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Musik med mere

Kom med back stage når Michael Schultz møder Elvis Presley-musikere og hele guitarholdet får
besøg af en af legenderne. Eller om guitarholdets cd-indspilning og en række koncerter.
Musikken fortsætter med bl.a. Butterflies - både til sommerfest og julebal.
Læs også om fx vælgermøde og valgkamp.
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DENNE GANG...
I vores klubblad kan du denne gang blandt andet læse om vores populære guitarhold, der
har givet en række koncerter men også indspillet en ny cd.
Hør hvorfor guitarholdets egen Elvis Presley - Michael Schultz - har haft flere begivenhedsrige oplevelser.
Du finder også en masse billeder fra en nogle af vores mange aktiviteter, arrangementer
og udflugter.
Valgflæsk eller …? Valgkampen er for længst gået i gang på kryds og tværs af partierne.
Vi sætter fokus på de udviklingshæmmedes ønsker. Og ved vores vælgermøde, hvor politikere fra de enkelte partier stiller op, er det derfor de udviklingshæmmedes vilkår som er
på dagsordenen.
Glæd dig også til at få et indblik i lidt af vores kommende arrangementer.
Rigtig god læselyst!
Klub Næstved
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KLUB NÆSTVED
- MULIGHEDERNES FORENING FOR
UDVIKLINGSHÆMMEDE
Vi udviklingshæmmede er generelt blevet en oplevelses og relations
fattig gruppe.
Af Klub Næstveds bestyrelse

Oplevelser, fællesskab og relationer er politisk nedprioriteret, eller sat i ydelseskasser
i uendelige spare og effektiviseringsrunder
gennem mange år. Det har været nemt at
skære på området, da det er svært at måle
betydningen af disse besparelser, og lige
så svært for os at bevise der er et behov, da
det hele drejer sig om følelser og øjnene
der ser (subjektivitet). Det er ikke lige til
at få øje på, hvad nedskæringer på støtte
til at lære at begå sig sammen med andre
mennesker og til at have en kontakt og et
nært forhold til andre mennesker har af
konsekvenser for det enkelte menneske.
Det er ikke som at afmåle basale behov,
såsom mad og tag over hovedet. Men vi kan
fortælle at nedskæringer på socialområdet,
har efterladt et tomrum, som stille og roligt
har nedbrudt vores livskvalitet, livsglæde og
selvværdsfølelse.
Vores ønske er at vi nu bliver hørt, at vi
udviklingshæmmede, pårørende, politikere og professionelle begynder at trække
på samme hammel, for at udfylde dette
tomrum. Politisk er der et ønske om at mulighed for deltagelse i fællesskaber, fritidsaktiviteter m.m. løses af frivillige. Det frivillige
arbejde, er som ordet siger frivilligt, og
dermed retten til at melde til og fra. Så når

KLUB NÆSTVED · JUNI · 2017

det frivillige arbejde skal sikre vores helt
grundlæggende behov for samvær og oplevelser, drift sikkerhed og forudsigelighed, er
det ikke længere frivilligt.
Når det kommer til at frivillige skal løse
opgaver, oplever vi ikke at vi er en gruppe,
som nyder den store prestige eller interesse blandt befolkningen. Selv frivillighed
er underlagt mode og tendenser, hvor noget
er mere in end andet. Lad det være sagt med
det samme: Udviklingshæmmede er ikke in!
Vi har i mange år forsøgt at fortælle omverdenen og politikere, at vi udviklingshæmmede er en bank af evner og muligheder,
som venter på at blive åbnet. Men det siger
også sig selv, at vi på grund af vores handicap ikke kan gøre det uden hjælp. Betalt
hjælp vel og mærke, hjælp til at vi bedre kan
hjælpe os selv, kan vi ikke lægge over på
normale frivillige, som ydermere ikke findes
andre steder en på en politisk ønske ø.
Som i det virkelige virksomhedsliv, skal man
nogen gange bruge penge, for at tjene
penge. Hvis politikerne gad investere i os
udviklingshæmmede, ville det kunne give
profit i længden og endda lave røde tal på
bundlinjen om til sorte.
>>
5

Noget så menneskeligt grundlæggende,
som at føle sig som en del af et fællesskab.
Være accepteret, som den man er og føle sig
anerkendt, som den man er. Er det en opgave
der kun skal løses af normale frivillige? Det
mener vi ikke! De skal være en lille brik i
puslespillet, men ikke rammen som holder
billedet sammen! Med andre ord normale
frivillige skal ikke være grundstenen i vores
fritidsliv. Det skal vi selv - med den nødvendige professionelle støtte, hjælp fra frivillige
uden udviklingshandicap.

hæmmede, kommunen/professionelle og
forening/frivillige. At der åbnes op for, at der
i det hele taget kan etableres et samarbejde.
Klub Næstved har siden 2005 været en forening for udviklingshæmmede. Drevet af en
bestyrelse udpeget og valgt blandt vores
medlemmer. Vores erfaring er, at foreningslivet rummer mange nye muligheder og
veje for det enkelte medlem. Klub Næstved
er mulighedernes forening for udviklingshæmmede!

Klub Næstved vil arbejde for der ses med
nye øjne på samarbejde mellem udviklings-

ELVIS-FAN MØDER
ELVIS-MUSIKER
Michael Schultz er udviklingshæmmet og vild med Elvis Presley. Da
Elvis’ trommeslager Bob Lanning i
en video hørte Michael synge som
Elvis tog han straks imod en invitation til at besøge fritidsklubben
for udviklingshæmmede.
Artikel af Gitte Lynggaard

Kong Felipe, Kong Willem-Alexander, Kong
Albert, Kong Abdullah … der er konger i
store dele af verdenen, men for 52-årige
Michael Schultz er der kun én konge: The
King of Rock’n’Roll, Elvis Presley.
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Michael Schultz og Bob Lanning foreviget på dette
billede, men også hver især i hjertet - med et minde
om et møde, de aldrig glemmer.

Samme år som Elvis fejrede sin 30 års fødselsdag blev Michael født. Og selvom det
til august er 40 år siden at Elvis døde, så er
Elvis stadig Michaels største idol - og konge!
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Bob Lanning omgivet af hele Klub Næstveds sang- og guitarhold.

Selvom Michael er udviklingshæmmet og
kun kan stave til sit eget navn, så ved han
stort set alt hvad der er værd at vide om hans
konge. Og selvom Michael hverken kan tale
eller læse engelsk, så kan han synge mange
af de store hits, som hans konge sang.

Begejstret Bob
”Ved et interview med Elvis’ trommeslager,
Bob Lanning, viste jeg ham en video, hvor
Michael Schultz synger én af Elvis store hits.
Jeg fortalte ham om Michael og om Klub
Næstveds guitarhold”, fortæller journalist
Gitte Lynggaard, der har kendt de udviklingshæmmede i klubben siden hun i 2010 skulle
skrive en artikel om Klub Næstved.
Amerikanske Bob Lanning var begejstret, og
jeg vovede derfor at inviterer ham til at møde
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Michael og alle de andre skønne udviklingshæmmede, der hver onsdag mødes til
sang- og guitarundervisning i fritidsklubben.
Der var ingen betænkningstid - Bob sagde
prompte ’ja tak’ og dagen efter skulle vi
sammen besøge Klub Næstved.
Vi havde på forhånd meldt vores ankomst
- men kun til René Kowalczyk, klubbens
guitarlærer.

Mundlam Michael
Da Bob Lanning kom ind i lokalet skulle
Michael Schultz netop til at synge ”Suspicious Minds”. Vi fik placeret Bob ved siden
af Michael, der allerede stod op - klar til at
synge - og derfor slet ikke registrerede hvem
der satte sig lige ved hans side.
>>
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ELVIS-FAN MØDER
ELVIS-MUSIKER - fortsat
blev genforenet med de otte musikere, som
netop var landet og på vej til Næstved,
hvor de skulle give koncert i Spillestedet
Vershuset den sidste dag i marts måned. En
koncert som Michael Schultz i øvrigt også
skulle opleve. Bob Lanning inviterede ham
nemlig som ’æresgæst’.

Guitarholdets lærer René Kowalczyk og Bob Lanning.
René, der er uddannet klassisk guitarist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, fik rosende ord
af Bob for guitarspillet på ”Suspicious Minds”, som
Michael Schultz sang.

Michael bevægede sig i bedste Elvis-stil og
han sang ubesværet ”Suspicious Minds” - et
nummer der i øvrigt strøg til tops og lå nr.
1 i 1969, samme år som Bob Lanning blev
trommeslager for Elvis Presley.

Da jeg kørte Bob Lanning retur til hans base
i Næstved, takkede han mig for at jeg havde
taget ham med i klubben. Et farvel og på
gensyn fredag - og jeg kørte hjemad med et
smil, et varmt hjerte og en klar fornemmelse
af at jeg havde gjort mit livs bedste gerning.
Her i bladet kan du naturligvis også læse om
Michaels oplevelse ved koncerten – for det
var virkelig noget af en minderig oplevelse,
som han aldrig vil glemme.

Da Michael velfortjent havde fået bifald for
sin performance blev han total mundlam,
da det gik op for ham, hvem han lige havde
sunget for. Og da Bob roste Michael, blev han
så rørt at øjnene måtte tørres en ekstra gang.

Inviteret som æresgæst
På samme tid som et fly fra USA nærmede
sig landingsbanen i Kastrup Lufthavn,
oplevede Bob Lanning så meget glæde og
ingen bekymringer blandt de udviklingshæmmede i fritidsklubben. Dén dag i Klub
Næstved, hvor Elvis-musikeren mødte måske
den største Elvis-fan, vil hverken Bob Lanning eller Michael Schultz glemme.
Og mon ikke at Bob straks fortalte om denne
eftermiddag, da han senere samme dag
8

Samme år som Elvis fejrede sin 30 års fødselsdag blev
Michael født. Og selvom det til august er 40 år siden
at Elvis døde, så er Elvis stadig Michaels største idol
- og konge!
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BORGMESTERKANDIDAT
PÅ BESØG
Kristian Skov-Andersen, der stiller op som borgmesterkandidat for
Venstre, besøgte tidligere på året Klub Næstved. Besøget fik ham til
tasterne. Hans tanker delte han på de sociale medier og du kan læse
dem her.
Fornylig fik jeg besøgt Klub Næstved på
Valnæsvej, som havde været så rare at invitere mig til at kigge forbi. Klub Næstved
er for udviklingshæmmede og har 60-70
medlemmer, som samles om en lang række
aktiviteter: Sport, spisning, kultur mv. Godt
hjulpet af meget engagerede frivillige, som
hjælper medlemmerne med et hav af udfordringer i hverdagen.

det samarbejde om klubbens aktiviteter,
som også gavner det omgivende samfund.
Med venlig hilsen
Kristian Skov-Andersen

Klubben har en minibus, som flittigt kører
rundt i Næstved med Michael fra klubben
bag rattet.
Der var - og er - rigtig god stemning i klubhuset. Det hænger nok sammen med at
de frivillige og ansatte i klubben lægger
meget stor vægt på medlemsdemokrati.
Alle er med til at træffe beslutninger om
regler og vilkår, og dermed føler alle ansvar
og forpligtelse.
Klubben afholder for tiden et kursus i foreningsdannelse og -ledelse for medlemmerne, hvilket jeg er sikker på medvirker til
følelsen af ansvar og fællesskab. Demokrati
virker!! En meget positiv oplevelse.
Jeg kan absolut tilslutte mig at Næstved
Kommune fortsat yder støtte til Klub Næstved, som gør en meget stor og værdifuld
indsats for en af samfundets svageste grupper. Der kan også være baggrund for et udviKLUB NÆSTVED · JUNI · 2017

Kristian Skov-Andersen.
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TÆNK
ANDERLEDES
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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ALDERSPRÆSIDENT
Hvorfor får den amerikanske præsident
Donald Trump så meget mediedækning?
Hvad med Klub Næstveds præsident - i alder?

Hvis du er interesseret i at støtte projekt
’Indsamling til ny handicapbus’, så kan du
henvende dig til klubben, fx via en e-mail
til: klubnaestved@gmail.com

Richard var 17 år før Donald Trump overhovedet blev født. Nuvel, Donald har mange millioner kroner og et erhverv som præsident i
USA. Men Richard har et hjerte af guld og et
smil der kan få pigernes hjerter til at banke –
heriblandt måske især Mona og Ingas hjerte,
de sidder i hvert fald alle tre troligt sammen i
sofaen i opholdsstuen og til bords sammen
i spisesalen.
Og i modsætning til Mr. Præsident, så er klubbens alderspræsident meget vellidt blandt
alle vennerne i Klub Næstved.
Derfor var der også ekstra ’højt hurra’ da
Richard blev hyldet med fødselsdagssang
den 6. marts - dagen efter Richards 87 års
fødselsdag.
Richard er i øvrigt én af de mange brugere
af Klub Næstved der er afhængig af at klubben har deres egen bus. Hver gang han skal
i klubben er det nemlig Michael som sidder
bag rattet og kører til Jasminvej for blandt
andet at hente Richard.
Derfor håber Klub Næstveds bestyrelse at
den indsamling, der blev iværksat i slutningen af 2016, hastigt vil stige i kroner/øre,
så der er råd til en nyere bus i løbet af et
par år, når den ’gamle’ bus har udtjent sin
værnepligt.
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Richard, der er klubbens alderspræsident, fik ekstra
højt hurra da han fyldte 87 år.
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FORENINGSUDDANNELSEN
Vi har en ambition om at blive endnu bedre til at drive Klub Næstved.
Derfor fik vi Torben Stenstrup til at strikke et kursus sammen - specielt
til os.

Torben var rigtig god til at fortælle og forklare, ligesom han hele tiden stillede spørgsmål.

Der var stor interesse for vores tilbud om en
foreningsuddannelse – så stor, at vi hurtigt
måtte melde om ’alle pladser optaget’.
Foreningsuddannelse - der var for Klub
Næstveds bestyrelse og andre, som måske
overvejer at stille op ved vores generalforsamling i juni måned - strakte sig fra februar
til maj måned.
Uddannelsen var opdelt i fem moduler:
Hvad er en forening, Foreningens økonomi,
12

Ledelse af frivillige, Foreningens budskaber
og Foreningsudvikling.
Torben Stenstrup havde strikket et specielt
kursus sammen for os og vi er blevet klædt
endnu bedre på til at drive foreningen Klub
Næstved. ”Torben var rigtig god til at fortælle og forklare, ligesom han hele tiden
stillede os spørgsmål – bad os om at tage
stilling til forskellige ting. Vi har været rigtig
glade for dette kursus”, lyder det samstemmende fra flere af kursisterne.
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På et af billederne kan du se, hvad
kursisterne puttede i en suppe på det
første modul i uddannelsen. Når alle
ingredienserne er kogt sammen så får
du én ’suppe’: Klub Næstved.

På første modul lavede kursisterne på foreningslederkurset en suppe.
Her kan I se hvad kursisterne puttede i suppen.
Alle de ingredienser - kogt sammen - ER Klub
Næstved. Så nu ved vi alle hvilken slags forening
Klub Næstved er.

En del af årets kursister.
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2017
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MÅ DEN KOMMENDE VALGKAMP
BLIVE ÉN FOR OS
Udviklingshæmmede, mennesker med fysiske og psykiske udfordringer,
den svage gruppe, kald os hvad I vil. Men vi har også en stemme, og
vi har tænkt os at bruge den i valgkampen. Det er vores håb der så er
nogle folkevalgte politikere, der vil bruge deres ører.
Af Klub Næstveds bestyrelse

Klub Næstved har tradition for at følge kommunalvalget tæt, bl.a. med vælgermøde, og
det gør vi også denne gang. Klub Næstved
holder vælgermøde 5 oktober kl. 18.30. Valnæsvej 12. Alle er velkomne til at møde op,
og deltage i debatten, og stille spørgsmål
til politikerne. Følgende politikere deltager i vælgermødet: Carsten Rasmussen(A),
Kristian Skov-Andersen(V), Jette Leth Buhl
(SF), Githa Nelander(DF) og Søren Linke(B).
Vi opfordrer alle i vores netværk til at bruge
deres demokratiske ret til at stemme. Det er
naturligvis vigtigt for os at sætte en stemme
på et parti, som ser og hører de svage grupper. Men vi har erfaret at et menneskeligt
partiprogram ikke gør det alene. Men, at
det i høj grad afhænger af den enkelte
politikers menneskesyn og personlige værdisæt. Dennes lyst og mod til, at engagere
sig i vores liv og værne om vores rettigheder.
Demokrati, at man altid lytter og prøver at
nå en forståelse af hinanden? Som folkevalgt
kommer man i kontakt med mange forskellige mennesker, og kunsten er vel at møde
alle ligeværdigt, ordentligt og med respekt.
Uanset om I taler politiker til politiker, taler
med en direktør i en virksomhed eller med
mennesker, som os, der har et handicap der
betyder, at vi er længere tid om at udtrykke
os og har svært ved, at forstå de komplicerede sammenhænge politik, også er.
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Nedskæringer på skoler, besparelser på
ældreområdet med forringelser af de ældres
livskvalitet, flygtninges vilkår og senest knivoverfald begået af psykisk syge, er altid
’gode emner’ - også i en valgperiode. Fælles
for alle dem er, at de har nogen til at tale
for sig, så de bliver hørt – og hørt bliver de!
Derimod tales der sjældent om udviklingshæmmedes forhold, selv om vi er en stor
gruppe, som har taget mange og store nedskæringsøretæver gennem mange år. Store
forringelser i livsmuligheder, men mindst
lige så vigtigt: har vi mistet indflydelse og
medbestemmelse på vores eget liv! Det vi
har tilbage er retten til at sige nej tak til det
tilbud om hjælp kommunen giver.
Med rette kan det hævdes, at vi har indflydelse på vores handleplan. Men inden
for kommunens servicedeklaration, som
er meget smal og stringent på grund af
økonomiske hensyn. Vi kan få et æble, men
en banan er udelukket. Det er menneskeligt
på et tidspunkt at blive træt af æbler, så
hvorfor er der ikke fleksibilitet til bananer?
Servicedeklarationen er tydeligvis ikke lavet
sammen med os, for vi havde prioriteret
anderledes. Men folk står ikke i kø for, at tale
vores sag, og hvis nogen gør det, ses de på
med mistro. Der er en generel, men meget
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2017

fejlagtig holdning til, at vi ikke har en mening
eller holdning til forhold, som påvirker vores
liv. Det har vi, men vi har blot svært ved at
udtrykke os. Derfor er det vores håb, at vores
meninger om, hvordan vores liv bør være,
bliver hørt i denne valgkamp.
På Socialpædagogernes Kongres i 2016,
sagde formand for KL, Thomas Adelskov,
om kommunernes ambition for fremtidens
socialpolitik:
”Borgerne skal have mulighed for at være
engagerede borgere. Borgerne skal i centrum, de skal have ejerskab af eget liv, og
der skal være mulighed for at udnytte de
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ressourcer som den enkelte borger har. Det
er vigtigt at det er borgerens valg og borgerens muligheder. Kommuner skal turde tage
ved lære af borgernes erfaring, og turde inddrage dem aktivt i forhold til kommunernes
indsatser til dem. Vi skal drøfte hvordan vi
får mest mulig social indsats for pengene”.
Lad disse vise ord være startskuddet for
mange gode politiske debatter om socialpolitik, velfærd og udviklingshæmmedes livsvilkår. Må den kommende valgkamp ligge
op til muligheden for, at bidrage til bedre
løsninger med vores, os udviklingshæmmedes, kompetencer, erfaringer og ideer. Det
er i sandhed, hvad et demokrati går ud på.
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TIDLIGERE ARRANGEMENTER
Her er samlet lidt af efteråret/vinterens arrangementer i billeder og ord.
FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Instruktører fra Dansk Folkehjælp sørgede for at deltagerne
Hvis uheldet er ude er det vigtigt at
kunne hjælpe. Derfor sørgede instruktører fra Dansk Folkehjælp at alle gik hjem
med masser af nyttig viden efter endnu
et afholdt førstehjælpskursus.

HALLOWEEN
Oliver, Keld, Jytte, Eva og
Villy var blandt de 28 personer, der i efteråret var i
Tivoli for fx at se den (u)
hyggelige udsmykning
i forbindelse med Halloween. Naturligvis var
der også tid til at prøve
forlystelser, hygge sig
med hinanden og nyde
skipperlabskovsen, der
blev serveret i Grøften.

MUSIK OG AND
Der var igen totalt udsolgt til Klub Næstveds ’Musik og And’-arrangement. Her
stod menuen først på andesteg med
alt i tilbehør efterfulgt af dans, hvor
borgmester Carsten Rasmussen igen
slog tonen an.
16
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JULEBAL
Vallensved Forsamlingshus dannede rammerne om årets Julebal med Butterflies. Endnu en
skøn fest i selskab med dejlige
venner fra klubben, god mad,
hygge, musik og dans. Igen i
år - den 4. december - holder vi
julebal i forsamlingshuset.

JULEMARKED
For første gang afholdte vi et stort julemarked, hvor alt overskuddet gik til opsparing
af en ny handicapbus, og det blev er flot startskud på 9.129 kr. Vi havde fx besøg af
både borgmester Carsten Rasmussen og Ole Sørensen - ’Rebellen fra Langeland’. De
to fik en snak, hvor Ole bl.a. gav udtryk for at ”Klub Næstved tjener Næstved til ære”.
Det er vi naturligvis stolte af, da Ole ikke er en mand som normalt strøer om sig med
superlativer. Ole holdt gang i nogle af de frivillige med lidt sjov og ballade. Rebellen
havde taget gæster med fra Hjørnet. Sammen med flere fra Klub Næstved blev de
foreviget på dette billede.
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KOM TIL VÆLGERMØDE
Den 5. oktober er de udviklingshæmmedes vilkår på dagsordenen.
Tirsdag den 21. november er der kommunal- og regionsrådsvalg. Forud for valget
afholder Klub Næstved - traditionen tro vælgermøde.
Så kom til vælgermøde i Klub Næstved torsdag den 5. oktober kl. 18.30. Stil spørgsmål til
politikerne og bliv meget klogere på, hvem
du helst ser i Næstved Byråd - med andre
ord: Hvor du vil sætte dit X den 21. november.
Carsten Rasmussen (Socialdemokratiet), Kristian Skov-Andersen (Venstre), Githa Nelander (Dansk Folkeparti), Søren Linke (Radikale
Venstre) og Jette Leth Buhl (SF) har allerede
givet tilsagn om at komme.

Githa Nelander

Det Konservative Folkeparti har givet tilsagn om at sende en repræsentant - navnet
kommer senere.
Enhedslisten har på nuværende tidspunkt
ikke givet Klub Næstved en tilbagemelding.

Mobilt valgsted
På vælgermødet i Klub Næstved er det de
udviklingshæmmedes vilkår som er på dagsordenen, så kom og stil dine spørgsmål.
Klub Næstved har i øvrigt søgt Næstved
kommune om et mobilt valgsted. Dette
venter vi spændt at få svar på.

Carsten Rasmussen

Kristian Skov-Andersen

Githa Nelander,Carsten Rasmussen og Kristian Skov-Andersen er blandt de politikere som har takket ja til at
deltage i Klub Næstveds vælgermøde den 5. oktober. På mødet er det de udviklingshæmmedes vilkår som er på
dagsordenen.
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MEGET MERE MUSIK

I slutningen af marts måned var klubbens guitarhold i studiet for at indspille en ny cd.

Med stor succes har Klub Næstveds guitarhold givet en række koncerter,
men de har også indspillet en ny cd. De glæder sig til selv at få cd’en i
hånden, høre den og mon ikke de også håber at deres venner og familier
har lyst til at købe den?
Man skal efterhånden snart stå tidligt op,
hvis man skal nå at følge med i vores musikalske venners bedrifter: Klub Næstveds
guitarhold har aldrig været så populære,
som de er netop nu.
Alene i marts måned gav guitarholdet to
koncerter: Først ved Ældresagens årsmøde
i Fugleparken i Fuglebjerg, dernæst på Munkebocentret, hvor de ældre nød koncerten
med de glade musikanter.
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Men to koncerter på to uger kunne ikke
vælte guitarholdet af pinden - de tog da
lige endnu et par dage i marts i musikkens
tegn: For den 25. og 26. marts var klubbens
guitarhold i studiet for at indspille en ny cd.
Og vi er mange der venter i spænding - for vi
har hørt en fugl synge om at det er en super
god cd, de har indspillet.
I midten af maj måned stod Klub Næstveds
15 mands store guitarhold endnu engang på >>
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MEGET MERE MUSIK - fortsat
scenen - denne gang ved en dobbelt koncert
i Dalmosehallen, hvor de sammen med det
18 mand store Sunshine Band, vinderne af
HGP 2016, og DJ Denner stod for den musikalske underholdning.

Sommerkoncert
Selvom mange af guitarholdets venner og
pårørende var mødt talstærkt op ved koncerten i Dalmose, så er de sikkert klar til endnu
en koncert.

For nu kan det populære guitarhold snart
ses eller genses.
Onsdag den 28. juni kan du komme til koncert med Klub Næstveds skønne guitarhold.
Koncerten starter kl. 19.00.
Flere informationer - herunder billetsalg
m.m. – finder du på http://klub4700.dk/
sommerkoncert-med-guitarholdet/

I Dalmose Hallen blev der danset og klappet, samt optaget videoer og fotograferet, da Guitarholdet gav koncert.
Her med Jesper i front i en improviseret bluessang.
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Ved Ældresagens årsmøde i Fuglebjerg var der store bifald da Guitarholdet havde givet koncert.

VIDSTE DU:
Klub Næstved har igennem mange år haft et samarbejde
med Næstved Musikaftenskole om tilbud af guitarundervisning. Derfor har Klub Næstved i dag et fantastisk, festligt
og dygtigt guitarhold. René Kowalczyk, uddannet klassisk
guitarist ved det kongelige musik konservatorie i København, er ansat i Næstved Musikaftenskole og er fast guitarlærer i Klub Næstved. Undervisningen foregår onsdage i
Klub Næstved og er tilrettelagt så der tages særligt hensyn.
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UDVIKLINGSHÆMMEDE
HAR OGSÅ ET BEHOV FOR
LIVSGLÆDE OG FÆLLESSKAB
Klub Næstveds bestyrelse, der alle er udviklingshæmmede og valgt på
vores årlige generalforsamling, håber du i ny og næ ser de videofilm,
som løbende bliver lagt på vores hjemmeside http://klub4700.dk/
tv-video-klip/
Hvorfor? Få svaret i artiklen.
Mange af Klub Næstveds videofilm - optaget ved aktiviteter og arrangementer samt
på helt almindelige klubdage - fortæller i
billeder noget om livsglæde og fællesskab.
Prøv fx at se videoerne fra vores årlige sommerfest. Kan du se ind bag billlederne? Kan
du se værdien af at vi udviklingshæmmede i
Næstved kommune har sådan et fællesskab,
hvor vi kan være de mennesker, vi nu en
gang er, hvor vi føler vi har værdi og at det
vi kan, kan bruges til noget, og hvor vi selv
føler vi udvikler os og bliver dygtigere til at
takle udfordringer i livet, og ikke mindst at
forstå vores omgivelser.
Skal dette fællesskab hvile på et fundament
af frivilligt arbejde? Eller er det et kerneområde, som skal løses i et samarbejde hvor der
er en fornuftig balance mellem det frivillige
arbejde og det kommunale tilskud?
Vi kan ikke gøre det alene, vi har brug for
hjælp fra nogle mennesker som forstår os
og vores handicap, som hjælper os med
at se muligheder, at forstå samfundet og
ikke mindst politikere, og til at passe på
de frivillige så de får løst de opgaver der
er i foreningen, føler de har det godt og vil
22

fortsætte med det store arbejde der er med
at drive en forening.
For at kunne udvikle klubben er der brug for
flere penge, så vi kan købe flere faste kræfter
og have et mere sikkert og trygt fundament
for klubbens aktiviteter og medlemmer. Som
situationen er nu, så støtter kommunen med
450.000 kr. årligt, som dækker en pædagogisk fuldtidsstilling. Derudover er foreningens udvikling afhængig af § 18 midler og
fondsansøgninger, som dels er et usikkert og
svingende fundament år for år, men det er
også et stort og tidskrævende arbejde, og en
umulig opgave for os på grund af vores handicap, løbende at lave ansøgninger, evalueringer og regnskaber m.m. som skal dække
omkostninger til lønnede medarbejdere.
I 2013 blev der bevilliget 1 fuldtidsstilling
til at støtte op omkring Klub Næstved, men
klubben vokser og behovet ændrer sig.
Det er ikke muligt at udvikle klubben med
de nuværende vilkår, da rammen IKKE kan
udnyttes yderligere. Der er ikke plads til flere
mennesker eller aktiviteter på de nuværende
3 åbningsdage i klubben. Men der er efterspørgsel på flere muligheder.
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FAKTA OM

Klub Næstved har 65 betalende medlemmer, men mange ikke-medlemmer deltager
i udvalgte arrangementer eller kommer forbi
og drikker en kop kaffe og snakker. Der er
3 faste ugentlige åbningsdage og 5 faste
ugentlige aktiviteter. Der afholdes flere ad.
Hoc kurser i løbet af året. Ud over de faste
åbningsdage er der ca. 20-25 arrangementer,
udflugter, ferie/weekendture m.m. i løbet
af året.
Der er brug for lønnede kræfter til at koordinere, fastholde og rekruttere frivillige,
først og fremmest frivillige med fysiske eller
psykiske handicap. Vi vil nemlig gerne selv
bidrage så meget som muligt, og lægge
kommunen så lidt som muligt til last. Vi vil
gerne ses som mennesker med ressourcer
som kan bruges med lidt støtte, frem for
bare at være en udgift.
Så kære læsere og politikere; se os som en
investering, hvor I får jeres penge igen i form
af mennesker som trives og bliver dygtigere
i et fællesskab og mere selvstændige.
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Klub Næstved har siden
den spæde start i 2003 haft
’vokseværk’; Antallet af
medlemmer og aktive frivillige blandt medlemmerne er
vokset og vokset i takt med
aktiviteterne, der tæller
alt fra madklub og forskellige idrætsgrene til arrangementer i klubben og
udflugter ude af huset. Vi oplever nu
at de unge som er på vej ind i voksenlivet, står og banker på. Men med den
nuværende økonomiske ramme, kan
vi ikke rumme dem, eller tilbyde dem
nogle spændende ungeaktiviteter, selv
om der ikke er noget vi hellere vil.
Du kan læse mere om Klub Næstved
og vores mange aktiviteter på vores
hjemmeside www.klub4700.dk eller
følge os på facebook, hvor du også er
meget velkommen til at kommentere
og dele opslag samt ’like’ / ’synes godt
om’ facebooksiden.

Lad valgkampen blive en valgkamp, hvor
vores drøm om at blive set som mennesker med evner der kan bruges til gavn for
samfundet og os selv, som en menneskelig
ressource, et positivt aktiv for kommunen. En
valgkamp hvor vores løsninger bliver hørt og
taget alvorligt og hvor vi inviteres med ind i
et politisk samarbejde for at forbedre vores
livsmuligheder.
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MIG OG ELVIS
Set med ’ja-hatten’: Én af de største Elvis-fan - og udviklingshæmmet - fik flere uforglemmelige oplevelser. Set med ’nej-hatten’: Hvis
ikke Michael Schultz var en del af Klub Næstved så havde han aldrig
haft mulighed for at opleve alt dét, som han gjorde et par dage i marts
måned.
Artikel af Gitte Lynggaard

Michael Schultz sammen med Eddie Graham og Bob Lanning, der begge har været en fast del af musikerne da
Elvis Presley stod på scenen.

Kan du huske hvor du var fredag den 31.
marts? Kan du huske hvad du lavede? Oplevede? Var sammen med? Nej, næppe!
Men det kan Michael Schultz. Han var nemlig
et par dage forinden inviteret til koncerten
‚An Evening With Elvis‘ Friends and Original Musicians‘ af selveste Bob Lanning, der
tidligere var trommeslager for Elvis Presley
- Michaels helt store idol.
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Michael ankom til spillestedet sammen med
en ‚frivillig ledsager‘, idet det ellers ikke
havde været muligt for Michael at tage til
koncert.
De ankom i god tid - rigtig god tid - for
Michael ville være sikker på at få en så god
plads, så han kunne stå tæt på scenen.
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To gange Elvis; Michael Schultz og Dwight Icenhower.

Udover at få en invitation til koncerten, så
havde Bob Lanning også inviteret Michael
ind i back stage lokalet, hvilket Michael også
så meget frem til.
Før koncerten startede kom Michael - med
oprejst pande og synligt slet ikke nervøs - ind
i ‚det hellige rum‘, der ikke er forbeholdt for
‚hvem som helst‘.
Michael nåede kun lige ind for døren, så blev
han mødt af et „Hello, nice to meet You“ af
Dwight Icenhower, der flere år i træk er kåret
som „Wolds Best Elvis“. Han havde også hørt
om Michael. „Hvad er din ynglings sang
med Elvis?“, spurgte Dwight, der allerede
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2017

Michael og Bob mødtes to dage før koncerten - så der
var gensynsglæde og ekstra kram til Michael, da de to
>>
mødtes i back stage lokalet.
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MIG OG ELVIS - fortsat
nale Elvis-musikere. Sammen med Eddie blev
Michael - stadig storsmilende - fotograferet.

En duft af Elvis
På vej ud fra back stage lokalet stoppede
Dwight ham, og han forklarede - mens han
holdt en duft i hånden - at denne parfume
brugte Elvis. Dwight sprøjtede lidt af duften
på sin hals, lavede de karakteristiske ‚moves‘
med benene, som Elvis var kendt for, og han
forklarede at det var parfumen der gjorde
forskellen.

Fra venstre Eddie Graham, Dwight Icenhower og Bob
Lanning.

var sminket - klar til at gå på scenen som
The King of Rock‘n‘Roll. Michael svarede
„Are You Lonesome Tonight“, hvortil Dwight
sagde „Det er også min - skal vi ikke synge
den sammen?“
Dwight lagde armen om Michael og de sang
smukt Elvis-sangen, hvorefter Dwight roste
Michael: „Du synger rigtigt godt“.
Bob Lanning sad og ventede på Michael - klar
til at hilse på ham. „Hej, godt at se dig igen“,
lød det venligt fra den 69-årige trommeslager. Deres møde blev naturligvis foreviget på
et fotografi - med en storsmilende Elvis-fan
ved Bob Lannings side.
Bob præsenterede også Michael for Eddie
Graham, 79 år, der ligeledes er en af de origi26

Dwight spurgte om Michael også ville prøve
duften - naturligvis ville han det, og sammen
lavede de to Elvis-sangere de helt rigtige
bevægelser med benene.
Under koncerten, hvor Michael stod tæt på
scenen, afslørede Michaels øjne og smil alt:
Dette var HANS aften - en FANTASTISK og
UFORGLEMMELIG aften!

Man siger ikke nej til Elvis
Michael Schultz helt fantastiske oplevelser
ville åbenbart ingen ende tage. For undervejs i andet sæt af den mere end to timers
lange koncert gik Dwight hen mod Michael
og inviterede ham op på scenen for at synge.
Hvad havde du gjort? Mon ikke du genert og
forlegen havde kigget ned i gulvet mens du
mumlede et par strofer?
Men ikke Michael! Med mikrofonen foran
munden sang han i bedste Elvis stil og publikum i salen kvitterede med klapsalver og
Dwight ’The King of Rock‘n‘Roll’ Icenhower
sagde ”Det klarede du flot”.
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Hvordan de dage i marts har været for
Michael? Ja, det er vel nærmest et helt tosset
spørgsmål - for naturligvis har de været fantastiske. Alligevel spurgte vi lidt ind til hans
oplevelse. ”Pludselig sagde Elvis ‚Michael,
kom op og syng med mig‘ og man siger ikke
nej til Elvis. Jeg var glad. Elvis tog mig op fordi
han vidste jeg kunne synge. Jeg er stolt for
jeg var den eneste der kom op. Jeg har det
godt”, lød det fra Michael, der slet ikke kunne
sidde stille på vej hjem fra koncerten.
Video fra Michaels møde med stjernerne, herunder også hans duet med Dwight, og fra
selve koncerten kan ses på Klub Næstveds
hjemmeside: http://klub4700.dk/tv-video-klip/
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Med ’ja-hatten’ på vil jeg afslutte artiklen
med dette budskab: Lad nu de udviklingshæmmede få mere livskvalitet ind i deres liv.
Frem for at de skal føle sig som en belastning - en byrde - for samfundet, så giv dem
værdi og indhold. Vi vil alle få så meget
mere igen - også økonomisk da de både kan
og vil arbejde, hvis de får den rette støtte,
opmuntring m.m. Og lægen kan med garanti
godt gå på deltid - for med livsindhold kan
vi ’kører’ så meget længere på en ’tank fuld’
fremfor en ’tom tank’.

To Elvis-musikere på scenen, 79 årige Eddie Graham
og 69 årige Bob Lanning.
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POPULÆRE PÆDAGOGFRIE FERIER

Marius, Michael og Poul Erik – tre mandfolk på sightseeing ved klubbens sidste udenlandsrejse i december.

Vores kommende ferietur til Gardasøen blev - ligesom de øvrige ferier
- nærmest udsolgt på ganske få dage. Hvorfor? Få svaret i artiklen.
I Klub Næstved melder vi ofte ’alt udsolgt’
til vores arrangementer og udflugter, heriblandt til vores ture til udlandet.
At der netop er rift om vores udlandsrejser er
ganske forståeligt. For hvem kan sige sig fri
for at man ikke sætter pris på nye oplevelser
uden for landets grænser – med det væld
af indtryk, en ferietur kan give - naturligvis
kombineret med hygge, samvær med andre
og afslapning?
De fleste mennesker kan – hvis de har økonomi til det og kalenderen tillader det –
rejse præcis derhen, de ønsker det. Men
det gælder tilsyneladende ikke de udvik28

lingshæmmede. Her står bekendtgørelse og
paragraffer højere end det enkelte individ!
For de udviklingshæmmedes vedkommende skal en ferie med ledsagelse af en
pædagog være i overensstemmelse med
formålet med indsatsen - dvs. en forbedring af den enkeltes sociale og personlige
udvikling. Men hvem skal være ’dommeren’? Hvem skal afgøre om en udlandsrejse afstedkommer en social og personlig
udvikling? Til dig, kære læser, som selv kan
bestemme om du vil rejse, prøv at stil dig
selv følgende spørgsmål: Har dine ferierejser
i udlandet bremset dig i din udvikling?
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Da bestyrelsen i Klub Næstved alle er udviklingshæmmede, havde de for nogle år tilbage et brændende ønske om at indfri både
deres egne, men også deres venners høje
ønske om igen at komme på udlandsrejser.
Derfor arbejdede man med en plan om
udlandsrejser kaldet ’pædagogfrie ferier’,
hvor frivillige personer - velkendt af klubben - tager med på rejserne.
Interessen for den første rejse - til Kroatien
i 2015 - var så massiv at dét alene viser, at
de udviklingshæmmede har et behov og et
ønske om udlandsferier. Ferien blev udsolgt
på ’nul komma fem’.

Arrivederci
Mens Birthe Kjær i mere end 35 år har sunget

”Arrivederci Franz”, så kan de heldige, der
nåede at sikre sig en plads til klubbens kommende udlandsrejse, sige ”Arrivederci Danimarca” (farvel Danmark på italiensk).
For den 3. til den 11. juni skal de på en ni
dages rejse til Italien - Gardasøen, Limone
- med All inclusive. Udover selve rejsen og
alle måltider med drikkevarer, betyder det
oplevelser som byrundtur i Limone, udflugt
til Verona og sejltur på Gardasøen til Malcesine - ikke at forglemme et lækkert hotel,
beliggende kun 400 meter fra søbredden
mens stranden ligger inden for gåafstand.
Hotellet byder på fx swimmingpool, wellness, jacuzzi, restaurant, café og bar.
Betagende bjerglandskaber, vinmarker og
hyggelige vingårde,
gamle borge og charmerende byer ligger
som perler på en snor
ved den smukke Lago
di Garda, hvor den idylliske by Limone er en af
disse perler.

På tur
med Butterflies
Senere på året har
Klub Næstved endnu
en rejse til udlandet: Til
december skal vi på et
tre dages luksus arrangement med Butterflies, hvor vi skal bo på
et fantastisk hotel, som
ligger smukt direkte ud
til Seegeberg See.
>>
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ActaAdvokater
Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved
Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk
www.actaadvokater.dk

Fladså Elektrikeren A/S
Nonbo & Bonde

55 76 75 00

SLAGTEREN

Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85
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POPULÆRE PÆDAGOGFRIE FERIER
- fortsat
Her bliver der rigtig mulighed for både
afslapning, hygge med vennerne, oplevelser,
julemarked og juleshopping, men så sandelig også julebal i selskab med Butterflies,
hvor den står på god mad, musik og dans.
Ligesom ferien til Gardasøen blev rejsen
til Seegeberg også udsolgt på meget kort
tid. Mon ikke det er en god indikator for at
udviklingshæmmede også har brug for et
pusterum, oplevelser og nye indtryk - alt det,
som en udlandsrejse kan give?

FAKTA OM

Pædagogisk ledsagelse
Pædagogisk ledsagelse kan ydes i udlandet, slog Ministeriet for børn, ligestilling,
integration og sociale forhold fast i 2014.
Det er den såkaldte udenlandsbekendtgørelse, som har været anledningen til
misforståelsen, den opremser en række
handicapkompenserende ydelser og indsatser, som udviklingshæmmede har ret til
at tage med til udlandet på kortere ophold.
Det drejer sig b.la. om BPA efter § 96 og
ledsagerordningen § 97.
Men udenlandsbekendtgørelsen nævner
ikke socialpædagogisk bistand efter § 85.
Og det er her misforståelsen er opstået.
Det er ikke en ret, men man må godt.

Marius, Janni, Michael og Michael kan med rette smile
– for de er alle med i Klub Næstveds bestyrelse, der
igen og igen står bag totalt udsolgte arrangementer
og udflugter.
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Det er ministeriets opfattelse, at kommunerne kan tilrettelæge socialpædagogisk bistand / ledsagelsen kan medtages
på eks. Udflugter til Sverige eller Tyskland,
eller charterferie til Spanien. Man skal dog
være opmærksom på, at ferien skal være
i overensstemmelse med formålet med
indsatsen, nemlig en forbedring af den
enkeltes sociale og personlige udvikling.
Men der er vist ingen fortilfælde hvor en
ferietur eller udflugt til udlandet har bremset et menneskes udvikling - tværtimod!
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HARTMANNS BILCENTER
Vordingborgvej 406, Dalby • 4690 Haslev
Tlf. 29 92 72 80 • www.hartmanns-bilcenter.dk

Sponsoreret

Støt vore
annoncører
- de støtter os!
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 22. juni afholder vi generalforsamling og Sct. Hans Fest med spisning
samt dans til musik leveret af Carsten
Rasmussen.
Vores populære guitarhold kan du
opleve ved vores sommerkoncert den
28. juni.

Den 5. oktober inviterer Klub Næstved
til vælgermøde og på dagsordenen er de
udviklingshæmmedes vilkår.
Tre dages luksus arrangement med Butterflies fra den 1. til den 3. december.
Turen går til Bad Seegeberg, hvor julebal,
julemarked, julehygge og juleshopping
er på programmet - ikke at forglemme
hele to gange musikalsk underholdning
med Butterflies og mulighed for forkælelse på hotellet, der tilbyder spa m.m.
I Klub Næstved kan vi slet ikke få nok
af hygge, oplevelser, god mad, musik
og dans. Derfor inviterer vi igen til julebal med Butterflies. I år er det den 4.
december.

Vi elsker traditioner. Derfor inviterer Klub Næstved igen i år til sommerfest, hvor Butterflies spiller op til dans.

Igennem mange år har vi afholdt sommerfest den første torsdag i august
måned. I år er det den 3. august og
naturligvis er det igen Butterflies der
spiller op til dans.
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Du kan også sætte X i kalenderen ved
den 30. oktober, hvor vi fejrer Halloween og på årets sidste dag skal vi igen
have et brag af en nytårsfest.
Alle vores arrangementer kan du
løbende blive opdateret på. Kig forbi
vores hjemmeside på: http://klub4700.
dk/kommende-arrangementer/
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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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MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved
Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk

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
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