
Den muntre duo
Det var ikke ”Kim & Hallo” der spillede ved Skt. Hans festen, men derimod Carsten Rasmussen - 

som fik selskab af Kim på harmonika på et par numre. 
I dette klubblad får du både læsestof og en masse billeder fra fester, arrangementer, udflugter, 

Nina’s 40 års jubilæum, den nyvalgte bestyrelse og Special Olympics, ligesom vi inviterer til 
sommerfest og vores 15 års fødselsdag, samt en række andre arrangementer og aktiviteter.

- her er plads til alle 4. ÅRGANG · NR. 1 · AUGUST 2018
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DENNE GANG...

Glæd dig denne gang til at se en række billeder fra vores oplevelsesrige ture til fx Special 
Olympics og Lille Marie Festival samt guitarholdet, der har været ude og spille flere gange. 

Du kan også få et tilbageblik på nogle af de annoncerede arrangementer siden sidste Klub-
blad, bl.a. vores julebasar og julerejse til Tyskland, samt da vi havde besøg af en politiker, 
der lavede mad.

I artiklen ”Flere besparelser på handicapområdet i Næstved Kommune” kan du læse om 
Pil’s kamp mod de mange besparelser, der bl.a. tyder på at ramme hende og alle andre 
udviklingshæmmede i kommunen. Pil har taget sagen i egen hånd og den 28. august kan 
du deltage i en demonstration foran Næstved Rådhus.

Vi hylder også ”Nina, kære Nina” - vores skønne pædagog, som vi fejrede efter vores gene-
ralforsamling i anledning af hendes 40 års jubilæum. Den nyvalgte bestyrelse er også at 
finde i denne udgave af klubbladet, ligesom vi bringer lidt billeder fra den efterfølgende 
Sct. Hans fest.

I bladet finder du også en oversigt med både kommende aktiviteter og kommende arran-
gementer, heriblandt den årlige sommerfest den 2. august og vores 15 års fødselsdag, som 
vi fejrer den 3. oktober. For begge arrangementer gælder at du er inviteret med – og tag 
gerne dine venner, familie og kollegaer med.

God læselyst.
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SIDEN SIDST

Igen i december 2017 var vi på en tre dages miniferie med Butterflies i Tyskland 
– denne gang som et luksus arrangement med mulighed for spa m.m. på et lækkert luksus-
hotel. Traditionen tro var vi bl.a. på et stort julemarked og to dage i træk var der fest med 
lækkert mad og dans til musik med Butterflies. 

Her ses en del af de mange som var heldige at til-
melde sig miniferien til Tyskland inden den blev helt 
udsolgt.

Butterflies stod klar med forfriskninger ved et super-
marked, da vi var kommet over grænsen.

Poul-Erik og Eva måtte lige foreviges 
med denne ’lille fætter’.

Et tilbageblik på nogle af de annoncerede arrangementer fra sidste 
Klubblad. 

Juleudsmykningen i Tyskland er imponerende smuk.
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I midten af december slog Klub Næstved dørene op for et gratis arrangement for alle. Her 
bød vi på alt lige fra julebasar med julebankospil og julekoncert til julebod og salg af 
gløgg og æbleskiver m.m. Der var masser af hygge og julestemning for de omkring 100 
mennesker der kiggede forbi.

Blot ét af de mange steder hvor vi havde juleudsmyk-
ning i haven.

Peter Søren stod for at råbe numrene op ved juleban-
kospillet. 

Janni og Isabel stod for salget af diverse ting og sager 
i denne bod.

Der var stor tilslutning til julebankospillet.

På billedet ses Peter 
(og NEJ, han sover ikke 
– han koncentrere sig 
om bankospillet) og 
t.h. ses Michael Perch, 
der er formand for 
Omsorgs- og Forebyg-
gelsesudvalget.   >>
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SIDEN SIDST...

I Caféen blev der både hygget, snakket, drukket kaffe, 
varme cacao med flødeskum, gløgg, spist julekager og 
æbleskiver. Herover ses John Lauritzen og borgmester 
Carsten Rasmussen. En god ven af Klub Næstved, og 
tidligere medlem af Næstved Byråd John Lauritzen gik 
desværre bort i 2018. Æret være hans minde.

Jytte og Kristina stod for salget af pølser med brød. 
De to ellers ikke så høje piger/kvinder var nærmest 
tre meter høje af stolthed over at stå i pølsevognen. 
Kristina, t.h., var ganske enkelt ikke til at ’skyde igen-
nem’ når hun spurgte om man skulle have røde eller 
brune pølser, hvorefter hun skulle ‘fange’ pølserne i 
de rette farver med pølsetangen. Og netop dét at det 
er de udviklingshæmmede selv der står for alt lige 
fra salget fra de forskellige boder, musikalsk under-
holdning, opråbning af bankonumre til selv anvisning 
af parkeringspladser, det er præcis dét som gør Klub 
Næstved unikt for brugerne.

På billedet ses bl.a. Ole Sørensen - også kendt som 
“Rebellen fra Langeland” - som endnu engang havde 
taget køreturen til Klub Næstved sammen med en 
række brugere fra ‘Hjørnet’.
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Et kig ud på den flotte udsmykning i haven.

Også ved døre, vægge og vinduer havde vi dekoreret. 

Klub Næstveds guitarhold var ‘trukket’ i nissehuerne, idet deres 50 minutters koncert bød på et væld af jule-
sange. Omkring 50 personer overværede denne skønne julekoncert.

  >>
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SIDEN SIDST...

Nytåret blev fejret i Herlufmagle Hallen med lækkert mad, masser af hygge blandt 
vennerne fra Klub Næstved og dans til musik med Butterflies. 

”Vi sejler op af åen …”. Der var som altid en rigtig god 
stemning på årets sidste dag.

Klub Næstved havde ikke bare ét men flere borde til 
nytårsfesten i Herlufmagle Hallen.
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Der blev danset en hel del på årets sidste dag. Butterflies spillede op til dans.

  >>
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SIDEN SIDST...

En mandag i marts var Venstre politiker 
Kristian Skov-Andersen ‘gæste kok’ i 
Klub Næstved. Han havde selv valgt menuen 
– ”Glad æblemad, simregryde med æbler” 
- og flere af de udviklingshæmmede hjalp 
til i køkkenet, da der blev lavet mad til ca. 
35 personer.
“Her er altid en god stemning, en god karma 
og man kan mærke at folk trives. Derfor er 
Klub Næstved et meget værdifuldt tilbud”, 
sagde Venstres borgmesterkandidat Kri-
stian Skov-Andersen, blandt andet mens 
han rørte rundt i gryderne.

Efter at Kristian Skov-Andersen havde til-
bragt en række timer i Klub Næstved - i 
caféen, spisestuen og ikke mindst i køkkenet 
- hvad synes Venstre politikeren mon så om 
klubben og dens betydning for målgrup-
pen?
Og kan offentlige kontorer og virksomheder 
lærer noget af klubbens brug af fx ‘sammen-
hold’ og ‘samarbejde’?

Svarene kan du finde på vores facebookside, 
hvor der er flere videoer fra vores visit af 
Venstremanden.

Kristian Skov-Andersen (V) var gæstekok en mandag 
i marts. Efter flere timer i køkkenet var det endelig 
blevet tid til at spise – og kokken fik hjælp af Poul-
Erik både i køkkenet og til servering.

Der blev guffet godt i sig af Kristians mad – og mange 
kunne sagtens spise to portioner.
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“God røv”! Jo, der findes alternativer til at 
hilse på hinanden - fx med numsen.

Fællesdans, parmassage, mindful-
ness og bodyscan er nogle af de ting, vi 
har lavet i Klub Næstved tre torsdag efter-
middage i april og maj.

Vi havde besøg af tre studerende fra pæda-
gogseminariet, hvor medlemmerne har hjul-

pet de studerende med at afprøve deres 
program. 

Erfaringerne skal bruges indgå i en faglig 
artikel.

“Det var sjovt, faktisk smadder sjovt” lød det 
fra flere af klubbens medlemmer efter den 
første eftermiddag den 19. april.

En af de studerende viser her en øvelse, som 
deltagerne skal lave.

”God røv”. Janni og Isabel skrælgriner da de skal hilse på hinanden med numsen.

Op, stå og stræk godt ud.
  >>
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OK støtter sporten

Nybolig
Jan Milvertz A/S

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

Bistrupvej 8, Bistrup • 4700 Næstved
Telefon: 55 72 63 07 • 21 49 59 55 

Aut. EIinstallatør

Kasper Nielsen
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SIDEN SIDST...

Klub Næstveds super friske PowerWalk hold - der motionerer en time hver mandag – 
deltog den 6. maj i TV2Øst løbets 5 km gå-rute i Ringsted. 

Og kom IKKE at sig, at vi ikke er SUPER FRISKE - for vi havde også en rollatorer-bruger som 
deltager!

MOTION er ikke bare SUNDT - det er også SJOVT .... særligt i selskab med de bedste venner 
fra Klub Næstved.

Klubbens deltagere ved TV2Øst løbet.



14 KLUB NÆSTVED · AUGUST · 2018

FLERE BESPARELSER PÅ HANDICAP-
OMRÅDET I NÆSTVED KOMMUNE

20 millioner skal der spares. Dette fik Pil Ry 
Vedel til at reagere og starte en kamp for 
at få politikerne til at lytte. Der KAN ikke 
spares mere! 

Pil har samlet mere end 400 underskrifter 
bl.a. i Klub Næstved mod besparelserne, som 
hun har afleveret til formand for Omsorgs- 
og Forebyggelsesudvalget, Michael Perch. 

Som det næste skridt arrangerer hun en 
demonstration foran Næstved Rådhus tirs-
dag den 28. august. Og en ting er helt sikkert: 
Klub Næstved vil være at finde uden for 
rådhuset – fra kl. 17.30.

Klub Næstved var også en del af sparekata-
loget, med et forslag om at fjerne den sidste 

Det bliver et KÆMPE NEJ TAK herfra.

pædagog, således at Klub Næstved fremover 
KUN skulle drives af frivillige. UMULIGT! Selv 
om dette forslag blev nedstemt i Omsorgs- 
og Forebyggelsesudvalget - og Klub Næst-
ved dermed er reddet fra besparelsen denne 
gang - går vi aktivt ind i kampen for Udvik-
lingshæmmede borgere i Næstved Kom-
mune. 

For vi følger vores vision: Næstved Kommune 
skal være et godt sted at bo for alle - også 
udviklingshæmmede.
 
Så mød op til demonstration sammen med 
os - også selv om du ikke har et handicap. 
Handicap er ikke nødvendigvis medfødt, 
det kan være dig i morgen som har brug for 
støtte og hjælp til at leve livet. 

Pil Ry Vedel er gået til kamp mod politikernes 
spareplaner. Hun har samlet mere end 400 under-
skrifter mod besparelserne, som hun har afleveret 
til formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 
Michael Perch, og næste step er en demonstration 
foran Rådhuset den sidste tirsdag i august. 
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SOMMERFEST 
MED BUTTERFLIES

DU SKÆLDER MIG HELE TIDEN UD

Torsdag den 2. august afholder Klub Næst-
ved igen et brag af en sommerfest. Festen 
starter kl. 16.30 og slutter kl. 21.30.

Alle er velkomne - så tag familie, venner, 
kæreste og arbejdskollegaer med til festen.

Hvis du ønsker at spise lasagne, skal du til-
melde dig i Klub Næstved senest den 16.  juli.
Menu består af lækker lasagne med salat 
til 80 kr.

Kærlig skældud skader ikke. Kristina fortæller Kim at rygning er klamt og han lugter ud af 
munden. Heldigvis skælder Kristina ikke ud hele tiden - heller ikke på Kim, som slet ikke ryger 
i klubben. Det er nemlig først når han er kommet hjem at ‘piben får en anden lyd’; for her ved 
Kim at piben må tændes én eller måske et par gange før sengetid. På vores facebookside 
kan du se en 1 minuts video, hvor Kristina skælder kærligt ud.

Gratis indgang for alle. Til sommerfesten serveres der lasagne med 
salat, men det kræver man allerede har til-
meldt. Men tøv ikke for  alle kan - også 
selvom man ikke har tilmeldt sig – købe 1 
pølse med brød til 15 kr. Desuden sælges 
der øl, vand, vin, kaffe og the.

Traditionen tro spiller 
Butterflies op til dans. 
Yderligere underhold-
ning kan løbende ses her 
på siden.

Husk: Klubbussen kører 
ikke denne dag.
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GENERALFORSAMLING 
OG VALG TIL BESTYRELSEN

Foreninger har ofte svært at samle medlem-
mer til den årlige generalforsamling, og 
endnu sværere ved at få medlemmer til at 
engagere sig og stille op til bestyrelsen, med 
alt det arbejde og ansvar det indebærer.

Men sådan er det heldigvis ikke i Klub Næst-
ved. For igen i år var der stor tilslutning til 
generalforsamlingen, ligesom der var rigelig 
med kandidater der stillede op til valg.

Hvor er det dejligt med de mange enga-
gerede medlemmer, som møder op for at 

bruge deres stemmeret og for at få indfly-
delse på Klub Næstveds fremtid. 
Den nyvalgte bestyrelse består af medlem-
mer med mange års erfaring og helt nye 
medlemmer som er valgt ind og aldrig før 
har prøvet kræfter med det at drive en 
forening. 
En hel perfekt blanding af erfaring og nye 
ideer, som varsler godt for det fremtidige 
arbejde.

Handleplan
På generalforsamlingen blev der også ved-

De ni medlemmer der alle blev valgt ind i Klub Næsteds bestyrelse anno 2018 består af – fra venstre: Poul Erik 
Larsen (suppleant), Jytte Kingo, Michael Pedersen (suppleant), Keld Pedersen, Isabel Nielsen, Peter Thomsen, 
Janni Thybo, Marius Benski og Michael Schultz.

Igen i år var der stor tilslutning til generalforsamlingen.
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taget en handleplan - der skal arbejdes for at 
rejse penge til en ny klubbus - for det kom-
mende år, som den kommende bestyrelse 
kommer til at arbejde med.
Der skal stadig passes på Klub Næstved 
økonomi på en fornuftig måde. 

Politikere skal gøres opmærksom på, at der 
er brug for flere lønnede i Klub Næstved, 

bl.a. til en tovholder og frivillig koordinator, 
samt pædagogisk støtte til medlemmerne. 
Og ikke mindst til at udvide med flere 
åbningsdage for at gøre plads til flere akti-
viteter, så medlemstallet stiger. 

Så god arbejdslyst til den nye bestyrelse. Og 
husk, kære medlemmer, at har I gode ideer 
så tag en snak med bestyrelsen. 

Marius Benski 
er enstemmigt valgt til formand igen

Janni Thybo  
er valgt til næstformand

Isabel Nielsen 
er helt ny i bestyrelsen

Michael Schultz Keld Pedersen Jytte Kingo

Peter Thomsen Michael Pedersen  
valgt som suppleant

Poul Erik Larsen 
valgt som suppleant
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LILLE MARIE FESTIVAL

Vejret viste sig fra sin mest danske side, sol 
med små hurtige byger ind imellem. Men 
det ødelagde hverken forventningerne eller 
humøret. Denne gang havde Klub Næstved 
fået hjælp til arrangementet af Ørslev Rejser, 
som holdt klar med en bus i Klub Næstved kl. 
8.00.  Derefter gik turen via Fyn til Ansager 
i Jylland, hvor selveste Helge Engelbrecht 
stod klar ved indgangen til Mariehaven, 
trykkede hver enkelt i hånden og bød vel-
kommen.

Dette var en anderledes festival, ingen kom 
slæbende med festivalstole, borde m.m. For 
her var alt arrangeret, stolene stod klar i fine 
rækker og blev man træt af at sidde på række 
foran scenen var der mange små hyggelige 

steder med borde og stole rundt omkring 
på den meget naturskønne festivalplads. 

På den store scene optrådte Neighbours & 
Friends, Kandis og Birthe Kjær, alt fint kædet 
sammen af Helge Engelbrecht og hans små 
historier. Her var sågar plads til gæstekor 
og gæstemusikere som havde medbragt 
deres instrumenter oppe på scenen hos alle 
orkestrene. Tænk at komme hjem med en 
oplevelse hvor man har spillet eller sunget 
med sine idoler på den store flotte scene i 
Mariehaven. Ikke dårligt, vel?

I pausen underholdt Alley Cats i teltet, et 3 
mands band med et stort repertoire, god 
energi og masser af humør. Alle steder var 

For første gang deltog Klub Næstved i Lille Marie festivalen, 
der blev holdt i Ansager den 21. juni.

For første gang deltog Klub Næstved i den populære Lille Marie festival I Ansager.
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Da vi ankom til festivalen stod selveste Helge Engel-
brecht klar ved indgangen til Mariehaven, hvor han 
trykkede hver enkelt i hånden og bød velkommen. 
Samtidig bidrog dette lille husorkester til en god 
stemning.

der glade festivaldeltagere og venligt per-
sonale med både tid og overskud til smil og 
en sludder over disken. 

Efter den musikalske oplevelse var det tid 
til en kulinarisk oplevelse. Bussen kørte til 
Hovborg Kro, hvor der ventede en menu 
med Dansk hakkebøf af den STORE slags 

og hjemmelavet is. Mætte på alle områder 
kørte Ørslev bussen os alle tilbage til Klub 
Næstved. Klokken 23.00 blev en glad - men 
træt - flok sat af igen efter en fantastisk dag 
i det jyske. Alle gav udtryk for at de var klar 
igen til næste år, så mon ikke 2019 også byder 
på en tur til Lille Marie festival?   

  >>
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LILLE MARIE FESTIVAL...

Neighbours & Friends med Helge Engelbrecht i 
spidsen var første band på den flotte scene. 

Da Kandis optrådte kom regnen…

... og solen kom igen da Birthe Kjær gik på scenen. Dagens motion på festivalen – et imponerende langt 
lokomotiv.

Kan du genkende nogle på billedet? Ja, det ER Jesper 
og Isabel fra Klub Næstved som bl.a. var med på 
scenen og optræde.
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Lille Marie festivalen er i sandhed en meget naturskøn 
festivalplads. 

Dagens sidste stop var på Hovborg Kro, hvor vi fik 
serveret en menu med Dansk hakkebøf af den STORE 
slags og hjemmelavet is.
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GUITAR HOLDET PÅ TUR

Klub Næstveds guitarhold blev i maj invite-
ret til at spille på en musikfestival på Grøn-
dalsvænge bosted på Nørrebro.

Det var et forventningsfuld hold der drog 
afsted mod København på en solbeskinnet 
eftermiddag først i maj.

Vi blev vel modtaget. Festivalen blev holdt 
i bostedets gårdhave, hvor der var opsat 
pavilloner og parasoller rundt om de to 
scener. Solen skinnede fra en skyfri himmel 
og der var god tid til at få en tår og drikke, 
en dejlig pølse for dem der havde misset 
frokosten og en god snak med dem fra 
bostedet samtidig med at man kunne lytte 
til de andre bands på plakaten. 

Så blev det klub Næstveds tur til at gå på 
scenen og holdet ’tog kegler’ med god 
musik og solisterne gav gode bud på fx Elvis 
Presley og Kim Larsen.

Vi havde alle en dejlig eftermiddag/aften og 
alle kom hjem med en oplevelse af at vi nu 
havde fået nye venner.

Endnu en oplevelse rigere
14 dage senere tog vi på endnu en tur. 
Denne gang gik den til Fuglebjerg, hvor Erika 
havde inviteret holdet til at komme og spille 
i haven, hvor hun bor. 

Alle fik en rundvisning i den dejlige have 
og Karsten var meget fascineret af at Erika 
havde sin egen grønne havetraktor som hun 
nogen gange slog græsset med. 

Igen var vi velsignet af høj sol og lune vinde. 
Efter en bolle og en kaffetår, øvede holdet 
med et lille publikum. Afslutningsvis fik vi 
serveret pølser fra grill. En dejlig dag for alle.

Hele to gange i maj måned var Klub Næstveds gui-
tarhold ’på tur’ for at give koncert, fx her hjemme i 
haven hos Erika.

Udover koncerten var der også tid til hygge og samvær 
hos Erika.
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Afslutningsvis fik vi serveret pølser fra grill.

I maj måned spillede guitarholdet også på en musikfestival på Grøndalsvænge bosted på Nørrebro.
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SPECIAL OLYMPICS 2018

Det var 7. gang der blev afholdt Special 
Olympics og Klub Næstved deltog for 6. 
gang. Kun i 2012 havde vi ikke mulighed for 
at deltage på grund af nedskæringer i Klub 
Næstveds personalegruppe. Og i år var det 
heller ikke uden problemer at deltage. 

Da Klub Næstved er blevet beskåret i det 
kommunale tilskud i 2018, har det desværre 
været nødvendigt at prioritere aktiviteterne 
og fravælge deltagelse i nogle ting. I den 
prioritering var Special Olympics også i 
spil, men bestyrelsen vægtede deltagelsen 
meget højt af flere grunde. For idrætsud-
øverne er Special Olympics det største de 
kan deltage i, og noget de ser frem til og 
træner til gennem to år. 

Og Klub Næstved vil gerne støtte medlem-
merne i at være fysisk aktive, og derfor 
sætter vi sundhed meget højt, både den 
psykiske,- sociale,- og fysiske sundhed. Så 
der var egentlig aldrig rigtig tvivl, selvføl-
gelig skulle Klub Næstved deltage, selv om 
det betød at bl.a. Klub Næstved Guitarholds 
deltagelse i Handicap Melodi grandprix i år 
er fravalgt. Heldigvis kom der også nogle 
sponsorer til undsætning, såvel firmaer som 
private. De skal have en stor tak for støtten.

Og hvordan gik det så? Jo, Klub Næstveds 
fodboldhold fik en flot 4. plads efter hårde 
kampe mod nogle modstandere som var 
meget stærkere, fx Islands landshold. Men de 

I år blev Special Olympics afholdt i Helsingør. Og smukkere rammer kan 
man næsten ikke forestille sig: Blåt vand og klar blå dansk sommer-
himmel med Dannebrog som flot kontrast. 

kæmpede så blodet sprang fra vablerne og 
gav aldrig op selv om det var svære kampe.

Hockeyholdet spillede sig til bronze - også 
her var der svære modstandere. Men kamp-
gejsten og sammenholdet var i top og vandt 
guld. Special Olympics 2020 afholdes i Fre-
derikshavn.

Klar til afgang til Special Olympics – takket være flere 
sponsorere, såvel firmaer som private.

Med Kronborg til styrbord.
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  >>

Kristina og Tobias med Klub Næstved skilt og fane ved åbningsceremonien. 

På en smuk majdag blev 
Special Olympics officielt 
åben. Det er 7. gang der 
afholdes Special Olympics 
og det er 6. gang Klub 
Næstved deltager - og det 
er stadig lige spændende.

I år var der hele 1.200 deltagere fra flere lande.
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SPECIAL OLYMPICS 2018...

Fodboldholdet spillede bl.a. mod det Islandske landshold. 

Klub Næstveds fodboldhold fik en flot 4. plads.
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Hockeyholdet mødte et bedre hold og tabte deres 
første hockeykamp med 4 mål. Og bagefter var det 
tid til at prøve Fun Fitness inden den næste kamp.

Hockeyholdet har spillet mod hold i en højere række 
og vores veteraner har haft svært ved at holde trit 
med de yngre spillere. Men der er blevet kæmpet 
og „gået til stålet“. Dermed spillede Klub Næstveds 
hockeyhold sig til en bronzemedalje.

Søndag kom flaget ned og ilden blev slukket. Helsin-
gør Garden sørgede for en festlig start. Der var taler, 
og fællesdans og der blev sagt farvel til nye bekendt-
skaber.

Der er gang i den, når 1.200 mennesker er på dansegulvet under lørdagens festaften.
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NINA, KÆRE NINA

Et sådan jubilæum, det skal fejres! - og det 
blev det i Klub Næstved den 27. juni. Klub-
ben havde arrangeret en times overraskelses 
reception for Nina i forbindelse med Skt. 
Hans festen, hvor der var mulighed for at 
komme forbi og ønske Nina tillykke med 
jubilæet. 

Det blev en rigtig festlig time med grin, taler 
og mange lykønskninger - især fra pårørende 
som Nina har haft kontakt med gennem 
hendes mange arbejdsår. 

Og netop en pårørende, Tove Nymark, 
sendte denne hilsen til Nina: ”Nina har været 
en trofast og tryg støtte for Jan de sidste 
11 år, hvor hun startede med at komme på 
gården da vores mor var på sygehuset. Det 
har været uundværligt og mennesker af 
hendes slags burde der være flere af. Hun 
er et forbillede for sit fag”.

Borgmester Carsten Rasmussen holdt også 
en tale, ikke som Borgmester – for det lovede 
han Nina han ville gøre senere på året ved 
en officiel lejlighed på Rådhuset - men som 
gæst og spillemand gennem mange år i 
Klub Næstved. Han sagde bl.a.: ”Jeg har stor 
respekt for dig. Du er en uvurderlig støtte, en 
af pillerne i Klub Næstved. Jeg kan mærke at 
borgerne kan komme til dig hvis de har brug 
for et råd - de får også besked for der er ikke 
noget med at der er skjult medfølelse. Ret 
skal være ret”. 

”Du har hjertet det helt rette sted, og derfor 
er det godt at du har det her sted, som du 
brænder for, og det gør du – for ellers havde 
du ikke været så rørt, som du er lige nu. Du er 
her jo for borgernes skyld, det er fantastisk”, 
sagde Carsten Rasmussen, der sluttede af 
med at love at spille ”Nina, kære Nina” rigtig 
mange gange i løbet af aftenen.

May-Britt Hansen, der har været med siden 
Klub Næstved blev oprettet for 15 år siden, 
og som i dag er kvinden i klubben med 
mange ’bolde i luften’ og ’fingeren på 
pulsen’, holdt også en tale for Nina – ikke 

Hele Klub Næstveds pædagog, Nina har haft 40 års jubilæum.

Det var en tydeligt rørt og bevæget Nina, som blev 
overrasket i det store telt i haven i Klub Næstved.
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om hvad hun kan, men om hvad hun ikke kan: 
”Du kan ikke lyve, dermed er du et ærligt 
menneske. Du kan ikke spille skuespil og 
lade som om du er en anden end Nina. Du 
er Nina og troværdig”.

”Du kan ikke vende ryggen til folk der har 
brug for hjælp. Tværtimod ser du lige igen-
nem folk og ser hvor skoen trykker. Du kan 
ikke være illoyal. Nej for du er engageret, 
med meninger og holdninger  - og de bliver 
sagt”.

”Du kan ikke lade være med at være pæda-
gog. Men du er en af den slags pædagoger 
som ikke lader sig rive med af smarte trends, 
med mindre du kan se mening og fornuft 
med det”.

May-Britt fortæller videre, at hun var med 
- på sidelinjen - til ansættelsessamtalen af 
Nina. Du snakkede om at tale sammen, blive 
enige, lytte til hinanden, respekt medbe-
stemmelse og sådanne ting. På spørgsmålet 
om hvordan du havde det med arbejde med 

Det store fremmøde fra både brugere og pårørende 
viser tydeligt at Nina er vores alles kære Nina.

Nina omgivet af Poul-Erik og Isabel, som holdt en tale 
på vegne af alle fra Klub Næstved. Som afslutning 
på talen modtog hun en gave fra klubben – en af de 
populære figurer fra Kay Bojesen.

Carsten Rasmussen holdt også en tale for Nina – ikke 
som borgmester – men som ’spillemand og gæst i 
klubben’ og naturligvis med et kram som afslutning.

Jytte takkede Nina for de mange år, de har kendt 
hinanden – lige fra tiden i Ladbyhus.
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SLAGTEREN
Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85

Marskvej 13
4700 Næstved

Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk
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NINA, KÆRE NINA...

frivillige, svarede du uden tøven ’det kan da 
ikke være så svært vi skal da bare samarbejde 
og tale om tingene vi er der jo for borgernes 
skyld’. Og ja Nina, så nemt er det har årene 
vist. Jeg skal sige at der var ingen tvivl om 
hvem der skulle ansættes”.

”Du er jo en erfaren pædagog, men her i 
Klub Næstved har vi jo også forholdsvis ofte 
kontakt med politikere, og her har du måske 
knap så meget erfaring, så jeg vil give dig et 
godt råd: Når en politiker siger, at ’vi alle er i 
samme båd’, så pas på. Det betyder, at ’han 
vil være kaptajn, og at du skal ro’. Du kan 
måske også bruge det råd i andre sammen-
hænge i dit arbejdsliv - hvem ved”.

”Med dette råd vil jeg sige tak Nina og jeg 
ved at du, ligesom jeg, ønsker at vores lille 
tænketank hernede i Klub Næstved kan være 
med til at ændre nogle ting og give de men-
nesker som du og jeg er tæt på til daglig den 
chance de har fortjent”. 

Med dette sluttede May-Britt med et ’Stort 
tillykke fra alle i Klub Næstved’ og så lovede 
hun Nina, at hvis hun fik spinat mellem tæn-
derne, så ville hun altid fortælle hende det. 
”For det gør en rigtig ven nemlig”.

Der var også en række taler for brugerne af 
Klub Næstved. Disse taler og meget mere 
fra festen kan du se i flere videoer på vores 
facebookside.

Nina blev ‘begavet’ med alt lige fra gaver, blomster, buketter og flasker 
fra de mange brugere og pårørende, som var mødt op for at fejre Nina.
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Vibevej 12 • 4100 Ringsted
Rådhusvej 73 • 4640 Faxe

Tlf.: 70 30 09 20
www.3fm.dk

RESTAURANT PEKING
Nygårdsvej 1 • 4700 Næstved

Åbningstider 12.00 - 22.00 
Mad ud af huset fra 12.00

T�. 55 73 79 88
www.restaurant-peking.dk

Møllevej 10 • 4700 Næstved
Tlf. 55 77 10 20 • www.consulteam.dk
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Vejrguder har været i top humør i år, og 
derfor var det muligt at holde Klub Næst-
veds årlige Skt. Hans fest i teltet i haven. Det 
betød at vi for første gang i flere år, kunne 
holde denne fest uden at melde udsolgt af 
hensyn til pladsen indenfor, for i haven var 
der PLADS TIL ALLE. 

Teltet var festligt pyntet i rød/hvide farver, 
med Dannebrog og kulørte lamper og et 
par enkelte lyserøde flamingoer til lige at 
hygge lidt ekstra. 

Menuen var biksemad med spejlæg og til 
dessert var der dans til Carsten Rasmussen, 
som i dagens anledning dannede duo med 
Kim på harmonika i et par numre. Det var 
kræs for øregangene. 

Så der var højspændt festhumør i teltet, 
der blev danset og selvfølgelig blev Nina 
svinget til melodien ”Nina kære Nina” som 
lovet, ligesom der blev snakket og hygget i et 
fællesskab indhyllet i fantastisk sommervejr 
og rødt/hvidt fællesskabet. 

SIKKEN’ FEST VI HAR HAFT …
ÅH JA, ÅH JA, ÅH.

Alle – undtagen de raske frivillige, der var med til at 
servere menuen – sad klar til at indtage den lækre bik-
semad med spejlæg, rødbeder og friskbagt rugbrød.

Nina – her med Michael som dansepartner – var 
ekstra eftertragtet til denne fest, hvor hun nogle 
timer forinden blev fejret i forbindelse med hendes 
jubilæum.

Som altid er Poul Erik ikke bleg for at tage tjansen 
i baren og på denne varme sommerdag, havde han 
ekstra travlt.

Carsten Rasmussen 
spillede op til dans …

… i år med assistance fra 
Kim, der havde medbragt 
sin harmonika som han 
lystigt spillede på under 
et par numre.
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INDIVIDUALITET ER OVERVURDERET - 
HIP HURRA FOR FÆLLESSKABET 

I år fylder Klub Næstved 15 år. Og hvor er de 
15 år så blevet af? Er det virkelig 15 år siden 
Klub Næstved startede i en træpavillon som 
havde set bedre dage på Slagelsevej, med en 
startkapital på 6.000 kr.? Ja det er det!

Tiden er fløjet afsted og meget er sket, 
både godt og skidt. I perioder har der været 
medvind, men bestemt også modvind. Klub 
Næstved kan dele vandene, ikke alle synes 
at der er behov for en fritidsklub - især ikke 
i tider hvor pengene er små. Ikke alle synes 
at der kan/bør lægges pædagogiske kræfter 
og gode kommunale penge i en forening 
med en brugerbestyrelse, hvor det er med-
lemmerne der træffer beslutninger og ikke 

fagpersoner, en forening hvor beslutninger 
tages af medlemmerne og ikke af systemet. 

Er det ikke farligt at afgive magt og indfly-
delse til Klub Næstveds medlemmer? Til 
dette er svaret nej! Det har 15 år så tydeligt 
vist. Tværtimod har Klub Næstved styrket 
demokratiet og også udbredt det til men-
nesker med udviklingshæmning. Vi har 
kæmpet for at bevise vi kan bidrage og give, 
ikke kun være passive og modtage støtte. 
Vi dyrker ikke en ’kræver mentalitet’, men 
ønsker ’rimelighed og retfærdighed’. 

Plads til alle
Vi holder stædigt, vil nogen nok påstå, fast i 

I Klub Næstved er der både plads til afslapning og motion – som her både med lidt fodbold og i baggrunden 
hygge ved bord/bænke-sættet.  

Skrevet af Klub Næstved
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vores værdier og motto ”I Klub Næstved er 
der plads til alle”. Vi opdeler ikke mennesker 
i diagnoser, alder m.m. men støtter men-
nesker i at finde sammen ud fra interesser, 
kemi og et ønske om fællesskab.  

- Og i vores vision: ”Klub Næstved ønsker at 
 medvirke til at Næstved kommune udvik-
 les til en kommune med plads til alle men-
 nesker”.
- Vi drømmer stadig om at få gjort synligt, 
 at udviklingshæmmede er ressource- 
 stærke personer - på deres egen måde.
- Og vi fortsætter med gennem foreningens 
 værdier, vision og aktiviteter at være med 
 til at styrke udviklingen af kompetente 
 mennesker, der - på trods af handicap - 
 kan bidrage og begå sig i et samfund,  
 som er i konstant forandring. 
- Og at Klub Næstved eksistens er beret-
 tiget og bør støttes med mere end ord.
- Og alt sammen lige stædigt, for det tror  
 vi på!

Men vi tror ikke på at dette vil ske via nor-
male menneskers frivillige arbejde i Klub 
Næstved! Og hvorfor ikke? For det første 
findes alle disse normale frivillige ikke! For 
det andet ønsker vi selv at være frivillige i 
vores egen klub. For det tredje så er det vel 
ikke mærkeligt at vi har brug for pædagoger 
i vores fritid, når vi har brug for dem i vores 
bolig og på vores arbejdsplads? 

Fødselsdagsfest
Desværre er det endnu ikke lykkes at finde 
politisk opbakning til at give Klub Næstved 
et rimeligt sikkert økonomisk fundament, så 
vi kan ansætte flere lønnede medarbejdere i 
Klub Næstved, således klubben ikke kun kan 
overleve med nød og næppe og på nåde og 
barmhjertelig, men i stedet kan bruge kræf-
terne på at vokse, udvikles og udvides via 
flere medlemmer og interessante aktiviteter 
og et fællesskab med plads til alle.

Vi har selv anlagt vores petanque bane i haven.
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Støt vore annoncører 
- de støtter os!

MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved

Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk

Murermester
Klaus Henriksen

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

www.murerhenriksen.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

SPONSORERET
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Vil vi blive belønnet for vores indsats og 
stædige kamp? Vil Klub Næstved også være 
der om fem år? Vi håber det - for vi tror på 
fællesskabet og Klub Næstved! 

Selvfølgelig fejrer vi os selv. Vi er allerede 
startet med en række små arrangementer. 
Et øl og sodavandssmagnings arrangement 
med snitter, der har været mulighed for 
at prøve lykken ved lykkehjulet, og der vil 
resten af året være flere små events. 

Det hele kulminerer med en stor fødsels-
dagsfest onsdag den 3. oktober. Information 
om dette vil løbende blive lagt på vores 
hjemmeside og Klub Næstveds Facebook-
side. 

I cafeen er der plads til masser af hygge og snak 
blandt vennerne, og ofte er det Poul-Erik der står i 
baren.

Salsa er blot én af mange motionsformer i Klub Næstved.

INDIVIDUALITET ER OVERVURDERET 
- HIP HURRA FOR FÆLLESSKABET... 
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2017/18

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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KOMMENDE ARRANGEMENTER

02.08.2018:  Sommerfest. Åbent arrangement for alle

15.08.2018:  Guitarholdet giver koncert i privat have i Fuglebjerg

22.  - 30.09:  Ferietur til Selce, Kroatien. Udsolgt

03.10.2018:  Klub Næstved fejrer 15 års fødselsdag

05.11.2018:  Musik og and, andesteg og dans til musik m/ Carsten Rasmussen

30.  - 02.12:  Juletur til Tyskland. Udsolgt

03.12.2018:  Julebal med Butterflies

Husk at følg med på vores facebookside og hjemmeside, hvor vi altid opdaterer 
og giver flere informationer om arrangementer m.m.

AKTIVITETER STARTER:
17.08.2018:  Fodboldtræning

08.09.2018:  Guitar- og sangundervisning

04.10.2018:  Hockeytræning

Der kommer løbende flere aktiviteter, så hold øje med vores facebookside 
og hjemmeside.



Din fremtid via faglighed og fællesskab

- Spændende studieretninger, fagpakker og
   valgfag

- Talentudvikling og arbejde med innovation

- Samarbejde lokalt og internationalt

- Lektiecaféer og et levende studieliv med 
  frivillig matematik, idræt,  drama, musik 
  og billedkunst


