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MF’er på besøg
”Allerede i gangen inden for døren blev jeg taget imod med en hjertelighed og varme, som
fuldkommen smeltede min nervøsitet væk”, skriver Folketingspolitiker Magnus Heunicke, der
har besøgt Klub Næstved - og på billedet ses med Kristina Jørgensen. ”Her er virkelig ’plads til
alle’, som klubbens slogan lyder. Jeg må indrømme, at jeg blev helt bevæget over de mange
historier, jeg fik om mennesker, som har fået et bedre liv netop takket være Klub Næstved”,
påpeger Folketingspolitikeren, som – sammen med borgmester Carsten Rasmussen – stillede
op til debat i klubben.

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
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DENNE GANG
Glæd dig denne gang til at se en række billeder fra bl.a. vores julebasar og miniferie til
Randers, hvor vi igen besøgte Graceland og fik den berømte æggekage på Hvidstenkroen.
Du kan også læse en artikel om Niels Erik Bank-Mikkelsen, som i år ville være fyldt 100 år.
Hans simple værdisætning var ”Udviklingshæmmede skal leve et liv så nær det normale
som muligt”.
Du kan også få et indblik i vores besøg af Omsorgsudvalget og i to politiske debataftener; om
EU med Freja Lynæs Larsen, og om både kommunal- og landspolitik med Folketingspolitiker
Magnus Heunicke og Borgmester Carsten Rasmussen. Og så kan du læse dét brev, som Klub
Næstved har skrevet til Folketingspolitiker Astrid Kragh.
I artiklen ”Det moderne guitarhold” kan du få indsigt i, hvordan guitarlærer René Kowalczyk
har ’moderniseret’ guitarholdet – ved hjælp af fem iPads vises de akkorder som guitaristerne
skal spille. På den måde fanger René alles opmærksomhed.
I bladet finder du også en oversigt med kommende arrangementer, heriblandt den årlige
generalforsamling og Sankt Hans Fest, vores sommerfest og vores guitarholds 10 års fødselsdagsfest.
God læselyst.
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KAFFE OG POLITIK

Folketingspolitiker Magnus Heunicke og
Borgmester Carsten Rasmussen besøgte
Klub Næstved i marts måned.
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Den 25. marts havde vi besøg fra både Næstved Rådhus og Folketinget.
Folketingspolitiker Magnus Heunicke og
Borgmester Carsten Rasmussen besøgte
Klub Næstved, der samtidig havde inviteret
alle interesserede til arrangementet “Kaffe
og politik”.
De to politikere fortalte om hvordan beslutninger i Folketinget har indflydelse på Næstved Kommunes beslutninger. Carsten og
Magnus supplerede hinanden på en god
måde, så sammenhæng mellem beslutnin-

ger i Folketinget og Byrådet blev tydeligere.
Men inden debatten blev der hygget
sammen med de to politikere i caféen - og
spist stegt flæsk med persillesovs.
Det var en rigtig god aften, hvor der også
blev stillet spørgsmål til de to politikere. Bl.a.
blev der spurgt om de overhovedet snakker
om udviklingshæmmede i Folketinget? Det
gør de, svarede Magnus. Men han erkendte
også at snakken ofte forsvandt på vej ud til >>

Både Folketingspolitiker Magnus Heunicke, og
Borgmester Carsten Rasmussen,side 7 øverst,
havde en hyggelig eftermiddag og aften i klubben.
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KAFFE OG POLITIK... (Fortsat)

offentligheden, og i stedet kom til at handle
om de ældre.
Hvad skyldes det? ”Den vigtigste grund er at
de ældre har en stærk organisation, nemlig
Ældresagen som er gode til at tale de ældres
sag. En så stærk organisation har udviklingshæmmede desværre ikke”.
Magnus fik også nogle konkrete ideer med
tilbage til Folketinget. En af dem var at sikre
at støttetimer kan bruges i et socialt fællesskab. Som det blev sagt på mødet: ”Hvordan
kan man lære at blive social og være en del
af et fællesskab, hvis der står en pædagog
og banker på døren og siger nu skal vi være
sociale, dig og mig i din lejlighed”!

Borgmester Carsten Rasmussen.
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2019
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MIT BESØG I KLUB NÆSTVED
Af Magnus Heunicke, Medlem af Folketinget

Der blev både serveret kaffe og kage, samt en lækker stegt flæsk-menu, da bl.a. Magnus Heunicke besøgte Klub
Næstved.

Foto: Steen Brogaard

Da jeg kom cyklende til Klub
Næstved, havde
jeg lidt nervøsitet i maven. Jeg
havde aldrig
besøgt stedet
før, og jeg var
spændt på, hvorMagnus Heunicke,
Medlem af Folketinget.
dan det ville gå.
Jeg var derfor i
god tid, og allerede i gangen inden for døren
blev jeg taget imod med en hjertelighed
og varme, som fuldkommen smeltede min
nervøsitet væk.
Vi satte os og fik en god kop kaffe, og straks
begyndte snakken at gå om både storpolitik
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og mere lokale emner. Og hurtigt fik jeg
tilbuddet om en rundvisning, hvilket jeg
tog imod og fik et rigtig godt indblik i
Klub Næstveds historie og de mange
brugere.
Ude i køkkenet kunne jeg se, at der
blev knoklet med kartoffelskrælning,
og endnu et fad med flæskeskiver kom
i ovnen.

Et bedre liv
Her er virkelig “plads til alle”, som klubbens slogan lyder. Jeg må indrømme, at
jeg blev helt bevæget over de mange
historier, jeg fik om mennesker, som har
fået et bedre liv netop takket være Klub
Næstved.
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Jeg var også dybt imponeret over de mange
frivillige samt af alt det, vi får ud af de forholdsvis få medarbejdertimer, der er råd
til, som tingene er nu. Det er i sandhed en
stor bedrift.
Jeg var glad for, at Carsten Rasmussen var
med på besøget, for mens jeg har at gøre
med folketingets arbejdet, ved Carsten alt
om Næstved Kommunes økonomi. Både de
svære ting og alt det, som alligevel lykkes
for os.
Snart begyndte den lækre duft af stegt flæsk
at sprede sig i hele huset, kunne vi sætte os
til en rigtig hyggelig og lækker middag.

God politisk debat
Efter middagen var ordet frit, og Carsten

og jeg fik først lov til at komme med et kort
politisk oplæg. Den efterfølgende politiske debat var både skarp og hjertevarm på
samme tid. Det er lige præcis sådan en god
politisk debat skal være.
Jeg var på intet tidspunkt i tvivl om, hvor
vigtigt Klub Næstved er for alle. Og jeg fik
heldigvis også nogle helt konkrete idéer
med ind til mit arbejde i folketinget.
Noget, der var anderledes end til andre
politiske debatmøder, var, at her var der
ekstraordinært mange, der tog ordet. Nogen
gange kan man opleve, at det kun er de
samme 2-3 personer, der fører an i samtalen,
men her var alle virkelig med, og det sætter
jeg stor pris på. Igen var mantraet “plads til
alle” helt tydeligt.

Vi ses
Derfor var det i helt
opløftet stemning, jeg
tog afsked og cyklede
afsted. Besøget resulterede også i et par venskaber på Facebook,
hvor jeg kan følge med
i nogle af de mange
aktiviteter, der sker i og
med afsæt i Klub Næstved.
Det er helt sikkert ikke
sidste gang, jeg lægger
vejen forbi Klub Næstved. Tusind tak for jeres
gæstfrihed, og vi ses
helt sikkert.
Rigtig mange nød nogle hyggelige timer i Klub Næstved – både med socialt
samvær, god mad og en politisk debat.
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2019
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UDVIKLINGSHÆMMEDE

SKAL LEVE ET LIV SÅ NÆR DET NORMALE SOM MULIGT
I år ville Niels Erik Bank-Mikkelsen være fyldt 100 år.
Skal man beskrive Bank-Mikkelsen med et
ord, må det være ORDENTLIGHED.
Hans simple værdisætning ”Udviklingshæmmede skal leve et liv så nær det normale
som muligt”, var retningsgivende for udviklingen af den daværende Åndsvageforsorg
og ændrede synet på mennesker med udviklingshæmmede radikalt.
Bang-Mikkelsen var jurist og embedsmand,
men et visionært menneske, som insisterede
på at udviklingshæmmede skal behandles
som alle andre.
I 1959 træder Åndsvageloven i kraft, og BankMikkelsen tiltræder som forsorgschef. Han
var fortaler for et anstændigt liv for dem, som
har det svært, og han havde respekt for alle
- også de svageste. For ham var alle mennesker lige meget værd, og han kæmpede for
at vi skal behandle hinanden ordentlig, tale
ordentligt og ikke mindst handle ordentlig.

foranstaltninger, hvis de opfylder målet, AT
GIVE UDVIKLINGSHÆMMEDES LIV MENING
OG INDHOLD. Det var naturligt for ham at
udvikle en forsorg med specialbørnehaver/
skoler, beskyttede værksteder, fritidsaktiviteter m.m.
Når Bank-Mikkelsen snakkede om normalitet, mente han at udviklingshæmmede skal
have mulighed for at gøre de samme ting
som alle andre, men på deres måde og ud
fra deres forudsætninger.
Hvad mente han så med et ”liv så nær det
normale som muligt”? Han har selv defineret
det således: Et liv som vi ønsker for os selv.

Man kan ikke sige: ‘Et liv så nær det normale‘,
uden også at sige integration, hvilket i denne
forbindelse betyder at blande grupper. Der
kom en kobling mellem de to ting, hvis man
skulle leve et liv så nært det normale som
muligt, så skulle udviklingshæmmede også
integreres i normale fællesskaber, foreninger
m.m.
Men Bank-Mikkelsen så ingen fremtid i den
form for integration. Han så ingen grund
til at afskaffe gode og velfungerende sær10

Niels Erik Bank-Mikkelsen ville i år være fyldt 100 år.
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Hvad er normalt?
•
•

•
•
•

Det er normalt at bo, arbejde, og have
fritidsaktiviteter forskellige steder.
Det er normalt at børn bor hjemme og
flytter hjemmefra som voksen (man skal
huske at det dengang var normalt at børn
blev afleveret til Åndsvageforsorgen,
hvor de levede hele deres liv).
Det er normalt at børn går i skole - og at
voksne arbejder.
Det er normalt at man har fritid og ferie.
Det er normalt at mænd og kvinder er
sammen, og gifter sig hvis de har lyst
(dengang levede mænd og kvinder på

forskellige institutioner og måtte ikke
være sammen).
Vi skal huske at det ikke er mange år
siden, at forholdene for udviklingshæmmede var meget anderledes. F.eks. kom
de sidste udviklingshæmmede børn i
skole i 80’erne.
Der er stadig et stykke vej endnu, før vi kan
sige at udviklingshæmmede lever et liv vi
gerne selv vil leve - og Bank-Mikkelsens menneskesyn og visioner er stadig relevante at
snakke om, den dag i dag.

Stevns Smede- &
Maskinforretning
Håndværkerparken 5 • 4660 St. Heddinge
Tlf: 24 45 70 18 • E-mail: stevnssmede@mail.dk

Nybolig
Jan Milvertz A/S
Dania 12 • 4700 Næstved
4700@nybolig.dk
www.nybolig.dk
Tlf. 5572 0072
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WEEKENDTUR TIL RANDERS
Fra den 5. til den 7. april tilbragte vi atter nogle skønne dage i Randers.
Vi blev hentet i Klub Næstved af Ørslev
rejsers VIP bus. Turen gik over broen til Fyn,
hvor vi holdt pause og nød det medbragte
smørrebrød i fint vejr. Sidst på eftermiddagen ankom vi til Hotel Randers, et gammelt
fint hotel med masser af historie, hvilket man
kan se både på værelserne, spisesalene og
møblerne.
Den næste dag, efter morgenmaden, var der
tid på egen hånd i Randers by, og til middag
gik turen til Elvis museet. Her startede vi med
den legendariske Elvis burger, derefter en tur
rundt på museet, og tilbage til hotellet, hvor
et lækkert aftensmåltid ventede.
På den tredje og sidste dag satte vi – efter
morgenmad og udtjekning fra hotellet kursen mod Hvidsten Kro, hvor vi spiste den
berømte æggekage. Derefter kørte vi stille
og roligt tilbage til Klub Næstved – rig på
rigtig mange gode oplevelser og hyggeligt
samvær.

Medbragt smørrebrød blev nydt på Fyn.
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Facaden til Hotel Randers.

’Mums’. Kim nød at han langt om længe kunne få en
pibe tobak. Her sammen med mor Lis.
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Flotte bygninger på vores gåtur i Randers.

Det er tydeligt at Carsten og Kim nyder deres miniferie. Se bare deres smil.

Se lige en spisesal. Lidt ’kongelig’ har vi da lov at være.

>>

Så sandt som det er skrevet på skiltet her!
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WEEKENDTUR TIL RANDERS... (Fortsat)
Isabel og Michael foran én af Elvis
Presleys biler, som kan ses på Graceland i Randers.

Alle mand på tur – her til Graceland i Randers.
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Sidste stop på turen: Hvidsten Kro.

Den berømte Hvidsten æggekage.

Ørslev rejsers VIP bus.

>>
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ALT ER MULIGT
”Tiden er ved at løbe fra de sociale
værksteder” stod der i Sjællandske
den 11. december 2018. Udtalelsen
kom i forbindelse med, at endnu et
af Næstveds Sociale Virksomheds
arbejdstilbud, smedeværkstedet,
skulle lukkes inden jul.

”

En virksomhed
kendes på de mennesker,
den har ansat.

Smedeværkstedet har i 25 år produceret metalkæder for det lokale
firma Conveyor Teknik, og pludselig
stod firmaet med meget kort varsel
og skulle finde en løsning på hvordan de fik produceret kæder. De
valgte selv at producere dem og i
den forbindelse skulle der ansættes nye folk.
I Klub Næstved var Michael Schultz
en af dem der stod til at miste sit
mangeårige arbejde i smedeværkstedet, og han var bestemt ikke i
julehumør!
En frivillig i Klub Næstved tog kontakt til Conveyor Teknik og spurgte
om der var en mulighed for at
Michael kunne blive ansat i firmaet
til at lave kæder?
Michael var til jobsamtale den 7.
januar og startede nyt job hos Conveyor Teknik allerede den efterfølgende dag.

Michael Schultz med sin nye ansættelseskontrakt.

”Det er det bedste job jeg nogensinde har haft” er Michaels konklusion her et ½ år senere.
16
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HVIS ALLE SPILLER I SAMME TAKT,
SÅ SKER DER MIRAKLER

På Bygelguitar fra venstre: Marianne Olsen (S)/Jytte Kingo. Jørgen Christiansen (S)/Kristina Jørgensen.
Anette Brix (C)/Kim Lindhardsen. Cathrine Riegels Gudbergsen(V)/Michael Pedersen og på bas Keld Pedersen.

Den sidste onsdag i november var Omsorgs og Forebyggelsesudvalget
på aktivt besøg i Klub Næstved.
Det blev ikke til så meget snak, men meget
handling, hvilket er karakteristisk for Klub
Næstved.
Politikerne fik en praktisk prøve i hvad man
kan i et fællesskab på en onsdag, nemlig
at spille musik og skabe glæde, og sangen
”Nina kære Nina” blev løftet til helt nye
højder med hjælp fra de friske byrådspolitikere.

KLUB NÆSTVED · JUNI · 2019

Selv om alle Klub Næstveds guitarister stillede sig velvilligt til rådighed som lærere,
så var det tydeligt at det er nødvendigt
med en „dirigent“, en der viser vejen. René
Kowalczyk, vores guitarlærer, holdt styr på
tropperne og viste vejen, med vanlig ro og
tålmodighed og et ”lille drys” humor.
Politikerne fik en oplevelse og indsigt i lige
præcis dét det handler om i Klub Næstved, >>
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HVIS ALLE SPILLER I SAMME TAKT,
SÅ SKER DER MIRAKLER... (Fortsat)

På Cajun Hanne Sørensen (S)/Isabel Nielsen.

En velfortjent pause. Her Marianne Olsen (A) og
Anette Brix (C).

at i fællesskab kan vi meget, men der er
nogen som er nød til at „vise vejen” og være
„dirigent“ - og derfor bad vi endnu en gang

udvalget om, at klubben tilgodeses med
flere fast ansatte personer til at udfylde
denne rolle.
Tak for besøget og på gensyn.
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SIDEN SIDST
Igen i 2018 inviterede Klub Næstved alle til
gratis julebasar og julekoncert med vores
populære guitarhold. Klubben var igen flot

pyntede op - såvel ude som inde. Der var et
lille loppemarked, små delikatesser og salg
af gløgg og æbleskiver.

Klub Næstved er heldig, for vi har
Tobias Kristensen som gerne vil hjælpe
os, når der skal bygges.
Derfor kunne vi i år holde et rigtigt flot
julemarked.

>>
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SIDEN SIDST... (Fortsat)

Den flotte udsmykning i haven – lige fra Julemanden og hans hus til den oplyste kane.

Rudolf og den smukke udsmykning
mod indgangen til klubben.

20

Og lad os så smutte ind i varmen.
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Salg af diverse lækkerier.

Hyggesnak - her mellem May-Britt og
Ole ’Rebellen fra Langelang’ Sørensen.

Der var rigtig mange mennesker, der oplevede julekoncerten med klubbens guitarholdet.
KLUB NÆSTVED · JUNI · 2019

Juleturen med Ørslev Rejser 2018 gik til Lübeck.

>>
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SIDEN SIDST... (Fortsat)

På det sportslige plan er det blevet til sølvmedaljer til
Klub Næstveds hockeyhold.

Juleturen med Ørslev Rejser 2018 gik til Lübeck.

I december støttede Klub Næstveds Power Walk hold Svovlstikkerne ved at deltage i julemandsløbet i Næstved.

22
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Fodboldholdet har også fået sølvmedaljer.

Power Walk holdet deltog i TV Øst løbet og gik
5 km i den flotte tid 59 minutter og 56 sekunder.

SLAGTEREN

Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85
Aut. EIinstallatør

Kasper Nielsen
Bistrupvej 8, Bistrup • 4700 Næstved
Telefon: 55 72 63 07 • 21 49 59 55
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KÆRE ASTRID KRAGH
Elene Nielsen overrakte Folketingspolitikeren et brev fra Klub Næstved
og invitererede hende til at besøge klubben.
Akkurat som der var udskrevet valg, havde
bl.a. Elene Nielsen en aftale med Astrid
Kragh, som heldigvis ikke aflyste mødet.
Mødet var en opfølgning på deres fælles
deltagelse i ”Debatten” på DR2.
Elene kan som altid ikke lade være med at
bringe fokus på vigtigheden af, at se bredere
på sager om mennesker som er fanget i
forskellige systemer. ”Mennesker som jeg
er ikke kun fanget i et underfinansieret psy-

kiatrisk system, men i høj grad også i et
beskæftigelsessystem, hvor menneskesynet
er præget af mistillid og grænseoverskridelser. Grænseoverskridelser som for længst
har sprængt lovens rammer”, forklarer Elene,
som f.eks. også fik nævnt lidt omkring hvordan hun som senfølgeramt følte sig malplaceret i psykiatrien.
Da Klub Næstved er et sted, som står Elenes
hjerte nært, bl.a. fordi klubben er et synligt

Astrid Kragh har både fået et brev fra Klub Næstved og en invitation til at besøge klubben.
Og hun var ikke afvisende.
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ket slet ikke er nok i forhold til efterspørgslen
fra brugerne. Derudover er der forskellige
idrætsaktiviteter - der arrangeres ture - ferier,
samt deltagelse i idrætsstævner og klubben
har et guitarhold som giver koncerter i nærområdet og København.

Folketingspolitiker Astrid Kragh omgivet af Elene
Nielsen, t.v., og Karin Dyhr. De mødtes – som en
opfølgning på ”Debatten” på DR2 - til kaffe og kage i
Snapstinget.

bevis på fællesskabets vigtighed og betydning, havde hun også et brev med i bagagen
til Folketingspolitikeren - et brev fra Klub
Næstved.
Elene opfordrede endvidere Astrid til en
dag at besøge klubben, når Carsten Rasmussen også var i klubben - og Astrid var ikke
afvisende.
Herunder kan du læse klubbens brev til
Astrid Kragh.

Brevet til Folketingspolitikeren
Kære Astrid Kragh.
Klub Næstved er en frivillig Folkeoplysende
forening. Den er som udgangspunkt drevet
af de udviklingshæmmede selv. De bliver
dog støttet af 3 ulønnede tidligere medarbejdere med pædagogisk indsigt/uddannelse, og 2 ½ tids ansatte pædagoger (samlet
37 timer pr. uge).
Klubben har åbent 3 aftener om ugen, hvilKLUB NÆSTVED · JUNI · 2019

I klubben kommer der ca. 80 borgere fast,
nogle bor i et § 108 tilbud med døgndækning, men de fleste bor i egen lejlighed med
§ 85 støtte (2-6 timer pr. uge).
En del af disse borgere har givet udtryk for,
at de gerne vil have deres personlige støtte
med udgangspunkt i Klub Næstved, men
dette er ikke muligt, da deres personale
ressourcer/visitation er lovgivningsmæssigt
bundet til boligen.
Vi har et stort ønske om at Serviceloven får
et politisk eftersyn. Et ønske om at det individuelle og personlige nedtones en smule,
og at fritiden, det sociale og fællesskabet får
et løft og bliver indskrevet i lovgivningen
som et krav.
Vores udfordring er at det er svært at få tilført
flere pædagogiske ressourcer, da der ikke er
lovgrundlag for at kommunen samarbejder
med en forening drevet af udviklingshæmmede, og Serviceloven ikke giver mulighed
for, at der kan tænkes i at visitere til alternative fællesskaber, udover bo og arbejdsfællesskaber.
Det er vores indtryk at kommunen langt hen
af vejen er positiv og kan se potentiale i Klub
Næstved, men ikke kan se lovgivningsmuligheder for at støtte driften økonomisk, bl.a. på
grund af dokumentationskravene.
>>
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KÆRE ASTRID KRAGH... (Fortsat)
Vi er ret sikre på at Klub Næstved er enestående i den forstand, at klubben er den
eneste Folkeoplysende forening/fritidsklub
i Danmark som drives af udviklingshæmmede, og hvor det er grundlæggende og
vigtigst at støtte de udviklingshæmmede
ildsjæle i deres frivillige arbejde i deres egen
forening, frem for at bruge de sparsomme
ressourcer på at rekruttere normale frivillige til at drive foreningen for dem. Og de
kan! - med pædagogisk støtte, det har de
sidste 15 år vist.
Vi ønsker en politisk drøftelse af, at der åbnes
op for følgende muligheder i Serviceloven.
- At når det giver mening, kan der visiteres
til fællesskabet, hvor borgerne kan få
hjælp til at udvikle deres sociale relationer og kompetencer.
- At bevillingen følger borgeren efter eget
ønske, og at der er en fritvalgsordning
for borgeren, således at medbestemmelsen og indflydelsen højnes.
- At man sikres retten til at have et fritidsliv
med støtte, på samme vilkår som man
har ret til bolig og arbejde.
Alle disse ønsker vil være udgiftsneutrale, da
det ”blot” handler om at Serviceloven giver
mulighed for at flytte de nuværende støttetimerne derhen hvor borgerne er.
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Den 25. marts 2019, havde vi besøg af
Magnus Heunicke, hvor vi fortalte ham det
samme, og han lovede at tage det med tilbage til Christiansborg.
Vores erfaring er, at når borgerne har et
fællesskab kan de bedre klare sig, hjælpe
hinanden og løfte i flok. De bliver mindre
sårbare og personaleafhængige, deres selvværd vokser og ensomhed minimeres da
deres netværk udvides.
Vi håber at dette har vækket din interesse,
og hvis du har uddybende spørgsmål er du
meget velkommen til at henvende dig enten
på mail: klubnaestved@gmail.com eller tlf.
54 12 81 07 / 27 81 25 31. Du er også meget
velkommen til at komme på besøg.
Du kan finde flere informationer på Klub
Næstveds hjemmeside www.klub4700.dk
og vores facebookside.
Til sidst har vi en lille opfordring:
Husk de udviklingshæmmede i valgkampen.
Med venlig hilsen
Klub Næstveds bestyrelse,
frivillige og ansatte.
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EU ER LANGT VÆK – ELLER ER DET?

Klub Næstved har haft besøg af Freja Lynæs
Larsen fra Enhedslisten, som var inviteret
for at fortælle lidt om EU, og hvilken indvirkning dette samarbejde har på Næstved
Kommune.
EU Parlamentet ligger i Bruxelles, men 12
gange om året pakkes EU-Parlamentet ned
i kasser og flytter til den franske by Strasbourg. De 12 gange om året, hvor parlamentet flytter mellem Strasbourg og Bruxelles,
koster det omkring 10 millioner euro i ekstraudgifter. Det er over 840 millioner kroner
om året.

Freja Lynæs Larsen, Enhedslisten, gav os et godt
indblik i EU.

En EU politikker tjener ca. 64.162 kr. om
måneden + forskellige tillæg, svimlende tal,
som fik folk i klubben til at måbe.

besluttet hvor mange euro der må bruges
på handicapområdet, men da vi har Kronen
i Danmark, er vi ikke forpligtiget til at overholde det beløb, men Folketinget har besluttet at kommunerne i Danmark må bruge et
tilsvarende beløb. Så det er ikke Byrådet,
der bestemmer hvor mange penge der må
bruges på handicapområdet i Næstved Kommune, det er heller ikke Folketinget, men
derimod i EU helt nede i Belgien.

Ét af de mange spørgsmål, som Freja fik
fra salen, var: ”Påvirker beslutninger i EU,
beslutninger på handicapområdet i Næstved
Kommune?”. Freja svarede, at man i EU har

Der blev selvfølgelig også snakket om
mange andre ting, og Frejas svar var tydelige
og til at forstå. En rigtig hyggelig aften hvor
vi alle blev lidt klogere på EU.
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ET POPULÆRT GUITARHOLD
FYLDER 10 ÅR
Den 25. september fejrer vi Klub Næstveds Guitarholds
10 års fødselsdag.
Det er bestemt ikke alderen der trykker
holdet, de er aktive som aldrig før, og spiller
rigtig mange koncerter.

vores hjemmeside og facebookside) kan du
nyde lidt billeder fra nogle af guitarholdets
seneste ’bedrifter’.

Indtil fødselsdagsfesten den 25. september
kl. 16 (flere informationer følger senere på

Koncert i Dalmose Hallen.

28
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Guitarholdet på kanetur.

Julekoncert.

Koncert ved ældresagens årsmøde i Fuglebjerg.

Koncert på Næstved Sociale Virksomhed Otterupvej.
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DET ’MODERNE GUITARHOLD’
Af René Kowalczyk

René Kowalczyk, nederst t.h., sammen med det skønne guitarhold, der til september kan fejre 10 års jubilæum.

Når guitarholdet starter op efter en ferie,
og jeg skal i gang med min ugentlige tur fra
København til Næstved, kommer det tilbagevendende spørgsmål til mig: “Hvordan kan
jeg udvikle guitarholdet i det næste halve år?”

hvordan man skulle undervise børn og unge
i de kommunale musikskoler. Der er de pædagogiske rammer sat ud fra børn mellem 8
og 14 år. Emner som voksenundervisning
og specialundervisning blev slet ikke berørt.

Da jeg startede tilbage i august 2014, overtog jeg holdet fra den tidligere underviser
Henrik. Jeg må indrømme at jeg fik noget
af en overraskelse, da jeg mødte holdet for
første gang. Ikke mindst var jeg imponeret
over, hvor meget de kunne finde ud af at
spille, men også hvor mange tekster de
kunne helt udenad.

Så da jeg første gang stod alene med holdet
i Klub Næstved, kom jeg for alvor på arbejde.
Jeg havde nemlig aldrig undervist udviklingshæmmede før, eller generelt heller
aldrig omgået mig udviklingshæmmede før.
Den første store udfordring var, at lære alle
deltagerne at kende, både på det personlige
plan, men også på det læringsmæssige plan.

Under min uddannelse på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium lærte jeg,

I forhold til min erfaring fra de kommunale
musikskoler rundt omkring i København,
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var der en utrolig stort forskel på, hvad den
enkelte kunne klare kognitivt og motorisk.
I den forbindelse havde jeg én til én samtaler
med alle deltagerne, hvor vi kunne snakke
frit om styrker, svagheder, sammenhold,
forventninger og ønsker til fremtiden.
I løbet af de første par uger sprang mange
idéer frem. Nogle bedre end andre.
Jeg fik hurtigt snakket med May-Britt, om at
låne en af klubben iPads, som ville øge min

effektivitet i forhold til at finde den næste
sang vi skulle spille.
Det var en stor befrielse at den tunge sangmappe blev udskiftet, hvilket gjorde en
kæmpe forskel for flowet hos holdet. Mængden af sange vi kunne nå at spille, og arbejde
på, steg nærmest 50-60%.
Da det første års tid var gået, havde jeg
fået så godt kendskab til de enkelte personer, at undervisningsgangene blev mere og
mere personlige, og vi fik, i fællesskab, flere
og flere idéer til hvordan vi kunne udvikle
holdet fremadrettet.
For mig har det altid været vigtigt, at der
ikke kun bliver fokuseret på det faglige på
et guitarhold. Det sociale betyder uden tvivl
ligeså meget.
Siden starten af 2019, har jeg tænkt på hvordan jeg kan forene den moderne teknologi
med guitarholdet i klubben.
Det sidste års tid, har jeg lagt mærke til, at
de fleste på holdet er meget mere styret af
deres syn frem for deres hørelse. Det er i sig
selv er ikke så meget anderledes som fra alle
andre personer.
Men hvis der går en person forbi vinduet,
hvor vi spiller, så bliver der hurtigt registreret
hvilken farve hue personen har på, frem for
at skifte til den akkord som jeg har råbt til
dem - og så har vi balladen.
>>

René Kowalczyk har i næsten fem år været guitarlærer
for Klub Næstveds guitarhold.
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DET ’MODERNE GUITARHOLD’... (Fortsat)

De akkorder som guitaristerne skal spille, bliver vist på en iPad der står foran dem. På den måde fanger René
alles opmærksomhed på skærmene.

Det har før skabt problemer under nogle
koncerter, hvor der har været venner og
familiemedlemmer, eller hvis vi har været til
store arrangementer, hvor det at stå på en
kæmpe scene, har været så indtryksfuldt, at
det har ’stjålet’ fokus fra mine “akkord-råb”.
Efter en samtale med May-Britt, satte jeg i
april måned projekt “moderne guitarhold”
i gang. Inspirationen har været hos mig
længe, men modet til at kaste mig ud i det,
har ikke været der før nu.
Nu har den 2 års lange periode, med fokus
på eneundervisningen af deltagerne givet
så stor pote, at de både fagligt og socialt har
givet mig lyst til, at kaste mig ud i det.
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Vi har fundet en løsning hvor de akkorder
som guitaristerne skal spille, bliver vist på en
iPad der står foran dem. På den måde fanger
jeg alles opmærksomhed på skærmene, og
jeg slider ikke mine stemmebånd ved, at
råbe så højt så jeg skal overdøve 13 folk der
spiller og synger med.
På trods af den utroligt korte indkøringsfase
har holdet lynhurtigt taget systemet til sig
og de føler, at det har gjort det nemmere og
mere overskueligt at følge med i timerne. Det
har bestemt også været en omvæltning for
mig, at skulle styre 13 personer via fem iPads.
Interessant hvordan det at gøre mindre, kan
have en langt større effekt, hvis bare man har
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de rigtige midler! Og så endda i det komplekse teknologiske univers i 2019 - utroligt
imponerende!
Hvad hvis man gjorde det med andre ting?
Jeg glæder mig i hvert fald over, at et guitarhold for udviklingshæmmede voksne,
som gang på gang møder modstand i det
offentlige rum, stadigt har den evne til altid,
at imponere mig med deres evige overskud
til fællesskabet, til glæde ved musik, og til
nye udfordringer som gør dem stærkere på
den anden side.
Jeg har aldrig set et trist ansigt når dagen
er forbi.

Jeg har aldrig kørt afsted fra klubben uden
et smil på læben.
Jeg har aldrig opgivet kampen om udviklingen af de udviklingshæmmede - og DE har
aldrig opgivet kampen om udvikling!
De folk der har besøgt Klub Næstved ved
hvad jeg skriver om, og dem der ikke har
oplevet det endnu, vil altid møde en åben
dør.
Som Klub Næstveds motto altid har lydt:

“Her er plads til alle”!

”Det har bestemt også været en omvæltning for mig, at skulle styre 13 personer via fem iPads”,
siger guitarlæreren René om det ’moderne guitarhold’.
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Malermester
Hans Larsen - Næstved ApS
Erantisvej 49 • 4700 Næstved • Tlf. 55 72 35 86

Marskvej 13
4700 Næstved
Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk

Møllevej 10 • 4700 Næstved
Tlf. 55 77 10 20 • www.consulteam.dk

Autoriseret Yamaha Forhandler
Sjællands største Yamaha forhandler
Snedkervænget 7
4700 Næstved
Tlf. 20 70 63 63
info@mc-x.dk
www.mc-x.dk
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Værksted
Tlf. 32 20 60 63
vaerksted@mc-x.dk
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Murermester

ActaAdvokater

Martin Hansen

Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved
Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk
www.actaadvokater.dk

Ankervej 5
4700 Næstved
Mobil 2463 0291

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

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
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Butterflies – her fra sommerfesten 2018. Den 1. august kan de igen opleves ved Klub Næstveds
sommerfest.

Fest, musik, hygge, historie/kultur, fødselsdagsfest og ferie er noget af det, vi kan se
frem til i de kommende måneder.
Musikalsk kan du bl.a. opleve Birthe Kjær og Kandis den 20. juni, når vi igen tager til
Lille Marie Festival. Carsten Rasmussen spiller traditionen tro til vores Sankt Hans Fest,
mens Butterflies er ’fast inventar’ ved vores sommerfest. Og i år kan vores guitarhold
fejre 10 års jubilæum – så glæd dig til denne fødselsdagsfest.
Ferie til Kroatien er også blandt vores kommende oplevelser, ligesom vi skal dykke ned
i historien på Politimuseet. Og som altid afholder vi generalforsamling i juni måned.
Du kan læse meget mere om vores kommende arrangementer på vores hjemmeside:
http://klub4700.dk/kommende-arrangementer/
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18.06.2019:

Festival på Åsen

20.06.2019:

Lille Marie Festival

27.06.2019:

Generalforsamling og Sankt Hans fest

17.07.2019:

Politimuseet

01.08.2019:

Sommerfest

25.09.2019:

Fødselsdagsfest – Klub Næstveds guitarhold fylder 10 år

Endvidere:

Ferie i Kroatien fra den 8. til den 16. juni

Bestyrelsen efter Generalforsamlingen 2018. I Klubben kan du se billeder, af de medlemmer, som er på
valg den 27. juni.
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2019/2020
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 – 20.00
• Onsdage kl. 15.00 – 19.00 *
• Torsdage kl. 14.00 – 20.00

* Bemærk: Der er kun åbent når guitarholdet øver. Har guitarholdet ferie eller er ude og spille koncert er der ikke åbent
onsdag. Det er en god ide at tjekke hjemmesiden inden man tager på besøg, her kan man læse om ferier og koncerter.
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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Steen Mastrup VVS ApS
Glasmagervej 20A, Fensmark
4684 Holmegaard
Mobil 55 54 71 14

OK støtter sporten

