
Hey, her har vi det herligt!
Hanne er - ligesom de mange andre brugere af Klub Næstved - ikke i tvivl: I klubben har vi det 

herligt, både til hverdag og ved festarrangementer som fx ”Musik og And”, hvor der igen var totalt 
udsolgt. I bladet kan du bl.a. også læse om vores sommerfest, hvor ’Rebellen fra Langeland’ fik en 

særlig pris, om vores vælgermøde og om vores nyeste aktivitet: Salsa.

- her er plads til alle 3. ÅRGANG · NR. 2 · DECEMBER 2017
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DINITROL CENTER NÆSTVED
v/ Henrik Dyhr
Brolæggervænget 4 • 4700 Næstved
Telefon 55 76 09 61 • Fax 55 76 09 62

OK støtter sporten

Steen Mastrup VVS ApS
Glasmagervej 20A, Fensmark
4684 Holmegaard
Mobil 55 54 71 14
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DENNE GANG...

Glæd dig til denne gang at se en række billeder fra flere af vores arrangementer, for eksempel 
sommerfesten. Du får også lidt stemningsbilleder fra vores ferie til Gardasøen. 

Kom også med til Handicap Grand Prix, HGP 2017, hvor Klub Næstveds guitarhold igen var 
blandt de ti finalister.

Og i en artikel fra vores ”vælgermøde” kan du blandt andet læse et lille citat fra hver af de 
politikere, der deltog.

I bladet finder du også en omtale af vores kommende arrangement, ”Julebasar og jule-
koncert”. Her kan du – helt gratis – komme til koncert med vores populære guitarhold, 
ligesom du kan julehygge og gøre en god handel.

De indtil videre planlagte, kommende arrangementer, finder du ligeledes i årets sidste 
klubblad.

God læselyst.
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Nybolig
Jan Milvertz A/S

Dania 12 • 4700 Næstved
4700@nybolig.dk
www.nybolig.dk
Tlf. 5572 0072

SLAGTEREN
Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85

Malermester
Hans Larsen - Næstved ApS

Erantisvej 49 • 4700 Næstved • Tlf. 55 72 35 86 
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KLUB NÆSTVED 

KOM TIL JULEBASAR OG JULEKONCERT
Lørdag den 16. december kl. 11.00 til 16.00 inviterer Klub Næstved på julebasar 
og julekoncert med vores populære guitarhold. Så kom og oplev Klub Næstved iklædt julens 
hygge. Der er gratis adgang for alle.

Ole Sørensen – ’Rebellen fra Langeland’ – har allerede meddelt at han glæder sig til igen at 
besøge Klub Næstved, og igen sammen med en række brugere fra Hjørnet.

Program:
Kl. 11.00-16.00: I vores hyggelige café kan man sidde og hygge og der kan købes 
 hjemmelavet gløgg, varm cacao med flødeskum, kaffe, the og 
 kolde drikke. Julepynt, loppefund og små delikatesser kan købes i de  
 små boder

Kl. 11.00-12.30: Julebanko

Kl. 12.30: Pølsevognen åbner

Kl. 13.30-14.30: Julekoncert med Klub Næstveds guitarhold

Vi tager hatten af og byder alle velkommen, når vi lørdag den 16. december inviterer på både julebasar og 
julekoncert med klubbens populære guitarhold. 
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I KLUB NÆSTVED 
ER DER ALTID KÆRLIGHED

I slutningen af oktober måned deltog vores 
populære guitarhold for andet år i træk i 
Handicap Grand Prix, HGP 2017, der i år blev 
holdt i Antvorskov Hallen i Slagelse.

Grandprix trofæet gik i år til Krudtuglerne fra 
Faxe, der sang ”Tag Ja-hatten på” – og det var 

der så mange der gjorde, at de otte medlem-
mer af Krudtuglerne vandt HGP 2017.

Kom med back-stage og på scenen ved 
stemningsbillederne fra HGP 2017, hvor Klub 
Næstved deltog med sangen “I Klub Næst-
ved er der altid kærlighed”.

Frank Megabody - iført lyse lilla skjorte og sort jakkesæt - var igen konferencier ved HGP. Her præsenterer han 
sidste års vindere, Sunshine Band fra Slagelse.

Hele holdet back-stage lige før de skal på scenen.
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Der var også masser af kærlighed fra publikum, som 
gav guitarholdet stående bifald.

Endnu et billede af guitar holdet på scenen – til højre 
ses musiklæreren, René Kowalczyk, der er uddannet 
klassisk guitarist ved Det Kongelige Musik Konserva-
torie i København.

Klub Næstveds guitarhold var placeret ved et langt 
bord, mens familie, venner, kollegaer m.fl. sad andre 
steder i hallen.

Da guitarholdet havde forladt scenen kom de direkte 
ned til VIP området, hvor de både fik slik, chips, 
champagne m.m.

Sangen “I Klub Næstved er der altid kærlighed” blev 
flot fremført af Klub Næstveds guitarhold ved HGP 
2017.

Som den eneste fik Michael Schultz sin forlovede, 
Karin, med ind i VIP området, idet de på denne lørdag 
kunne fejre deres 29 års forlovelsesdag. Dét blev 
naturligvis fejret med en skål i champagne.
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Tur gennem alperne.

FERIEMINDER FRA LIMONE, 
GARDASØEN

Fra den 3. til 11. juni 2017 havde Klub Næst-
ved arrangeret ferietur til Limone. En fanta-
stisk lille smuk eventyr by ved Gardasøen. 
Turen foregik med bus, gennem Tyskland 
hvor vi havde en overnatning, der efter 
gennem Østrig og ind i Italien til Limone og 
Hotel Garda Bellevue.

Vi ser tilbage på en skøn tur, med mange 
oplevelser. En flot tur gennem alperne, 
fyrværkeri over Gardasøen på vores første 
aften, mange ture til byen både om dagen 
og om aftenen, hvor der også blev budt på 
kulørte drinks. Det søde driverliv ved poolen 
og hyggeligt samvær var der selvfølgelig 
også tid til. Men også en sejltur til byen 
Melcasine, hvor vi var til ’globryllup’. 

En fantastisk tur med dejligt vejr, søde lokale 
mennesker og en ægte Italienske stemning. 

Men bedst af alt, en oplevelse sammen med 
gode venner som man kan dele minderne 
med her i de kolde og våde vintermåneder 
i Danmark.

Klub Næstveds ferieture til udlandet er 
pædagogfrie, fordi Næstved kommune ikke 
yder pædagogisk støtte til ferier i udlandet. 
I Næstved har du pædagogisk støtte til 5 
dages ferie i Danmark. Det er et valg Næst-
ved kommune har taget, der er ellers intet 
lovgivningsmæssigt til hinder for at lade 
pædagoger ledsage til udlandsferier.

Den 1. januar 2018 træder en ny lov i kraft, 
hvor udviklingshæmmede kan tilkøbe 
pædagogisk ledsagelse på ferieture i udlan-
det. Der er ingen tvivl om at det vil betyde, 
at der nu igen kommer tilbud om udlands-
rejser med pædagoger, men vel og mærke 
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Vi var også til 
’globryllup’.

Flotte omgivelser 
omkring hotellet.

Udsigten fra hotellet.

efter den nye lov med brugerbetaling for 
pædagogisk støtte. Det betyder at du selv 
skal betale pædagogernes løn, evt. dele 
udgiften med andre. 

Men husk den gamle lov, som giver mulig-
hed for gratis pædagogisk ledsagelse til 
udlandet gælder stadig, så Næstved kom-
mune kan vælge at bruge den og lade den 
visiterede støtte følge med på rejsen, helt 
gratis for dig.

FAKTA OM 
Pædagogisk ledsagelse i udlandet

• Ministeriet for børn, ligestilling,   
 integration og sociale forhold slog  
 i 2014 fast, at pædagogisk ledsa- 
 gelse i udlandet kan ydes. 

• Det er den såkaldte udenlands-
 bekendtgørelse, som har været   
 anledningen til misforståelsen.   
 Den opremser en række handicap-
 kompenserende ydelser og indsat-
 ser, som udviklingshæmmede har  
 ret til at tage med til udlandet på  
 kortere ophold. Bl.a. om BPA efter  
 § 96 og ledsagerordningen § 97. 

• Udenlandsbekendtgørelsen 
 nævner ikke socialpædagogisk   
 bistand efter § 85. Og det er her  
 misforståelsen er opstået. Det er  
 ikke en ret, men man må godt.

• Kommunerne kan tilrettelægge   
 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 overensstem-
 melse med formålet med ind-
 satsen, nemlig en forbedring af   
 den enkeltes sociale og personlige  
 udvikling.
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FERIEMINDER FRA LIMONE, 
GARDASØEN - fortsat

Lov om tilkøb af socialpædagogisk 
ledsagelse til ferier: Loven træder i kraft 
den 1-1-2018.

Formål 
§ 1.  Loven har til formål at sikre, at  
 visse kommunale og regionale  
 døgntilbud kan tilbyde tilkøb af  
 socialpædagogisk ledsagelse til  
 ferie til døgntilbuddets beboere  
 over 18 år.  

Anvendelsesområde 
§ 2.  Kommunale og regionale døgn-
 tilbud for voksne, som er omfattet  
 af lov om socialtilsyn, jf. § 4, 
 stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om social-
 tilsyn, kan tilbyde tilkøb af social-
 pædagogisk ledsagelse til bebo-
 ere til ferier. En ferie skal inde-
 holde mindst én overnatning.  
 Ferien kan finde sted her i landet  
 eller i udlandet. Stk. 2. Tilkøb efter  
 stk. 1. kan tilbydes til beboere, der  
 har en betydeligt nedsat psykisk  
 funktionsevne. Beboeren skal på  
 eget initiativ ønske at tilkøbe   
 socialpædagogisk ledsagelse til  
 ferien. 

§ 3.  Tilkøb af socialpædagogisk led-
 sagelse til ferier skal ligge ud over  

 den indsats efter § 85 i lov om  
 social service, som beboeren er  
 visiteret til i døgntilbuddet. 
 
Øvrige bestemmelser 
§ 4.  Personale, som yder socialpæda-
 gogisk ledsagelse efter § 2, skal  
 være ansat i det døgntilbud, der  
 tilbyder den socialpædagogiske  
 ledsagelse som tilkøb. 

§ 5.  Kommunale og regionale døgn-
 tilbuds indtægter fra og omkost-
 ninger til tilkøb, jf. § 2, skal holdes  
 adskilt fra døgntilbuddets øvrige  
 indtægter og omkostninger.

FAKTA OM 
Tilkøb af pædagogisk ledsagelse i udlandet

Et hyggeligt stop ved en lille havn i Limone.
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Aftenbillede fra Limone.

Det søde driverliv ved poolen og hyggeligt samvær.
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SPECIAL OLYMPICS 2018

I 2018 holdes breddeidrætsstævnet for per-
soner med udviklingshandicap med for-
skellige funktionsniveauer i Helsingør. Klub 
Næstved deltager i to af idrætsgrenene, 
nemlig fodbold og hockey/floorball.

Ved Special Olympics i 2016 stillede Klub 
Næstved med hele 35 idrætsudøvere, fordelt 

på tre idrætsgrene. Med det høje deltager-
antal var Klub Næstved endnu engang den 
klub i Region Sjælland, der havde tilmeldt 
flest personer.

Og vi fik medaljer i alle idrætsgrenene: 
Bronze til både floorball og gymnastikhol-
det samt guld til fodboldholdet.

Siden 2006 har der hvert andet år været afholdt Special Olympics i 
Danmark.

Holdfoto af alle fodbold-, 
floorball- og gymnastikhol-
det – iført de flotte spiller-
dragter, som Klub Næstved 
havde fået sponsoreret af 
Holmegaard Heldagsskole 
forud for Special Olympics i 
maj 2016.

Ved Special Olympics 2016 løb klubbens fodboldhold med 1. Pladsen. Stolt blev holdet foreviget med deres guld-
medaljer om halsen. Siddende fra venstre ses Thirus, Benjamin, Tobias, Janni, Frederik og Peter Søren. Stående 
Michael, der desværre kom til skade under en af kampene og derfor ikke kunne spille den sidste dag. Til højre ses 
Maria der - sammen med Svend – træner fodboldholdet.
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I KLUB NÆSTVED 
KAN VI GODT LI SOVS …

… OG SALSA!

Der er godt nok kommet gang i dansebe-
nene, efter Klub Næstved og Salsa Næstved 
har indgået et samarbejde.

Salsa Næstveds to forrygende instruktører, 
Anja og Søren, har i den grad fået gang i 
såvel ben som hofter hos Klub Næstveds 
medlemmer. 

Mandag i ulige uger bliver der svedt og 
grinet, samtidig med at de forsøger at lære 
os salsa trin og fikse drejninger på dansegul-
vet. Og det lykkes. 

Bare vent og se i 2018 vil der ske noget nyt, 
når Klub Næstved indtager dansegulvet. 

De to første gange vi dansede salsa var det gratis for alle og derfor blev det holdt i Kalbyris hallen.

Michael får svinget kæresten Karin godt rundt på gulvet.
  >>
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I KLUB NÆSTVED 
KAN VI GODT LI SOVS … - fortsat

Søren og Anja - til venstre i billedet - lærer os en række salsa 
dansetrin. Og som det kan ses på billedet, så har vi det 
smadder sjovt.

Om vi har det sjovt? JA, salsa er 
både god motion og rigtigt sjovt.

Kim og Susanne nyder 
også at danse salsa.
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MUSIK OG AND

Ved vores traditionsrige 
“Musik & And” arrange-
ment var der - som altid 
- totalt udsolgt. 

Menuen stod på andesteg 
med alt i tilbehør efterfulgt 
af Carsten Rasmussen, der 
slog tonen an til sang og 
dans. 

Og som det kan ses på bil-
lederne, så havde vi endnu 
engang et skønt arrange-
ment i klubben.

Der var i den grad fyldt op ved samtlige borde og stole, da vi igen inviterede til ”Musik og And”.

Andesteg med alt i tilbehør blev endnu engang spist med stor velbehag.

  >>
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MUSIK OG AND - fortsat

Der blev både danset og sunget med på de populære 
sange, som Carsten spillede.

Det var ikke kun Hanne der festtøjet på – også dukket 
var pæn i tøjet.

Klubbens alderspræsident - Richard - sad til bords 
sammen med bl.a. Inga og Mona.

Kæresteparret Keld og Kristina nød også godt 
af hinandens selskab.

Carsten Rasmussen spillede op til dans. Mads og Kim 
– til venstre på billedet – stod en del af tiden foran 
Carsten og udgjorde koret.

Oliver var især i sit es når der blev spillet Kim Larsen 
og Fede Finn …
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SOL SOL KOM IGEN …

Da Klub Næstveds guitarhold var godt i gang med at spille åbnede vejrguderne for ’hanen’. Med hjælp fra den 
store parasol og et par paraplyer lykkedes det at gennemføre koncerten i regn, torden og lyn.

Poul Erik Larsen blev kåret som æresmedlem af Klub Næstved. Borgmester Carsten Rasmussen holdt talen, hvor 
der kom en række gode grunde til valget af Poul Erik. Fx at han har været aktiv i opstarten af Klub Næstved i 
2003, at han har siddet i bestyrelsen i alle årene, han er en retfærdig mand og så er Poul Erik ikke bange for at 
‘tage fat’, bl.a. står Poul Erik for baren - både salg og bestilling af drikkevarer, han gør rent, pudser vinduer, skov-
ler sne, slår græs og rydder op.

I Klub Næstved elsker vi traditioner – heri-
blandt vores sommerfest, som altid holdes 
den første torsdag i august. Vi elsker også 
når vejrguderne er med os, som de plejer at 
være ved vores sommerfest – bare ikke i år, 
hvor der et par gange blev lukket gevaldigt 
op for ’sluserne’. 

Trods det til tider uregerlige vejr, havde vi 
en fantastisk sommerfest, som du kan se på 
billederne.

  >>
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SOL SOL KOM IGEN … - fortsat

Ved sommerfesten fik Ole Sørensen - på TV 
kendt som ’Rebellen fra Langeland’ - noget af en 
overraskelse. Han blev nemlig adopteret af Klub 
Næstved. May-Britt Hansen holdt talen for Ole 
og efterfølgende fik de to en snak sammen med 
borgmesteren. 

Også i år leverede Benjamin 
et par ’svedige’ rap-numre.

Der blev danset, sunget og skrålet 
da Butterflies spillede op til dans.
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Henrik og Brian – tilsammen 
Butterflies – gav den ’gas’ med en 
perlerække af dansevenlige sange.

Heldigvis blev det igen tørvejr 
og der kunne danses i det fri.

”Kald det kærlighed”. Marius og 
Janni nød for en stund hinandens 
selskab og musik.

Ole Sørensen havde taget flere af 
brugerne af ‘Hjørnet’ med til som-
merfesten. Enkelte af dem var også 
med sidste gang Ole besøgte Klub 
Næstved, og de nød ligeså meget 
besøget i klubben, som Ole gjorde.
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Fladså Elektrikeren A/S
Nonbo & Bonde

55 76 75 00

MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved

Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk
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Næstved Kommune havde sat et mobilt 
valgsted op til kommunalvalget 2017 i Klub 
Næstved, og det var glædeligt for demokra-
tiet at der var mange som lagde vejen forbi 
for at afgive deres stemme. 

I dagene op til at X skulle sættes, var der 
mange store overvejelser om, hvor stemmen 
skulle sættes. 

Efter vælgermødet har det summet af snak 
i hjørner, om det som politikerne fremlagde 
på vælgermødet og deres svar på spørgsmål. 

Det er tydeligt at der denne gang bliver 
stemt meget forskelligt, og at politikernes 

fremtoning på vælgermødet har betydet 
meget, måske endda lige frem flyttet stem-
mer. 

Isabel ville gerne være helt sikker, så hun 
havde besøgt Næstved torv en lørdag for at 
møde politikerne ansigt til ansigt, for at høre 
hvad de vil gøre for Klub Næstved. ”Klubben 
er nemlig vigtig for mig”, siger hun. ”Jeg fik 
nogle gode snakke og blev også lidt klogere 
på hvordan jeg ville stemme”. 

”Det blev i hvert fald ikke på de Radikale, for 
de stak mig bare en brochure og sagde jeg 
kunne læse den”. Men ellers vil hun gerne 
holde det hemmeligt hvem hun stemte på, 
og det får hun selvfølgelig lov til.

Mange kom forbi Klub Næstved for at sætte 
deres X. Her ses lidt af køen til at afgive sin 
stemme.

Peter Søren var den allerførste der 
stemte ved det mobile valgsted i 
Klub Næstved.

Klub Næstved serverede 
gratis kaffe og the samt 
lækkert hjemmelavet kage.

TORSDAG DEN 9. NOVEMBER 
BLEV DER SAT X
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VÆLGERMØDE I KLUB NÆSTVED

Kommunalvalget 2017 har i høj grad været 
nærværende. Torsdag den 5. oktober afholdt 
Klub Næstved vælgermøde. 

Otte partier var repræsenteret: 
• Socialdemokratiet ved borgmester 
 Carsten Rasmussen. 
• Venstre med borgmesterkandidat 
 Kristian skov-Andersen. 
• SF med spidskandidaten Jette Leth Buhl. 
• Enhedslisten med spidskandidaten 
 Freja Lynæs Larsen. 
• Dansk Folkeparti ved Githa Nelander. 
• Ny Borgerlig ved Bent Dahl.
• Radikale Venstre ved Søren Linke. 
• Det Konservative Folkeparti ved 
 Gitte Carlsberg. 

Emnet var udviklingshæmmedes vilkår og 
Klub Næstveds fremtid.
Selvom alle partier havde hver deres mærke-
sager inden for handicapområdet, så kunne 
det hurtigt fastslås at alle politikere var enige 
om at Klub Næstved er et godt tilbud og alle 
vil gerne støtte op om det. Meennn… der er 
jo lige det med økonomien! 

Jette Leth Buhl mener at området er under-
budgetteret, der mangler 7-8 mill. kr. så 
der skal også spares i 2018. Kristian Skov-
Andersen mener, at med det nye budget 
vil handicapområdet gå i nul og dermed 
ikke flere besparelser. Her må vi bare kon-
statere, at det nok er Jette der har det mest 
realistiske billede. 7-8 millioner er ikke nok, 

Der var fyldt godt op i Klub Næstved, da vi havde inviteret til vælgermøde.
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hvis vi fortsætter med at bruge pengene på 
samme måde som hidtil. Men heldigvis var 
der politikere, der viste nye tanker. 

Kristian Skov-Andersen gav udtryk for at 
man skal se på, hvem der formår at samle 
de udviklingshæmmede, og han slog fast 
at det gør Klub Næstved, så han foreslog at 
man vedtog at flytte ressourcer fra andre 
handicapvirksomheder til Klub Næstved. 
Og som han rigtigt nok konkluderede, vil 
det ikke koste flere penge. 

Githa Nelander gav udtryk for at hun har stor 
respekt for frivilligt arbejde, men sagde også 
at Klub Næstved ikke skal baseres på frivilligt 
arbejde, der skal flere lønnede kræfter til. 

Carsten Rasmussen gjorde opmærksom på, 
at demokrati ikke er en tilskuersport. Man 
kan ikke bare stå på sidelinjen og være til-
skuer, men skal tage ansvaret for demokra-
tiet og det er Klub Næstved et rigtigt godt 
eksempel på.

Der var debat om dilemmaer hvor man 
havner mellem to stole. Hvad gør man når 
man er for syg til at være rask, og for rask til 
at være syg? Politikerne fik nogle konkrete 
eksempler med hjem, som gav stof til efter-
tanke. 

Vi kan konkludere at Klub Næstveds tanker 
om, at der skal tænkes helt anderledes på 
handicapområdet er ved at finde fodfæ-
ste hos flere politikere. Der skal ikke blot 
nytænkes, der skal tænkes SMART. Der skal 
investeres i udviklingshæmmedes egne res-
sourcer, så de kan komme i spil. Det vil sige 

pædagogisk støtte til at udvikle og bruge 
kompetencer. Der skal åbnes op for nye 
samarbejdsformer og monopoler skal ned-
brydes, så der igen kommer lidt sund konkur-
rence ind på handicapområdet i forhold til 
at løse pædagogiske opgaver. 

Emnet ved vælgermødet var udviklingshæmmedes 
vilkår og Klub Næstveds fremtid.   
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HVAD MENER POLITIKERNE 
OM KLUB NÆSTVED?

VÆLGERMØDE I KLUB NÆSTVED - fortsat

Ved vælgermødet blev politikerne bedt om at besvare et spørgsmål: 
”Synes du et sted som Klub Næstved er vigtigt?”

Spørgsmålet fik de otte politikere, som deltog i panelet ved vælgermødet, og de blev bedt 
om at besvare det kort og skriftligt.

Freja Lynæs Larsen, Enhedslisten (Ø):

Det er vigtigt der er et fristed, hvor ligesindede kan mødes 
og have et fællesskab. Det er vigtigt at der er personale, som 
kan støtte op og socialisering brugerne imellem.

Gitte Carlsberg, Det Konservative Folkeparti (C):

Det er så fantastisk et sted og jeg ønsker meget at jeg kan 
hjælpe. Lad os samarbejde og komme videre.

Jette Leth Buhl, Socialistisk Folkeparti, SF (F):

Det er meget vigtigt fordi der er behov for et værested / 
aktivitetssted og der er også brug for at der ydes en frivillig 
indsats for denne målgruppe.
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Githa Nelander, Dansk Folkeparti (O):

Klub Næstved er med til aktivt at udvikle potentiale og give 
medlemmerne et udviklingsrum. Klub Næstved bidrager til 
medlemmernes livskvalitet.

Carsten Rasmussen, Socialdemokratiet (A):

Ja, bestemt. Klub Næstved er en stor støtte til dem der 
kommer i klubben. Jeg er sikker på der vil være opbakning 
til klubbens fremtid – også politisk.

Søren Linke, Radikale Venstre (B):

Fordi der er behov for jeres sociale netværk og jeres kamp.

Bent Dahl, Nye Borgerlige (D):

Helt bestemt og det skal fortsætte i samme ånd som nu. 
Jeg vil personligt arbejde for jer og andre udsatte borgere i 
Næstved kommune.

Kristian Skov-Andersen, Venstre (V):

Klub Næstved er vigtig fordi klubben skaber et meget vær-
difuldt fællesskab for en gruppe borgere, som i høj grad har 
brug for de mange kvaliteter, som findes i klubben. Som 
sådan fortjener Klub Næstved anerkendelse og opbakning 
fra det omgivende samfund, inkl. Næstved kommune.
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KLUB NÆSTVED ER EN ØJENÅBNER

Jeg har for nyligt været til et politisk deba-
tarrangment hos Klub Næstved. En aktiv 
klub for udviklingshæmmede, som primært 
drives af frivillige.

Som altid glæder jeg mig til, at besøge Klub 
Næstved, hvor det emmer af høj energi, 
engagement og glæde – her bliver der så 
absolut ikke dyrket begrænsninger.

Men ved forberedelse til mødet slog det mig, 
om ikke vi politikere både lokalt og nationalt, 
er med til lige netop, at sætte begrænsninger 
for de udviklingshæmmede, ved simpelthen 
ikke at indregne dem som en aktiv ressource 
og i stedet placere dem i en parallel verden.

Der er så mange gode eksempler på, hvor-
dan de udviklingshæmmede er en aktiv 
og uundværlig ressource på arbejdsmarke-
det. De udfører typisk opgaver som frigører 
andre til, at kunne holde fokus på drift af 
virksomheden eller organisationen.

På min arbejdsplads har vi stor glæde af Jan, 
som holder vores områder pæne og rene, 
men Jan er også den som engang imellem 
kommer med en stikpille der gør, at vi andre 
retter op. Jan beriger vores dagligdag, og er 
en vigtig ressource i vores drift, som udfører 
et ordinært arbejde, og for Jan er det tyde-
ligt, at det betyder livskvalitet.

Derfor skal vi politisk tænke disse gode res-
sourcer ind.  Vi skal tænke dem ind, når vi 
aktivt besøger de lokale virksomheder, og 
når virksomheder henvender sig til jobcen-

Af Githa Nelander, DF

Githa Nelander, DF

tret ved manglende arbejdskraft.  Der skal 
oprettes kurser for dem som har behov for, 
at forberede sig til arbejdsmarkedet.

Nationalt vil jeg anbefale, at man i lighed 
med indsatsen for flygtninge og veteraner, 
giver en økonomisk gulerod til virksom-
hederne, ved ansættelse af en udviklings-
hæmmet medarbejder. Det vil kunne give 
plads til en støttefunktion i virksomheden 
i opstarten.

Frivilligheden sniger sig ind på sundheds-
området, og også på området for udvik-
lingshæmmede, hvilket Klub Næstved er et 
godt eksempel på. En udvikling jeg finder 
ganske forkert, og som i bund og grund 
vidner om manglende kommunal økonomi 
og besparelser.

Vi har spillet fallit som samfund og prioriteret 
de knappe ressourcer forkert, når vi baserer 
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KLUB NÆSTVED - FORENING ELLER 
KOMMUNALT TILBUD?

vores velfærd på frivillighed. Ikke fordi der 
er noget galt med frivillighed, men ordet 
frivillig betyder jo netop, at det er noget vi 
gør når vi har tid og overskud – vi er ikke 
bundet af en aftale. Det er ikke alle steder 
frivillighed hører hjemme.

Jeg har den dybeste respekt for de frivillige, 
men de udfører opgaver, som normalt ville 
bliver varetaget af ansat fagpersonale, hvor 
de i stedet skulle være det overskud, som 
giver ekstra energi og aktivitet.

Vi kan kun rette op på denne form for 
skjult besparelse ved, at arbejde målrette 
for erhvervsmæssig vækst, så vi kan skabe 

sikkert fundament for vores velfærd, og få 
råd til de nødvendige ressourcer indenfor 
specialområderne.

Min bekymring rettes til politikerne på Chri-
stiansborg, regionerne og lokalt, ligesom 
jeg selv vil deltage aktivt i en drejning af 
udviklingen.

Ét er sikket! Klub Næstved er en øjenåbner, 
som viser vejen i forhold til, at udvikle talent 
og ressourcer, og bør være et eksempel på, 
hvordan vi politisk skal prioriterer vores ind-
satser, til gavn for de udviklingshæmmede, 
samfundet, de ansatte og frivillige, som får 
det til at ske. Der skal simpelthen nytænkes!

Det spørgsmål har vi ofte fået i dialogen med 
såvel embedsmænd som politikere i Næst-
ved kommune. Men behøver det være enten 
eller? Kan det ikke være både og?

Lad os med det samme slå fast at Klub Næst-
ved er en forening! Men en særlig forening 
som bruges og drives af særlige mennesker, 
nemlig udviklingshæmmede. At drive en 
klub som forening har haft nogle økono-
miske og menneskelige konsekvenser, idet 
det har været svært at få et fast økonomisk 
grundlag til ansættelse af fast personale til 
at støtte op om medlemmernes deltagelse 
i aktiviteter og foreningsliv. 

Menneskelige konsekvenser, fordi de men-
nesker der kommer i Klub Næstved, har så 
meget potentiale der ikke kan udnyttes fuldt 
ud, fordi der mangler pædagogisk arbejds-
kraft til at støtte op omkring den personlige 
udvikling. 

Kan Næstved kommune betale for pædago-
gisk personale til en forening, hvor det er de 
udviklingshæmmede selv der bestemmer 
hvilke aktiviteter der skal tilbydes ud fra 
deres ønsker og behov? Hvor udviklings-
hæmmedes egne kompetencer og deres 
frivilliges arbejdskraft sættes i spil?

  >>
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KLUB NÆSTVED - FORENING ELLER 
KOMMUNALT TILBUD? - fortsat

Det foreløbige svar på det er, at det er meget 
vanskeligt for det handler om at kommune 
og kommunale virksomheder skal afgive 
magt. Magten til at bestemme hvilke akti-
viteter der skal være i Klub Næstved, hvilke 
dage der skal være åbent, tider m.m. 

At anerkende, at det er de udviklingshæm-
mede som skal have mulighed for at være 
frivillige og føle sig værdsatte for at forbedre 
deres livsmuligheder, frem for at sidde med 
hænderne i skødet og vente på en færdig 
køreplan for livet. Men også anerkende at 
når det handler om, at drive en forening lave 
frivilligt arbejde og være en del af et fæl-
lesskab, så er der udfordringer som kræver 

pædagogisk vejledning og støtte til at kom-
pensere for et udviklingshandicap.

Ingen tvivl om et samarbejde mellem 
foreningen Klub Næstved, de udviklings-
hæmmede medlemmer og deres frivillige 
menneskelige ressourcer, kombineret med 
pædagogisk støtte til personlig udvikling 
i foreningslivets fællesskab, vil være en ny 
smart måde at tænke handicappolitik på. 

Klub Næstved ønsker et både og. En forening 
med fuld brugerindflydelse og ansvar samt 
pædagogiske ressourcer der støtter op om 
foreningen og medlemmerne. 
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NU DET JUL IGEN …

I Klub Næstved er vi i den grad kommet i 
julestemning. 

De første tre dage i december var vi på en 
luksus juletur til Bad Seegeberg i Tyskland, 
hvor vi blev forkælet med blandt andet gratis 
adgang til spa område, julemarked i Kiel og 
hele to musikalske underholdningsshows 
med Butterflies, hvor vi kunne danse lidt af 
den gode mad af kroppen.

For et par dage siden fortsatte vi med endnu 
mere jul og Butterflies, da vi var til julemid-
dag og bal i Vallensved forsamlingshus.

Er du endnu ikke kommet i julestemning, 
så kan vi anbefale dig at kigge forbi Klub 
Næstved lørdag den 16. december, hvor vi 

inviterer på julebasar og julekoncert med 
vores populære guitarhold. 

Du finder flere informationer om dette arran-
gement her i bladet.

Glædelig jul & godt nytår

Klub Næstveds bestyrelse vil gerne ønsker 
dig, dine venner, familie og så videre en 
glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

Vi glæder os til at se dig i Klub Næstved igen 
i 2018 – til enten aktiviteter som idræt, gui-
tarundervisning og madklub eller til et eller 
flere af vores arrangementer.

Klub Næstveds bestyrelse

I de første fire dage i december har vi været i selskab med Butterflies ved flere julearrangementer. 
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2015/16

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:
PARASPORT DANMARK • 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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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag den 16. december 2017 
kl. 11-16: Julebasar og julekoncert med 
Klub Næstveds guitarhold

Torsdag den 28. december 2017 kl. 
13-17: Julefrokost i Klub Næstved (tilmel-
ding er ikke længere muligt)

Søndag den 31. december 2017 fra 
kl. 18: Nytårsaften med Butterflies i 
Herlufmagle Hallen (tilmelding er ikke 
længere muligt)

Torsdag den 21. juni 2018:
Generalforsamling og Sankt Hans fest

Torsdag den 2. august 2018: 
Sommerfest
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