
Rebellen fra Langeland kom forbi klubben 
– til hygge, snak og god mad. 

Han gav Michael ’hånd på’ at han kommer igen næste gang han er i Næstved.

- her er plads til alle 2. ÅRGANG · NR. 3 · NOVEMBER 2016
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DENNE GANG...

I vores klubblad kan du denne gang blandt andet læse om Tobias der har deltaget i fodbold-
landsholdets fællestræning, om vores ’kaffemøder’ med byrådspolitikerne, om guitarholdets 
deltagelse i Handicap Grand Prix, HGP 2016, og om åben rådgivning med en socialrådgiver.

Du finder også en masse billeder, blandt andet fra vores sommerfest og en billede collage der 
giver et overblik over nogle af de mange aktiviteter og udflugter vi har haft siden i sommers.

Vi har også afholdt generalforsamling. Derfor kan du også møde den nye bestyrelse af Klub 
Næstved i dette klubblad.

Rigtig god læselyst!

Klub Næstved
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Erantisvej 49 • 4700 Næstved • Tlf. 55 72 35 86 
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Tlf. 55 72 00 60

Farvemessen Gulve



5KLUB NÆSTVED · NOVEMBER · 2016

HVEM ER VI?

Den 20. juni holdte vi vores årlige general-
forsamling. 

Ved selve generalforsamlingen var det kun 
medlemmer af Klub Næstved der kunne 
deltage, men bagefter kunne alle deltage, 
og her havde vi inviterede på god mad – bik-
semad med spejlæg, rugbrød og rødbeder 
- og efterfølgende var der dans til musik med 
Carsten Rasmussen.

På billedet, der er taget umiddelbart 
efter generalforsamlingen, kan du se den 
nyvalgte bestyrelse.

Marius Benski er genvalgt som formand, 
Michael Pedersen som næstformand 
Michael Pedersen og Poul Erik Larsen som 
kasserer. Som støttemedlemmer i besty-
relsen Svend Hansen og May-Britt Hansen 
valgt.

Bagerst fra venstre: Sven Rømer, Peter Thomsen, Michael Pedersen, Marius Benski og Peter Søren Petersen. 
Foran t.v.: Poul Erik Larsen og Michael Schultz. Siddende: Eva Wickman og Janni Thybo. Eva og Peter Søren 
er valgt som suppleanter i bestyrelsen.
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SOMMERFEST 
- IGEN EN STOR SUCCES

Vi elsker traditioner – især de, hvor vi kan 
hygge os sammen med alle venner, kolle-
gaer, familien og/eller kæresten. Og når vi 
samtidig kan få lidt godt at spise og danse 
til livemusik med Butterflies – ja, så er det et 
ekstra stort plus.

Netop derfor er Klub Næstveds årlige som-
merfest år for år blevet en større og større 
succes. I år var der tilmeldt over 100 personer 
ved sommerfesten, der – som altid – holdes 
den første torsdag i august.

Som noget nyt i år havde vi også inviteret 
naboer til vores klubhus, og vi blev rigtig 
glade for at se at flere af dem dukkede op. 
Det er bestemt en ny tradition til kommende 
sommerfester.

Ud over billederne, som du kan se her i klub-
bladet, så kan du også finde flere videoer fra 
sommerfesten på vores hjemmeside: 
klub4700.dk/tv-video-klip/
På denne side finder du alle de videoer, som 
vi har optaget ved forskellige arrangemen-
ter – opdelt i dato med de nyeste videoer 
øverst på siden.

Igen i år gav Benjamin den max gas 
i rap-musikkens univers.

Butterflies sang skyerne væk og solen frem. Dermed blev det endnu en solskins 
sommerfest med masser af glade mennesker, der nød hinandens selskab, 
hyggen, maden, musikken og dans.
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Klub Næstveds guitarhold fik publikum til at synge med på et par af de populære sange ved deres minikoncert.  

Der var lang kø til udlevering af maden. I år var der hele tre valgmuligheder: en stor flæskestegsburger med 
alt i tilbehør, hot wings med tilbehør eller pølser med brød.
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BRUGER DU MÆLK I KAFFEN?

Siden foråret 2016 har bestyrelsen i Klub 
Næstved inviteret byrådspolitikerne, cen-
terleder og handicap og psykiatrichefen til 
’kaffemøder’.

Formålet ved vores ’kaffemøder’ har været 
at vise byrådspolitikerne vores klub, som 
vi alle holder meget af, og som vi nyder at 
komme i i vores fritid. Hvor vigtig den er for 
vores liv, for vores muligheder for at lære nyt 
og få venner.   

Det har også været vores ønske at fortælle 
politikerne at for at kunne følge med medlem-
mernes efterspørgsel om nye aktiviteter, og 
for at kunne gøre foreningslivet tiltrækkende 
for de unge, er det nødvendigt med flere 

åbningsdage. Medlemmerne ønsker at klub-
ben er åben alle hverdage og af og til i week-
enden. Det er derfor nu tid til at tilføre Klub 
Næstved lidt flere penge, så det bliver muligt 
at ansætte flere lønnede medarbejdere. 

På grund af den udvikling der har været i 
Klub Næstved, er det frivillige arbejde, og 
ansøgninger i forskellige puljer og fonde ikke 
længere kun flødeskum, men i stedet blevet 
klubbens fundament, et noget usikkert fun-
dament, da frivillige kan falde fra og få nye 
interesser, og puljer og fonde er under pres, 
så der bliver flere og flere afslag på ansøgnin-
ger. Kort sagt er fordelingen mellem frivillig 
arbejdskraft og lønnet ikke i balance, og det 
forsøger vi at fortælle politikerne. 

Borgmester Carsten Rasmussen med repræsentanter for Klub Næstved. 
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Flere politikere foreslog at klubben fik flere 
frivillige og søgte flere fonde/puljer. Men 
hvem skal uddanne og ’nurse de frivil-
lige’? Og ansøgninger til puljer og fonde er 
meget tidskrævende. Vi har forsøgt at gøre 
opmærksom på, at klubben har brug for et 
mere solidt økonomisk fundament, da det 
er tidskrævende og usikkert at klubben eksi-
stens er så afhængig af pulje ansøgninger. 
Klub Næstved vokser og vokser, nye med-
lemmer kommer til og dermed nye ønsker, 
der er en ung generation som står og banker 
på, men der er ikke mulighed for at udvide i 
takt med efterspørgslen, da klubdagene ikke 
kan udfyldes med flere aktiviteter, og der er 
ikke penge eller personale ressourcer til at 
have åbent flere dage om ugen.

Hvad er der kommet ud 
af kaffemøderne? 
Det har været nogle gode møder, hvor besty-
relsen og politikerne har mødt hinanden 
ansigt til ansigt, og snakket med hinanden. 

Gæsterne har været meget åbne og nysger-
rige, men det har vist sig at nogle af politi-
kerne egentlig ikke ved så meget om Klub 
Næstved. Bestyrelsen har også fået et større 
indblik i hvordan politik fungerer. 

Desværre er der som sådan ikke noget tegn 
på, at der er ændringer for Klub Næstveds 
grundlæggende økonomi på vej. I forbin-
delse med budgetforhandlingerne 2017, 
sendte Klub Næstved et budgetforslag til 
omsorgsudvalget, hvor klubben søgte om 
flere lønkroner. Dette fik vi desværre afslag 
på fra omsorgsudvalget, så det kom ikke 
med til budgetforhandlingerne.

Jette Frost, Handicap og Psykiatrichef i Næstved kom-
mune, med repræsentanter for Klub Næstved.

Formand for omsorgsudvalget Jette Leth Buhl med 
repræsentanter for Klub Næstved.
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REBELLEN 
- EN MAND DER HOLDER SIT ORD

De første tre torsdage i 2016 viste DR1 
dokumentarserien ”Rebellen fra Lan-
geland”, der allerede fra første afsnit 
skabte massiv debat i medierne. For 
hvorfor skal alting ’sættes ind i kasser’ 
og hvorfor skal borgerne kun få hjælp 
fra kl. 8 til 16, hvis der er brug for mig 
kl. 21?

’Rebellen’ alias Ole Sørensen stillede 
spørgsmål ved mange ting, og han 
beviste hvor lang man kan komme ved 
nytænkning.

Klub Næstved inviterede derfor Ole til 
Næstved, og inden vi overhovedet fik   >>
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talt til 10 så var der totalt udsolgt til foredra-
get i Gl. Ridestald i maj måned.

Rebellens første stop i Næstved var i vores 
klub. Her tog bestyrelsen imod ham, viste 
ham rundt og sammen fik de lidt god mad 
inden de satte kurs mod Grønnegade.

Rebel adopteret af Klub Næstved
Ved Rebellens besøg i maj lovede han besty-
relsen at han ville kigge forbi næste gang han 
var på vores breddegrader. Så da Ole igen 
var i Næstved for at holde foredrag for et par 
måneder sider, så var det en selvfølgelighed 
at første stop var Valnæsvej 12.

”Det var så fedt at komme i klubben første 
gang, og den modtagelse jeg fik gjorde mig 
så glad. Så jeg føler mig adopteret af Klub 
Næstved”, fortæller Ole Sørensen.

I et video interview fortæller Rebellen om 
vigtigheden i at bevare Klub Næstved, om 
brugerindflydelse, om hvad han ville sige 
til politikerne, hvis han stod over for dem, 
og så gav han et frisk indspark på hvordan 
klubbens bestyrelse kan få politikerne til at 
‘vågne op’. 

I interviewet aflagde Michael – klubbens 
næstformand – et løfte med håndslag på 
at han vil sende Ole en invitation til som-
merfesten. 

Video-interviewet finder du på vores hjem-
meside: http://klub4700.dk/tv-video-klip/ 
(rul ned til den 21/9-2016).

  >>

Rebellen fra Langeland alias Ole 
Sørensen kiggede igen forbi Klub 
Næstved. Her ses han sammen med 
bestyrelsen - med undtagelse af 
Sven og Peter. 



12 KLUB NÆSTVED · NOVEMBER · 2016

TOBIAS 
– NÆSTVEDS NYE FODBOLDTALENT  

Tobias t.h. sammen med nogle af vennerne fra Klub Næstved ved afslutningsceremonien ved Special Olympics 
2016.

Ved Special Olympics 2016 vandt Klub 
Næstveds fodboldhold GULD. Med på guld-
holdet var blandt andet 52-årige Michael 
Schultz, der i sine helt unge dage har spillet 
80 landskampe for B-landsholdet, og debu-
tanten Tobias Kavi Christensen.

Meget tyder på at Tobias nu kan følge i 
Michaels fodboldstøvler. Det unge talent 
har nemlig deltaget i fodboldlandsholdets 
fællestræning, som denne gang foregik i 
Snekkersten fra den 30/9 til den 2/10-2016.

Det var både et fodboldeventyr og et per-
sonligt eventyr som 18 årige Tobias begav 
sig ud på, for det kræver mod at tage til en 
landsholdsamling hvor man ikke kender 
nogen af de andre. Et møde med udeluk-
kende fremmede mennesker kræver mod, 
især når man er 18 år og aldrig har prøvet 
det før. 

Heldigvis har Tobias gåpåmod både på 
banen og udenfor, og det afspejles i hans 
spil og seriøsitet i træningen. 
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Holdfoto fra fodboldlandsholdets fællestræning, hvor 
Tobias deltog. Han ses yderst t.h. i blå trøje og lange 
sorte træningsbukser.

Sammen med Svend har Maria, t.h., trænet Klub 
Næstveds fodboldhold i halvandet år. Her ses 
fodboldholdet, der vandt guld ved Special Olym-
pics 2016, fra venstre: Thirus, Benjamin, Tobias, 
Janni, Frederik og Peter samt - stående – Michael.

”Min farmor og farfar kørte mig derop. Vi 
skulle mødes kl. 16, men træningen startede 
først kl 19. Det er det eneste jeg var utilfreds 
med ved arrangementet, for det var lang 
ventetid, hvor der ikke skete noget”, fortæl-
ler Tobias.

Overnatningen foregik i en hal, og Tobias 
havde selv medbragt madret og sengetøj. 

Konklusionen på weekenden er ikke til at 
tage fejl af fra Næstveds nye fodboldtalent: 
”Den var super. God træning, med mange 
nye træningsøvelser, især træning i straf-
fespark synes jeg var spændende. Der blev 
også spillet en del kampe”.

På spørgsmålet om han gerne vil træde i 
Schultz’ fodboldspor svarer han: ”Det kræver 
træning og næste landsholdsamling er i Jyl-  >>
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Skadedyrs bekæmpelse & sikring 
for private og erhverv.

MyreExpressen altid hurtig og klar, 
uanset hvilke skadedyr du har. 

Tlf.: 51 90 39 81
www.myreexpressen.dk

ISS Kloak- &
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www.iss-kloakservice.dk
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Tømning og rensning, Højtryksspuling, Industrispuling
Slamsugning, Rensning af faldstammer, TV-inspektion,
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TOBIAS – NÆSTVEDS 
NYE FODBOLDTALENT - fortsat

land og jeg ved ikke helt om jeg er klar til at 
tage så langt væk alene endnu. Men måske 
hvis der var en med jeg kendte”.
 
Tobias er en mand af få, men velvalgte ord, så 
det flyver ikke med superlativer, men på hans 
ansigt er der et stort smil som fortæller en 
historie om en mand som meget modigt har 
gjort noget på egen hånd, for en sportsgren 
som han elsker FODBOLD.

”Vi er stolte af at have Tobias og hans talent 
på vores fodboldhold, og vi vil fra klubbens 
side gøre alt for at støtte Tobias, så han kan 

nå så langt, som han selv ønsker”, fortæller 
Maria og Svend, der er træner for Klub Næst-
veds fodboldhold.

I Klub Næstveds café sidder Tobias – med få 
ord – og fortæller om sit fodboldeventyr.

Tobias’ forældre Jim og Karina samt søsteren, Mille, var i 
maj måned taget til Holstebro for at se Tobias og de andre 
holdkammerater spille fodbold.
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FRITID MED INDHOLD
I SNIT HAR KLUB NÆSTVED 3 ARRANGEMENTER/UDFLUGTER 
PR. MÅNED. HER SES BILLEDER FRA NOGLE AF DEM.
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TÆNK  
ANDERLEDES

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

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

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

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

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

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...
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ÅBEN RÅDGIVNING 
HILST VELKOMMEN

Klub Næstveds medlemmer og pårørende 
har haft glæde af, at der er kommet råd og 
vejledning af socialrådgiver, hvor intet er for 
stort eller småt at spørge om. ”Der kan spør-
ges om alt”, siger Heidi, der arbejder som 
koordinerende myndighedssagsbehandler 
i en forvaltning, hvor hun sidder med mål-
gruppen inden for psykiatri, misbrugere og 
udsatte borgere.

Siden Klub Næstved i sommers annoncerede 
’Åben rådgivning og vejledning af socialråd-
giver’, har mange givet udtryk for at det var 
kærkomment at de nu havde mulighed for at 
få gratis råd og vejledning af en socialrådgiver.

Heidi er faldet godt til og er hurtigt blevet 
en del af klublivet, her trækker man ikke et 
nummer, men køber en kop kaffe og sætter 
sig og snakker med Heidi. Hun har allerede 
fået en god relation til medlemmerne, og 
fordi hun er i klubben, er det trygt, let og 
naturligt også at snakke om de mere svære 
ting og stille spørgsmål. Her er ingen dumme 
spørgsmål, og der er tid til at lytte og være 
nysgerrig, og dermed blive lidt klogere på 
rettigheder og pligter.

En del pårørende har også allerede kigget 
forbi, budt hende velkommen og givet 
udtryk for at de sætter pris på at hun vil 
bruge nogle timer i sin fritid på at hjælpe. 
”Jeg er meget glad for den varme velkomst 
jeg har fået af alle i klubben”, fortæller Heidi.

Flere har konkret også haft samtaler med 
Heidi, men dette hverken kan eller vil Heidi 
uddybe nærmere for – som hun siger – ”Jeg 
har tavshedspligt”. 

Til gengæld vil hun gerne fortælle hvad hun 
fremadrettet fortsat kan tilbyde: ”Vi kan få 
en hyggelig og uforpligtende snak om dine 
rettigheder, ansøgning om støtte eller hjælp 
til at forstå de offentlige breve”. 

Heidi oplyser, at hun ikke tilbyder at skrive 
eller tage klagesager over afgørelser mod 
kommunen.

Heidi er at træffe i Klub Næstved den første 
onsdag i hver måned kl. 16.15 til 18.15.

Interessen for åben rådgivning og vejled-
ning af socialrådgiveren Heidi har været 
stor. Heidi tilbyder gratis rådgivning den 
første onsdag i hver måned kl. 16.15 til 
18.15. 
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POLITIET KOM FORBI

I forbindelse med CityNight i Næstved den 
første fredag i september gav Klub Næstveds 
guitarhold koncert i Café Crea i Ramsherred.   

Foran indgangspartiet til caféen blev der 
serveret gratis saftevand og saltstænger, 
mens de glade guitarister lokkede med en 
række populære sange. 

Det fik naturligvis en del til at kigge indenfor 
i den hyggelige café - nogle blev under hele 

koncerten, andre i kortere eller længere tid. 
Selv ’lovens lange arme’ - et par politibe-
tjente og en SSP-konsulent - drejede også 
et hurtigt smut ind i caféen for at høre gui-
tarholdet, og at dømme ud fra deres smil var 
de ganske godt tilfredse med det de hørte.

Det er næppe sidste gang at de glade gui-
tarister bliver spurgt om de vil optræde i 
forbindelse med Næstved CityNight.

Klub Næstveds guitarhold – med musiklæreren René yderst til højre. Koncerten i CityNight var den sidste før de 
skulle til Odense og medvirke i Handicap Grand Prix. 
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Foran Café Crea blev der serveret gratis saft og saltstænger. ’Lovens lange 
arm’ nåede både at smage på varerne og stille op til fotografering før de 
skulle ind og høre et øjeblik af koncerten.
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BESTYRELSENS HEMMELIGHED

Ved sommerfesten fik klubbens næstfor-
mand noget af en overraskelse. Som den 
eneste i bestyrelsen vidste Michael Pedersen 
nemlig ikke noget om, at de andre bestyrel-
sesmedlemmer havde besluttet, at netop 
Michael i år skulle kåres som æresmedlem. 

Bestyrelsen mente nemlig at det var på tide 
at én fra bestyrelsen fik titlen som Æres-
medlem. Da prisen kun gives til personer 
der har gjort en ganske særlig og betyd-
ningsfuld indsats for klubben var valget af 
Michael ikke svært. Han har været med helt 
fra den spæde start tilbage i 2003, hvor han 
tilmed også har siddet i bestyrelsen i alle 
årene. Michael er desuden altid hjælpsom 
og siden 2012 har han været fast chauffør 
når klubbussen henter og bringer klubbens 
medlemmer. 

”Han er vennernes ven – altid 
i godt humør, venlig og hjælp-
som overfor alle i Klub Næstved. 
Han er en person som alle holder 
meget af og et menneske man 
altid kan stole på”, lød det blandt 
andet fra borgmester Carsten 
Rasmussen, der overrakte prisen 
til Michael Pedersen. 
Borgmesteren ’drillede’ også 
Michael i sin tale: ”Michael har 
lovet mig dans nummer to”, hvor 
der prompte lød et rungende 
NEJ fra Michael. Borgmesteren 
fik ingen dans – i hvert fald ikke 
med Michael!

Du kan bl.a. høre hele borgme-
sterens tale til Michael i en video, 

som du finder på foreningens hjemmeside:
klub4700.dk/aeresmedlemmer/

Borgmester Carsten Rasmussen, der var den allerfør-
ste der blev hædret som æresmedlem af Klub Næst-
ved, overrakte prisen til Michael Pedersen.

ÆRESMEDLEMMER:

2010:  Carsten Rasmussen
2011:  Henrik Bay Hansen
2012:  Svend Hansen
2012:  Gitte Haack
2014:  May-Britt Bay Hansen
2016:  Michael Pedersen
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KOM TIL JULEMARKED 
OG JULEKONCERT

Som noget nyt afholder Klub Næstved et 
julemarked – søndag den 11. december kl. 
12 til 16.

Der vil være underholdning af Klub Næst-
veds guitarhold som sørger for julestem-
ningen med en fantastisk julekoncert og 
salg af en masse spændende og lækre ting. 
Naturligvis kan du også nyde lidt godt til 
ganen i vores café.

Så kom og gør en god handel, hyg dig i 
selskab med venner, familie og alle os fra 
klubben, og nyd den gode julestemning.

Hjulene på bussen …
I den gamle, velkendte børnesang drejer hju-
lene på bussen som bekendt ’rundt, rundt, 
rundt…’.

Desværre kører Klub Næstveds bus på lånt 
tid, og før vi ved af det, så har vi en bus hvor 
hjulene ikke længere drejer rundt. Det vil 

Vi har brug for din hjælp:
Forud for julemarkedet håber vi på 
DIN hjælp: Har du nogle gode idéer til 
dette arrangement eller har du lyst 
til at hjælpe med at lave ting, der kan 
sælges, eller måske lyst til at have din 
egen lille bod, så hører vi meget gerne 
fra dig.
Kontakt os på mail: 
klubnaestved@gmail.com 
eller May-Britt på tlf. 27 81 25 31.

betyde fatale konsekvenser for alle de 
medlemmer, der er afhængige af blive 
kørt fra hjem til klubben t/r.

Derfor går alt overskud fra vores jule-
marked til opsparing til en anden klub-
bus. Det er en ganske dyr udgiftspost, 
derfor tager det lang tid at skaffe øko-
nomi til en ny bus, men den er uund-
værlig for medlemmerne – ikke kun 
ved transport fra hjem til klub, men 
også ved fx aktiviteter som motion.
 
Vi håber derfor på en endnu større 
opbakning til vores julemarked.

Det var borgmester Carsten Rasmussen der i sin tid 
indviede vores klubbus.  

Mange medlemmer er afhængige af blive kørt fra 
hjem til klubben t/r. Derfor er det vigtigt at vi får 
sparet op til en ny bus.
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HØJT HUMØR 
VED HANDICAP GRAND PRIX

Humøret fejlede bestemt ikke noget selvom det ikke blev til en 1. plads for Klub Næstved ved HGP 2016. På 
højrefløjen ses holdets musiklærer René og helt til venstre ses Mikkel, der spillede keyboard under klubbens 
grandprix sang “Vi har det sjovt”. Mellem de to flag foran Odense Congress Center ses – fra venstre – Jepser, 
Kim, Karsten, Jytte, Ajuna, Kristina, Keld, Eva, Michael, Janni, Emil og Michael. Pigernes tøj var i øvrigt fra Solo 
i Næstved, mens drengene var klædt i tøj fra Din Tøjmand i Næstved. Næstved Musikaftenskole og Center for 
Kultur og Borgerservice, aktivitetsmidlerne, har støttet med h.h.v. 8.000 og 4.000 kr. i forbindelse med Klub 
Næstveds deltagelse ved HGP 2016, hvilket vi er glade for, idet det er ret dyrt at deltage.
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Fredag den 7. oktober deltog Klub Næstveds 
guitarhold for første gang nogensinde ved 
Handicap Grand Prix, HGP, der blev holdt i 
Odense Congress Center.

De glade guitarister, der tidligere har modta-
get LEV’s humørlegatpris på 5.000 kr., levede i 
den grad op til budskabet i den sang de havde 
skrevet til grandprixet: At have det sjovt.

For humøret fejlede bestemt ikke noget 
selvom det ikke blev til en 1. plads ved HGP 
2016. En delt 4. plads er også flot – særligt 
når man tænker på, at det var første gang 
at Klub Næstved stillede op ved HGP, og 
mange af de andre deltagere havde deltaget 
før. Vinderen blev i øvrigt Sunshine Band fra 
Slagelse, som Klub Næstved straks ønskede 
stort tillykke.

Videoer fra Klub Næstveds deltagelse ved 
Handicap Grand Prix, HGP 2016, kan ses på 
klubbens hjemmeside: 
klub4700.dk/tv-video-klip

Klapsalver til Klub Næstved.

Her ses en del af holdet fra Klub Næstved på scenen 
– fra venstre Janni, Jesper, Keld på bas, Karsten og 
Michael.

  >>
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HANDICAP GRAND PRIX - fortsat

Da alle 10 sange var fremført var det tid 
til afstemning. Alle der stemte på Klub 
Næstved lagde deres afstemningssed-
del ned i denne kasse. Publikum havde 
1/3 af ’magten’, mens dommerne 
havde 2/3 af ’magten’. 

Forud for HGP 2016 skulle Klub Næstved både 
indsende en præsentationsvideo på 90 sekunder 
og et pressefoto. Billedet ses her, mens du finder 
videoen på vores hjemmeside.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

2/12-4/12  Musiktur og julemarked i Tyskland

5/12  Julebal med Butterflies i Vallensved forsamlingshus

11/12  Julemarked i Klub Næstved

29/12  Julefrokost

31/12  Nytårsfest

Klub Næstved har i gennemsnit tre arrangementer pr. måned 
– enten udflugter ’ud af huset’ eller i klubben.

I 2017 byder vi også på en række arrangementer – alt lige fra påske- og 
pinsefrokost til Valentins fest, generalforsamling og sommerfest.

Du finder altid datoer, informationer om fx tilmelding på vores 
hjemmeside: 

klub4700.dk/kommende-arrangementer
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Støt vore 
annoncører 

- de støtter os!

Fladså Elektrikeren A/S
Nonbo & Bonde

55 76 75 00

Murermester
Klaus Henriksen

 Vejløvej 54 • Vejlø
4700 Næstved
Tlf. 55 70 20 23

www.murerhenriksen.dk

MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved

Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk
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VI GLÆDER OS …

Julen står snart for døren – det samme gør 
endnu et nyt år.

Og inden vi ved af det så er vi klar med 
endnu et nyt klubblad. Her kan du blandt 
andet læse om det dialogmøde, som Jette 
Leth Buhl har inviteret Klub Næstved til den 
30. november.

Med denne ’appetitvækker’ på det kom-
mende klubblad vil bestyrelsen i Klub Næst-
ved hermed ønske alle en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.

Klub Næstveds bestyrelse ønsker alle 
en glædelig jul og et lykkebringende 
nytår. 
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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 tirs-
dage og weekender, så følg med på Klub Næstveds 
hjemmeside www.klub4700.dk og facebook.

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

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

Du behøver ikke at være tilmeldt aktiviteter for at 
komme i Klub Næstved. Du er også velkommen, hvis 
du bare vil slappe af – lave ingenting – eller måske 
høre musik, se tv eller snakke med de andre, der 
kommer i Klub Næstved.

Der er også mulighed for at spille f.eks. kort, skak og 
ludo samt Wii på storskærm.

I baren kan der købes et bredt udvalg af øl, sodavand, 
kaffe og te. På udvalgte dage kan du tilmelde dig 
madklubben.

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

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

Bliv medlem af Klub Næstved
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Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved

Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk

www.actaadvokater.dk

ActaAdvokater




