortæller Kristian med en rolig og jysk dialekt.

Kristian Øe fra Århus var meget motiverende over for
klubbens spillere.

Når På Slaget 12 synger ”Hjem til Århus”
sender vi dem med glæde tilbage til ’smilets
by’. Dette er dog ikke tilfældet med Kristian
Øe, der var tilmeldt Special Olympics alene –
og dermed ikke som en del af et hold.

- Jeg synes at spillerne fra Klub Næstved
klarer sig godt. Før kampene har jeg sagt til
dem ’I skal gå ind på banen og I skal tænke på
at have det sjovt’. Jeg mener det er vigtigt at
være positivt indstillet. Og når jeg er positiv
så smitter det også af på klubbens spillere,
slutter Kristian med et smil.
Mens Kristians nye venner er tilbage i Næstved, ja så er han selv – rigtigt gættet – taget
’Hjem til Århus’.

Få uger før Special Olympics fik Klub Næstved valget om at deltage i floorball, idet der
kun var to tilmeldte hockeyhold, og samtidig
fik klubben også tilbudt at få Kristian Øe fra
Århus med som målvogter.
Klubben takkede ’ja tak’ – og det var enormt
berigende for klubbens spillere at være
sammen med Kristian. Han er ikke alene en
flink og sympatisk fyr, han motiverede og
støttede også holdkammeraterne fra Klub
Næstved.
Kristian er 42 år og han har spillet hal hockey
og senere floorball igennem rigtig mange
år. Siden 2000 har han tilmed været på det
danske landshold i floorball - også som
målvogter.
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Bagerst – fra venstre – Kim, Sven, Susanne, Dennis,
Karsten og hjælpetræner Marius. Klub Næstveds spillere havde stor ros til Kristian – og det samme havde
han om dem.
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DET ER VIGTIGT AT STØTTE OP

Tobias’ forældre Jim Handryziak og Karina Christensen samt søsteren, Mille var taget til Holstebro for at se
Tobias og de andre holdkammerater spille fodbold.

Klub Næstveds idrætsudøvere, trænere og
hjælpetræner oplevede også opbakning fra
pårørende, der havde taget turen fra Sjælland til Jylland.
Karstens forældre, Hanne og Ove, havde
valgt at holde fire dages ferie i Holstebro, så
de kunne følge klubben i et par af idrætsgrenene, heriblandt floorball, som Karsten
deltog i.
- Det har været både hyggeligt og dejligt
at være sammen med alle fra klubben. Det
er tydeligt at se, at de alle har hygget sig
18

sammen, siger Hanne, og påpeger vigtigheden af at bakke op.
- Det er vigtigt at støtte op om både Klub
Næstved, deltagerne, men også holdtrænerne og hjælpetrænerne.
- Vi har set alle floorball kampene og om
lørdagen så Ove også alle fodboldkampene.
Og vi sad også på tilskuerpladserne ved
åbningsceremonien, slutter Hanne.
Mens Karsten tidligere har deltaget ved Special Olympics og andre stævner, så er det
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første gang at Tobias er med. Den 17-årige
unge fyr, der spiller venstre back på fodboldholdet, havde da også sine bekymringer op
til stævnet. ”Jeg er lidt nervøs, eller utryg ved
at skulle være væk hjemmefra i så mange
dage, da jeg ikke har prøvet det før”.
Derfor havde storesøster Mille og forældrene
Karina og Jim også valgt at tage turen til det

jyske, hvor de fulgte Tobias og de andre af
hans nye kammerater.
Hvis der er nogle der spekulerer på, om
Tobias havde problemer med at ’fald til’ så
er svaret enkelt: Nej. Det gik super godt, og
han virkede til ligefrem at nyde samværet
med alle – både igennem dagens aktiviteter
og om aftenen før der skulle være ro i den
fælles sovesal.

Karsten omgivet af sine forældre,
Hanne og Ove Andersen.
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SIK’EN FEST VI HAR HAFT …
Lørdag aften var der storstilet fest i Gråkjær Arena.
Bord nr. 29 - Klub Næstved er klar til fest – med en lækker menu
og dessert, efterfulgt af dans til livemusik med Ramskov Band.
Det kan virke nærmest uoverskueligt at så mange mennesker skal gå fra bordene
og ud til serveringen af de varme mad. Men selvom køen var enorm lang, så gik
det imponerende tjept.

Susanne, Kim og Sven sad både sammen i bussen tur/retur,
de spillede også alle tre floorball, og til festen nød de også
godt af hinandens selskab.

20
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Benjamin, Peter og Jan. To af de tre på billedet havde om eftermiddagen fået medaljer
- se hvilke på næste side.

Til trods for fire kampe om lørdagen, så de tre fodboldkammerater - Tobias, Thrius og Frederik - umiddelbart ikke voldsomt trætte ud. Men de glædede sig alle tre til søndagens to sidste og afgørende kampe.
Ramskov Band spillede op til dans.
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MEDALJEHØST TIL KLUB NÆSTVED
Overskriften afslører spændingen. Ja, Klub
Næstveds dygtige idrætsudøvere vandt alle
medaljer i de tre idrætsgrene, klubben var
tilmeldt i.

Stoltheden var ikke til at tage fejl af - hverken
blandt de aktive idrætsudøvere eller blandt
de trænere og hjælpetrænere.

Trods et par afbud der resulterede i ændringer og justeringer i gymnastikopvisningen, fik holdet en flot 3. plads
… Stort tillykke til gymnastikholdet – fra venstre – Louise, Arense, Jane, Michael, Gitte, Jan, Jytte, Peter, Sine og
Henrik – der her ses med deres flotte bronzemedalje.
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Maria, t.h., og Svend har trænet fodboldholdet i det sidste år. Maria ser frem til at fortsætte som træner for
holdet, der vandt samtlige seks kampe ved Special Olympics - og dermed fik guldmedaljer. Her ses hun sammen
med det stolte fodboldhold, bestående af - siddende - Thirus, Benjamin, Tobias, Janni, Frederik og Peter. Stående
Michael, der desværre kom til skade under en af lørdagens kampe og derfor ikke kunne spille om søndagen.

Til trods for at hockeyholdet kun havde trænet floorball to gange forud for Special Olympics spillede de to uafgjorte kampe, tabte en og vandt en. Dermed fik de en flot 3. plads og en bronzemedalje med hjem. Som Sven
sagde på vej hjem i bussen: ”Det er faktisk ret godt klaret, at vi kun har tabt én kamp”. Og han har jo helt ret.
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2016
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AFSLUTNINGSCEREMONI

Klub Næstved sad klar i Gråkjær Arena søndag tidlig eftermiddag, hvor vi var klar til afslutningsceremonien efterfulgt af et “farvel til Special Olympics 2016 - og på gensyn i Helsingør i 2018”.

Efter alle Klub Næstveds idrætsudøvere
havde fået medaljer kørte vi i de fire tætpakkede busser til Gråkjær Arena, hvor vi
slappede af og nød vores sandwich, frugt
og juice, som vi netop havde fået udleveret.

24

Efter afslutningsceremonien var det afgang.
Afsted mod Sjælland i højt solskinsvejr - med
store smil og medalje om halsen. Undervejs
holdt vi et enkelt pitstop på Fyn, hvor vi
velfortjent fik en forfriskende is.
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TILFREDSHED I DANSK HANDICAP
IDRÆTS-FORBUND
Interview med Anette Svejstrup, breddekonsulent i Dansk Handicap
Idræts-Forbund.
I forbindelse med Special Olympics Idrætsfestival er der mange ’tråde’ der skal samles.
Ikke alene i de tre dage, hvor stævnet finder
sted, eller i ugerne og månederne før. Faktisk kræver det så meget planlægning, at
10 personer fra 2014 til 2016 har arbejdet
hårdt for at Special Olympics igen kunne
blive en succes.
Anette Svejstrup er én af de 10 personer der
er med i hele processen, og de er alle meget
tilfredse med arrangementet i Holstebro.

Kan du fremhæve tre ting eller oplevelser, som du særligt har nydt ved
Special Olympics 2016?
- Den lokale opbakning har været rigtig god.
Vi vil gerne afvikle vores idrætter sammen
med det lokale foreningsliv og her har alle
været meget positive. Efter at have arbejdet
med Special Olympics idrætten i 8 år og
været med ved en del stævner har jeg efterhånden også lært rigtig mange udøvere
og trænere at kende. Det var bestemt et
højdepunkt at støde ind i mange af dem
igen i Holstebro. Samarbejdet med elever og
lærere på Idrætsefterskolen Lægården har
været en rigtig god oplevelse. Den energi
både personale og elever er kommet med
er ubeskrivelig, fortæller Anette Svejstrup.

Hvor mange personer - ansatte som
frivillige - er med til at afvikle Idrætsfestivalen?
- Lægårdens deltagelse gør at antallet af
frivillige er ekstraordinært højt denne gang.
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Fra fredag til søndag var der ca. 300 personer, ca. 40 personer op til weekenden og 10
personer i processen i de sidste to år.

Kan du fortælle lidt omkring din
rolle – arbejdsproces - ved Special
Olympics?
- Jeg er med i hele processen – fra besøg
i de kommuner der ansøger, udvælgelsesprocessen og til afvikling og evaluering af
festivalen. Når værtsskabet er tildelt bliver
jeg den person der skal forsøge at binde
trådene sammen, sammensætte en styregruppe og sørge for at alle opgaver bliver
løst samt at økonomien hænger sammen,
slutter breddekonsulent Anette Svejstrup,
der har været med ved Special Olympics
siden 2010, hvor Næstved var værtsby.
Den syvende idrætsfestival holdes i 2018 i
Helsingør. Og arbejdet med forberedelserne
er allerede begyndt.

Anette Svejstrup, breddekonsulent i Dansk
Handicap Idræts-Forbund, er med i den to års
arbejdsproces, som det tager at planlægge Special
Olympics.
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TAK ER KUN ET FATTIGT ORD
Klub Næstved ønsker at takke:
• Holmegaard Heldagsskole, der har støttet med
spillerdragter til samtlige 35 deltagere.
• Næstved kommunes aktivitetsmidler, der har støttet 				
med 20.000 kr. til deltagelse ved Special Olympics 2016.
• De mange idrætsudøvere og trænere fra de andre klubber.
• Alle de hårdtarbejdende og søde mennesker
ved Special Olympics.
• Og naturligvis også alle klubbens idrætsudøvere,
forældre / pårørende, hjælpetrænere og trænere.

Vi håber på jeres støtte og opbakning af vores klub – Klub Næstved
Med venlige hilsner fra
Klub Næstveds bestyrelse
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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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Danhostel Faxe vandrerhjem, en Socialøkonomisk virksomhed der drives af mennesker med
særlige behov og som tilbyder meget mere end en seng at sove i. Lejrskoler, kurser og fester
holdes i skønne omgivelser ved Nordeuropas største hul i jorden, Faxe Kalkbrud, med mulighed
for ture i kalkbruddet alene, eller med guide.

RESTAURANT PEKING
Nygårdsvej 1 • 4700 Næstved
Åbningstider 12.00 - 22.00
Mad ud af huset fra 12.00

Tfl. 55 73 79 88
www.restaurant-peking.dk

Østervej 4 • 4640 Fakse • Tlf. 56 71 41 81 • www.danhostel.dk

HARTMANNS BILCENTER
Vordingborgvej 406, Dalby • 4690 Haslev
Tlf. 29 92 72 80 • www.hartmanns-bilcenter.dk

FAXE

