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Demonstration
Fødselsdagsfest
Rebellen fra Langeland – Ole
Sørensen – var én af talerne ved
Klub Næstveds 15 års fødselsdag.

’Realistiske budgetter’, ’Tænk nyt og lyt’,
’Besparelser udviklingshæmmer’ og ’Plads til alle’
var blot nogle af de slogans der stod på bannerne, denne sidste tirsdag i august måned, hvor vi
mødte talstærkt op foran rådhuset for at demonstrere mod besparelser på handicapområdet.
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DENNE GANG...
Glæd dig denne gang til at se en række billeder fra vores 15 års fødselsdagsfest, ferietur til
Kroatien og vi tager dig også med på en rejse tilbage i tiden i en artikel om Klub Næstveds
historie.
Du kan også få et tilbageblik på nogle af de annoncerede arrangementer siden sidste Klubblad, bl.a. vores sommerfest og ’Musik og And’-arrangement.
I artiklen ”Demonstration mod besparelser på handicapområdet foran Næstved Rådhus”
kan du fx læse om den enorme opbakning der var ved vores demonstration foran Næstved
Rådhus den 28. august.
I bladet finder du også en oversigt med kommende arrangementer, heriblandt den årlige
julefrokost og julebasar, samt datoer for fx påskefrokost og sommerfest.
God læselyst.

KLUB NÆSTVED · AUGUST · 2018

3

SIDEN SIDST
Traditionen tro blev der holdt sommerfest den første torsdag i august.
Det var en dejlig fest med mange mennesker. Butterflies leverede som altid god musik og
Louise drønede rundt og solgte lodder for i alt 6.000 kr. som gik til opsparingen til en ny klubbus. Hun havde sammen med Isabel og Janni været rundt og fået sponsorgaver i Næstved.

Køen til køb af mad var lang. Men det var heldigvis
ventetiden værd.

Butterflies spillede op til dans ved sommerfesten.

Borgmesteren – som er æresmedlem af Klub Næstved
– kigger heldigvis altid forbi ved fx vores sommerfest.
Her i en ’swing-om’ med Jytte.

At sidde i kørestol er heldigvis ikke lig med at man
ikke kan ’danse’ til fx Lars Lilholts ”Kald det kærlighed”.

Mange mennesker og masser mængder af hygge –
det kendetegner altid Klub Næstveds sommerfest.

René – Klub Næstveds underviser i guitar og sang –
var én af de mange heldige, som vandt ved klubbens
lotteri. I alt 6.000 kr. kom der ind ved dette lotteri – til
støtte for en ny klubbus.
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Guitarholdet har givet en del koncerter bl.a. i Nyrup i Peter og Ruths have. En superskøn komsammen og det var i
august på en dejlig sommerdag.

På HandiArt mødte vi gamle venner fra Sopot. Helt
spontant blev de inviteret på besøg om aftenen da
Klub Næstveds Guitarhold øvede. Det blev til fællessang og spil og gode historier blev udvekslet.

>>
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SIDEN SIDST...

Isabel har taget initiativ til at
sælge lodsedler for Diabetes
Foreningen. Klub Næstved får et
beløb for hver solgt lodseddel, og
overskuddet går til opsparingen
til en ny klubbus.

Klub Næstved har sammen med
en række firmaer på Valnæsvej
investeret i en hjertestarter på
vejen.
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Fodboldholdet træner sommer og
vinter og har været ude og spille
kampe.

Der var gang i forberedelserne til
den store demonstration mod
besparelser på handicap og Psykiatriområdet igen, igen. Bl.a. blev der
lavet en masse skilte med smileys
som fortalte lidt om stemningen.

Der har været budgetforhandlinger og Githa
Nelander fra DF havde Klub
Næstved med i sine budgetønsker. Byrådet besluttede at afsætte 300.000
kr. til fritidsaktiviteter på
Handicapområdet i budget
2019, om nogen af de penge
”finder vej” til Klub Næstved
er endnu uvist.
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Traditionen tro har der været ’Musik og And’, hvor Carsten
Rasmussen stod for den musikalske underholdning. Igen i år
var der mere end udsolgt til dette arrangement.
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HISTORIEN OM KLUB NÆSTVED

Slagelsevej anno 2003. Den 3. oktober 2003 åbnede Klub Næstved i en træpavillon på Slagelsevej 47 med et
startbeløb på 6.000 kr.

Klub Næstved blev oprettet i 2003 - dengang som en del af det nyoprettede Bo
og Naboskab Næstved, og dermed en del
af Næstveds Kommunes tilbud til udviklingshæmmede under Handicap og Psykiatri
området. Udgangspunktet var at det var
brugerne som bestemte og vidste bedst,
hvordan deres fritidsklub skulle være. Forud
for starten var der mange møder, hvor brugerne snakkede om, hvordan de ønskede
deres klub skulle være, det var medlemmernes medbestemmelse og indflydelse,
der var i centrum, og det var i den proces,
at klubbens motto ”Her er plads til alle” så
dagens lys. Den 3. oktober 2003 åbnede Klub
Næstved i en træpavillon på Slagelsevej 47,
med et startbeløb på 6.000 kr.
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Der blev samlet brugte møbler, hentet ting
på genbrugsplads osv. I tiden på Slagelsevej
voksede klubben, og i takt med at der kom
flere medlemmer, kom der også flere pædagoger. De personlige støttetimer fulgte borgerne, så når de var i klubben, var en del af
deres støttetimer også i klubben. Så i takt
med det stigende medlemstal steg antallet af tilknyttede pædagoger også, så på et
tidspunkt var der fem pædagoger tilknyttet
Klub Næstved.
Da medlemmerne - som i enhver anden
forening - hvor frivillige med udviklingshæmning i samarbejde med pædagogisk
personale arbejdede hårdt, for at få klubben til at køre og hvor medlemmerne tog
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ansvar, var det en naturlig udvikling, da Klub
Næstved i 2005 blev en selvstændig forening
under foreningsloven.

stod for indholdet, afvikling af aktiviteter og
afholdt alle driftsudgifter.

Samtidig var klubben også en del af Bo og
Naboskab Næstved tilbud, et samarbejde
som var givtigt for begge parter. Bo og
Naboskab Næstved stillede lokaler og pædagogtimer, som forholdsmæssigt matchede
det antal medlemmer der var i klubben til
rådighed, til at hjælpe og støtte medlemmerne på det personlige plan, såvel som
med at få deres klub og fællesskabet til at
fungere socialt. Foreningen Klub Næstved

I 2005 blev det tydeligt, at medlemmerne
brugte Klub Næstved til andet end fritidsaktiviteter: De kom og snakkede om store og
små problemer, kom med breve, de gerne
ville have læst, og flere andre småting. Ideen
til at lave et støttecenter, hvor udviklingshæmmede borgere kunne henvende sig, når
de følte de havde brug for hjælp, begyndte
derfor at spire.
Forud for sin tid fungerede støttecenter og >>

Klub Næstved, 2005

I 2009 fandt omsorgsudvalget nye lokaler til Klub Næstved på Præstemarken 12, og der blev holdt kæmpe indvielse i august 2009.
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HISTORIEN OM KLUB NÆSTVED...
Klub Næstveds drøm:
Klub Næstveds drøm: Vi drømmer om at få gjort synligt, at udviklingshæmmede er
ressourcestærke personer – på deres egen måde, som det kan betale sig at investere i.

Klub Næstveds værdier:
Klub Næstved er en forening for udviklingshæmmede i Næstved kommune,
hvor medlemmernes beslutningsret er
ukrænkelig, og deres ønsker og meninger er det vigtigste.
I Klub Næstved mener vi, at det er
værdifuldt, at mennesker med udviklingshæmning har samme muligheder
og rettigheder til at være med til at
bestemme som alle andre mennesker.
Denne holdning afspejles også i Klub
Næstveds menneskesyn og handlinger.
Klub Næstveds motto er ”Her er plads
til alle”, og i et motiverende fællesskab,
hvor alle er noget værd, har det enkelte
medlem mulighed for at nyde og yde.
fritidsklubben fra 2005 til 2012 uofficielt
sammen, pædagogerne fleksede mellem
fritidsaktiviteter og støttecenter efter behov.
En ordning, der fungerede godt, som brugerne var glade for, og samtidig var ressourcebesparende.

Klub Næstved, 2009
Da Slagelsevej 47 skulle bruges til anden
institution, fandt omsorgsudvalget nye lokaler til Klub Næstved på Præstemarken 12,
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og der blev holdt kæmpe indvielse i august
2009. En af udfordringerne på fritidsområdet
og i Klub Næstved, har været - og er stadig
- at al støtte visiteres til boligen. Hvilket i
praksis betyder at borgerne kommer, bruger,
opholder sig i Klub Næstved, men deres støttetimer til fritid, socialisering og lignende
ligger i boligen.
Daværende omsorgsudvalgsformand Carsten Rasmussen var opmærksom på denne
udfordring, så da han i åbningstalen bl.a.
sagde: ”Jeg vil arbejde på, at fritidsområdet
bliver et selvstændigt område med eget
budget, og jeg har allerede sat myndighedsafdelingen i gang”, var det en god nyhed,
som ville fremme udviklingshæmmedes
muligheder for pædagogisk støtte til et
aktivt fritidsliv i et fællesskab, men desværre
blev det ikke ført ud i livet.
Derefter fulgte nogle år, hvor klubben udviklede sig, der kom flere og flere aktiviteter,
der blev arrangeret fester, debataftener og
ferieture både i udlandet og i Danmark, og i
2010 var Klub Næstved med til at få Special
Olympics til Næstved, et kæmpe arrangement med over 1.000 idrætsudøvere fra flere
lande. Der var udvikling og samarbejde på
kryds og tværs for at give medlemmerne de
bedste muligheder for et aktivt og indholdsrigt fritidsliv.
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I 2014 havde Klub Næstved igen ’flyttedag’ – nu til Valnæsvej 12, hvor klubben fortsat holder til.

Klub Næstved, 2011
I 2011 var der endnu en fusion af Bo og Naboskaber. De blev alle lagt sammen til ét center.
Det åbnede op for en snak om hvilke aktiviteter man måtte lave i foreningen Klub Næstved, da kommunen ikke bevilliger pædagogisk støtte til fritid og der var den holdning,
at man ikke kunne blande fritid i en forening
og pædagogisk støtte. Dette var der mange
medlemmer som havde svært ved at forstå,
for det var jo netop i deres fritid, at de ofte
følte, at de havde brug for lidt hjælp, når der
dukkede pludselige ting op i deres liv - uden
for den tid de fik pædagogisk støtte i hjemmet. Nemlig i deres fritid!
Det at der igen blev diskuteret fritid - udenom
borgerne - var et tilbageskridt i forhold til
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deres indflydelse og medbestemmelse. Det
blev en tid, hvor der var forvirring omkring
hvilke aktiviteter klubben måtte lave, der
blev holdt møder med politikere, myndighedsafdeling, pårørende og medlemmer,
men ingen af møderne skabte afklaring,
snarere mere forvirring. Det eneste der ikke
ændrede sig var at Klub Næstved holdt fast
i at som forening, var det alene bestyrelsen
og medlemmerne, som bestemte hvilke aktiviteter klubben skulle lave.

Klub Næstved, 2012 - 2013
2012 gøres Klub Næstveds idé med et støttecenter officielt, men det besluttes samtidigt at trække støttecenterdelen ud af Klub
Næstved fordi klubben er en forening og i
stedet oprettes det under Socialpædagogisk >>
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HISTORIEN OM KLUB NÆSTVED...
Og heldigvis var politikerne lydhøre, så den
ene pædagogstilling blev ikke nedlagt.

Klub Næstved, 2014
Den 21. juni 2014 indbød Klub Næstved til
fest, hvor de nye lokaler blev officielt indviet
af borgmester Carsten Rasmussen, som klippede den røde snor. Der var tilmeldt langt
over 100 personer til dette arrangement,
hvilket vidner om en stor opbakning til Klub
Næstved.
Den 21. juni 2014 blev de nye lokaler officielt indviet
af borgmester Carsten Rasmussen, som klippede den
røde snor. Der var tilmeldt langt over 100 personer til
dette arrangement, hvilket vidner om en stor opbakning til Klub Næstved.

Center i den samme bygning. Det blev også
besluttet at der ikke længere kunne være
klub og støttecenter på samme dage og
tidspunkter, så klubben kunne ikke råde over
lokalerne alle ugens dage. Der blev lavet en
fordeling med 2 dage til Klub Næstved og
resten af ugen til støttecentret, og størstedelen af de pædagogiske timer forblev i støttecenterdel, samtidig kunne Klub Næstveds
mange aktiviteter ikke afvikles på 2 dage.
2013 er der 1 pædagog tilbage i Klub Næstved, men i december 2013 kommer der en
melding om, at den sidste pædagog er flyttet til andre opgaver. Dette rejser en proteststorm, blandt medlemmerne og pårørende.
Der bliver skrevet læserbreve, avisartikler,
der bliver skrevet til politikerne og der bliver
stillet spørgsmål i byrådssalen, hvor mange i
øvrigt var mødt op i T-shirt hvorpå der stod
”Bevar Klub Næstved”.
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Klub Næstved kæmper stadig for at få et fast
fundament, med personaleressourcer som
matcher antal medlemmer og aktivitetsniveau i Klub Næstved. Et fundament som kan
give ro til at udvikle og tænke nye måder og
tanker i forhold til synet på udviklingshæmmedes fritidsmuligheder.
Det at skulle søge om penge, og leve med
usikkerheden om økonomien og ressourcer

Klub Næstved håber stadig, at fritidsområdet får den
anerkendelse som det fortjener, som en vigtig del af
et menneskes liv, og det enkelte menneskes fysiske,
psykiske og sociale sundhed og trivsel, at visionen om
at gøre fritidsområdet til et selvstændigt område med egen økonomi og personaleressourcer - en gang
føres ud i livet.
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år efter år er en stressfaktor i det daglige, og
vi oplever at der bliver færre og færre positive svar fra fonde, hvilket skyldes at der er
rigtig mange som søger penge via fonde og
puljer. Det er desuden en stor tidsrøver, som
sluger en stor del af de i forvejen sparsomme
kræfter i klubben.
Klub Næstved håber stadig, at fritidsområdet får den anerkendelse som det fortjener,
som en vigtig del af et menneskes liv, og
det enkelte menneskes fysiske, psykiske og
sociale sundhed og trivsel, at visionen om
at gøre fritidsområdet til et selvstændigt
område - med egen økonomi og personaleressourcer - en gang føres ud i livet.
Som udviklingshæmmet er fritid trods alt
det man har rigeligt af, så området fortjener
mere opmærksomhed end det får!

Hvorfor skal der være
en Klub Næstved?
Klub Næstved opfylder nogle basale behov
hos mennesker:
• Behov for at være en del af et fællesskab
• Behov for at føle sig tryg og opleve
stabilitet – også i fritiden
• Behov for at være sammen med andre
mennesker, at have venskaber og relationer, som er baseret på følelser
• Behov for at føle sig værdifuld og kompetent, at opnå selvrespekt og opnå
anerkendelse fra andre
• Behov for at bruge sig selv, udfolde sin
kreativitet og i det hele taget fokusere
på sine egne udviklingsmuligheder og
realisere dem.

KLUB NÆSTVED · AUGUST · 2018

Vores fundament er:
•
•
•
•
•
•

Fællesskab
Sund fornuft
En god og stærk relation, som giver
tryghed
Nærvær
Respekt for den enkelte og for
forskelligheder
En god stemning

I klubben sætter vi via det frivillige
arbejde medlemmernes personlige ressourcer i spil, til gavn for fællesskabet, og
for et aktivt og personligt udviklende
fritidsliv under trygge forhold.
Vi anerkender, at for at leve op til vores
værdier, kræves der et bredt samarbejde
mellem mange forskellige aktører fx
kommunen, sagsbehandlere, offentlige
og private virksomheder, fonde, sponsorer m.m. – og at Klub Næstveds ansatte,
instruktører, undervisere, frivillige m.v.
skal have en relevant faglig baggrund
og indsigt i mennesker med udviklingshæmning og deres særlige behov.

Vision
Klub Næstved ønsker at medvirke til
at Næstved kommune udvikles til en
kommune med plads til alle mennesker.
Klub Næstved vil gennem foreningens
værdier og aktiviteter 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.
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DEMONSTRATION MOD BESPARELSER PÅ
HANDICAPOMRÅDET FORAN NÆSTVED RÅDHUS

Der var stor opbakning til vores demonstration foran rådhuset.

’Realistiske budgetter’, ’Tænk nyt og lyt’, ’Besparelser udviklingshæmmer’ og ’Plads til alle’
var blot nogle af de slogans der stod på
bannerne, denne sidste tirsdag i august
måned, hvor vi mødte talstærkt op foran
rådhuset for at demonstrere mod besparelser på handicapområdet. Forud var der lang
tids forberedelse, hvor der blev lavet skilte
og bannere.

Flere besparelser vil jo selvfølgelig påvirke
vores liv negativt, men vi tænker også på de
børn og unge som er på vej ind i voksenlivet.
De skal have en fair mulighed for at leve livet
bedst muligt, føle de har en fremtid og en
plads i kommunen uanset handicap.

Vi demonstrerede for at politikerne skal
lægge realistiske budgetter og at der skal
åbnes op for nytænkning i forhold til hvordan man løser opgaver på handicapområdet. Stordrift og kasser der ”strammer” er
ikke nødvendigvis besparende! Politikerne
er nød til også at lytte til os - og ikke kun til
embedsmænd og ledere.

Politikkerne tog rigtig godt imod demonstranterne og Formand for Omsorgs og
Forebyggelsesudvalget, socialdemokraten
Michael Perch holdt en tale til demonstranterne hvor han bl.a. sagde: ”Tusind tak fordi
I er kommet. Man hører tit at handicapområdet, er et område hvor brugergruppen ikke
råber særligt højt, det har I da i hvert fald
modbevist i dag. I kan godt stå op og sige
jeres mening, og sige at I faktisk gerne vil i
en anden retning”.

Klub Næstved er imod flere besparelser på
handicapområdet, og det er vores håb at få
politikerne til at indse at flere besparelser
ikke gavner økonomien, tværtimod, på sigt
bliver det dyrere, da der er mange som bliver
tabt på gulvet og skal samles op på en senere
tidspunkt.

”Den dag vi skulle behandle det her sparekatalog, da var jeg ked af det og synes det var
rigtigt ærgerligt, at skulle side i den situation.
Jeg vil bare give jer rigtig meget ros for I
kommer i dag, bruger jeres ytringsfrihed og
fortæller om de ting I oplever i hverdagen.
Det har slet, slet ikke været svært for mig, at
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komme ud og møde jer, I har alle sammen
været venlige og ordentlige, og det er det
man skal i et samarbejde som det her. Så
stor, stor respekt for jeres indsats, I har virkelig bevist at I godt kan råbe op, sige jeres
mening og I er kommet her og holdt en
demonstration”.

Lynæs Larsen fra Enhedslisten, hvor hun bl.a.
sagde: ”Vi står her i dag fordi vi håber at I
kan og vil gøre noget, for at undgå de her
besparelser og især på Klub Næstved. Vi kan
slet ikke se hvad der sker hvis Klub Næstved
lukker ned, for vi kan ikke se hvor vi så skal
være henne”.

Der blev snakket på kryds og tværs foran
Rådhuset. Isabel havde en samtale med Freja

Freja svarede: ”Vi satser på at der i den kommende periode ikke sker flere besparelser.
Men der har jo været store besparelser som
er gået ud over dig, og alle de andre og dem
der kommer i Klub Næstved, og det er ikke
i orden”.
Isabel fortæller at vi mangler en ny klubbus
og gerne vil have nye aktiviteter, at vi sætter
pris på at få ny medlemmer og gerne vil have
flere lønnede medarbejdere i klubben, så
vi kan have nogle flere åbningsdage også i
weekenden en gang imellem.
Freja mener at Klub Næstved giver stort indhold i hverdagen, og Isabel bekræfter dette.
”Jeg fik det rigtig godt da jeg begyndte at
komme i Klub Næstved, det er simpelthen
det bedste der er sket for mig”. ”Der er andre
der har det som dig, og derfor skal vi også
bevare Klub Næstved”, slår Freja fast.

Formand for Omsorgs og Forebyggelsesudvalget
Michael Perch holdt en tale til demonstranterne hvor
han bl.a. sagde: ”Tusind tak fordi I er kommet. Man
hører tit at handicapområdet, er et område hvor
brugergruppen ikke råber særligt højt, det har I da i
hvert fald modbevist i dag. I kan godt stå op og sige
jeres mening, og sige at I faktisk gerne vil i en anden
retning”.
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Da det var tid hvor Byrådsmødet skulle
starte, inviterede byrådet demonstrationen
ind i Byrådssalen, som på ingen tid blev fyldt
op - endda så meget op, at der ikke var siddepladser til alle.
Demonstrationen inspirerede Isabel til at
sende et spørgsmål til byrådet og møde op
til næste Byrådsmøde, hvor 1. behandling >>
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DEMONSTRATION MOD BESPARELSER PÅ
HANDICAPOMRÅDET FORAN NÆSTVED RÅDHUS...
Svaret var at Byrådet ikke her og nu gav flere
penge til Klub Næstved, men at det var op
til Omsorgs og Forebyggelsesudvalget at
fordele deres budget for 2019.

”Jeg fik det rigtig godt da jeg begyndte at komme i
Klub Næstved, det er simpelthen det bedste der er
sket for mig”, sagde Isabel Nielsen – med skiltet ”Vi
ønsker hjælp til selvhjælp” – da hun bl.a. fik en snak
med Enhedslistens Freja Lynæs Larsen. ”Der er andre
der har det som dig, og derfor skal vi også bevare Klub
Næstved”, slog Freja fast.

af budget 2019 var på dagsordenen. I spørgetiden gik hun til mikrofonen og stillede
spørgsmålet: ”Får Klub Næstved flere penge
i 2019, så vi kan ansætte flere personaler og
udvide klubben?”

Status her ved deadline af klubbladet: Budgettet på Handicap og Psykiatriområdet er
nulstillet. Der er ikke besparelser i udsigt,
men der er heller ikke tilført flere penge. Og
dog. Der er i budget 2019 afsat 200.000 kr. til
krigsveteranerne og 300.000 kr. til fritidstilbud på handicapområdet, og udvalget kan
jo prioritere at tilføre flere penge, hvis der
er flertal for det.
Om nogen af disse penge ender i Klub
Næstved ved vi endnu ikke, men vi håber
selvfølgelig at 2019 bliver året hvor der ikke
bare skal kæmpes for at få enderne til at nå
sammen, men at det kan blive året hvor vi
kan trække vejret mere frit og udvikle så Klub
Næstved kan blive endnu bedre for endnu
flere mennesker med særlige behov.

Byrådet inviterede alle demonstranterne ind i Byrådssalen, som på ingen tid blev fyldt op - endda så meget op,
at der ikke var siddepladser til alle.

16

KLUB NÆSTVED · AUGUST · 2018

SIKKE EN FEST VI HAR HOLDT
NU I DAG, ÅH JA, ÅH JA, ÅHH
Klub Næstveds 15 års fødselsdag blev præcis den fest vi havde
håbet på. Der var fest, latter, hygge, fællesskab og taler.

Michael Perch, Formand
for Omsorgs og Forebyggelsesudvalget, stod for
åbningstalen.

Torben Stenstrup, Formand for Fritidsudvalget,
havde bl.a. en indrømmelse: ”Jeg har nu kendt
jer i tre år og jeg vil gerne
indrømme noget for jer
- jeg har lidt tabt en bid af
mit hjerte til Klub Næstved”.

Hvor mange der kiggede forbi er svært at
sige, men der var tidspunkter, hvor teltet var
fyldt og der stod folk udenfor.
Der var gæster fra gamle dage, og nye
gæster, begge dele var en glædelig overraskelse.
Tak til de mange pårørende som havde valgt
at lægge vejen forbi, og en særlig tak til Ole
og alle dem fra Hjørnet, der havde taget den
lange tur fra Langeland for at være med til
at feste.
Michael Perch, Formand for Omsorgs og Forebyggelsesudvalget, stod for åbningstalen.
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Carsten Rasmussen, tidligere formand for omsorgsudvalget og æresmedlem
i Klub Næstved, tog en
tur ned af Memorie Lane i
hans tale.

Sidste taler var Ole
Sørensen, Klub Næstveds
adoptivbarn og rebel fra
Langeland.

Han gav point for god opførsel, og for at
være gode til at få folk til at føle sig velkomne.
Michael sagde bl.a.: ”Klub Næstved har et
højt aktivitetsniveau og får en masse ting til
art ske, og det er jo fantastisk. Det indtryk
man får når man kommer her som gæst eller
bruger og er sammen med jer er, at hvis der
er noget der er glæde og livskvalitet, så må
det være det som man kan få lov at opleve
et sted som her. Den måde i tager imod folk
på, er godt nok en god og ordentlig måde
at behandle sine gæster på, og I skal have
tusind tak for at man som gæst kan føle sig
så velkommen som man gør her. Så synes jeg
også at det er rigtig, rigtig flot at man her fra >>
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SIKKE EN FEST VI HAR HOLDT
NU I DAG, ÅH JA, ÅH JA, ÅHH...

Ved Klub Næstveds fødselsdagsfest spillede klubbens guitarhold flere gange – til stor begejstring for alle fremmødte.

Klub Næstved deltager i den demokratiske
proces, og også tager den del af ansvaret
med og gør det på en ordentlig måde, så jeg
synes at I skal have med, når vi nu fejrer jer
på denne dag, at I er nogle ordentlige mennesker herude og det synes jeg er dejligt. I
skal have stor, stor ros og tusind, tusind tak
for det”.
Derefter var det Klub Næstveds Guitarholds
tur til at give et par numre, og Michael Perch
byttede sit papir ud med sin guitar og var
med på Shu-Bi-Duas ”Nam Nam” og Isabel
tryllebandt hele teltet da hun sang ”Luk
lyset ind”.
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Næste taler var Torben Stenstrup, Formand
for Fritidsudvalget. Han startede med at
sige at Isabels sang havde gjort ham meget
rørt. Og fortsatte med at ønske tillykke med
de 15 år. ”I er en dejlig klub og forening at
komme og besøge. Jeg har nu kendt jer i tre
år og jeg vil gerne indrømme noget for jer
- jeg har lidt tabt en bid af mit hjerte til Klub
Næstved. Jeg oplever her er en glæde og en
sammenhængskraft, man føler sig velkommen og føler man har en plads i et stærkt
fællesskab, selv om man bare er på besøg.
Det synes jeg er rigtigt fantastisk og noget
der kendetegner Klub Næstved rigtig godt”.
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hvad det går ud på når man driver en forening og understøtter stærke fællesskaber.
Jeg har været med til at søge nogle fonde,
så Klub Næstved kan få en ny bus, for den
her bus betyder rigtig meget for jer, så I kan
komme afsted på ture og deltage i Special
Olympics, ferie ture og oplevelser og besøge
nogle af jeres venner andre steder i landet.
Og jeg håber virkelig at det lykkes at få nogle
penge hjem, så den bus kan blive købt”.
Efter Michael Perchs tale byttede han sit papir ud
med sin guitar og var med på Shu-Bi-Duas ”Nam
Nam”.

”I har en rigtig dygtig bestyrelse, valgt af jer
selv, som har fat i den lange ende, som ved

”I laver rigtig mange ting sammen, og noget
af det jeg tror betyder rigtig meget er, at der
er plads til venner, til venskaber til fester til
kærlighed, til snak, til bankospil og alt muligt
andet. For I har jo bare et rigtigt godt sted >>

Der er ’knald på’ når Klub Næstveds guitarhold giver den ’max gas’.
KLUB NÆSTVED · AUGUST · 2018
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Venstre-manden Kristian Skov-Andersen var også blandt de fremmødte. Her ses han sammen med Benjamin.

hvor I kan mødes og I kan snakke sammen
og få lidt støtte af nogen af dem som er med
til at understøtte jeres arbejde”.
”Og til dem vil jeg bare rigtig gerne sige tak,
til den bestyrelse i har, tak til Anne og til Nina,
de to pædagoger, som er med til at holde
hånd under det hele i dagligdagen. Men den
aller, aller største respekt som jeg bliver nød
til at udtrykke sådan en dag som i dag, er til
May-britt og Svend som jeg har den aller
største respekt for, med frivillig arbejdskraft
i ryggen, er med til at understøtte og holde
gang i butikken og jeg er helt sikker på at
Klub Næstved havde ikke kunne holde sin 15
20

års fødselsdag, hvis ikke de to havde været
med til at holde hjulene i gang”.
”Til sidst vil jeg bare sige, jeg synes det rigtigt
fedt at se I var med til at demonstrerer, jeg
synes rigtig tit I skriver noget godt i avisen,
jeg synes I er gode til at fortælle politikerne
her i byen, at der er brug for i får noget mere
støtte for at holde sammen på Klub Næstved,
og ved I hvad venner, jeg tror faktisk at politikerne godt ved at Klub Næstved er et kæmpe
aktiv for Næstved Kommune, I er noget helt
særligt og det skal i have tusind tak for. Og
rigtig meget tillykke med fødselsdagen”.
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Carsten Rasmussen, tidligere formand for
omsorgsudvalget og æresmedlem i Klub
Næstved tog en tur ned af Memorie Lane.
Han sagde ”Første gang jeg trådte ind i Klub
Næstved, det er ikke helt 15 år siden men
næsten, der var jeg en lidt yngre mand i en
striktrøje der mødte op i pavillonen ude på
Slagelsevej, hvor vi var ude og besøge jer for
at høre hvad Klub Næstved var for noget. Her
er gudskelov stadig nogle ansigter fra dengang, men gudskelov er der også kommet

Ole Sørensen, Rebellen fra Langeland, havde taget
turen fra Langeland til Næstved – for naturligvis ville
han ikke gå glip af fødselsdagsfesten.
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mange nye ansigter til. Nogle år senere fandt
vi et nyt sted til jer nede i Præstemarken,
hvor der stod en lidt yngre udgave af mig i
en rødternet skjorte og klippede snoren, og
bød jer velkommen og vi mente det var det
bedste sted på jorden, vi havde fundet til jer
nu. Men det var lidt småt, så fandt vi huset
herude på Valnæsvej, og der fik jeg igen lov
til at komme ud og indvie det og være med”.
”Jeg var faktisk en smule nervøs for at skulle
holde denne tale i dag, og det var jeg fordi
når man skal holde sådan en tale, så er det
ligesom en kvindes nederdel, den skal være
kort nok til at være interessant og lang nok
til at dække det væsentligste. Jeg føler jo lidt
jeg er en del af Klub Næstved, fordi jeg har
været med til så mange arrangementer, og
så vil jeg bare sige, det bedste valgmøde,
er det nede hos jer. Det er så fantastisk, og
det er det fordi du kan ikke forberede dig
på noget som helst som politiker på jeres
spørgsmål, for jeres spørgsmål til os politikere kommer fra hjertet og så får jeg tingene
råt og usødet, og hvor er det dejligt at I ikke
pakker noget som helst ind. Det er det jeg
så godt kan li ved jer, og det er det der gør
det så svært når man skal holde en tale for
jer, fordi I er så ærlige og oprigtige og det har
I været i alle 15 år. Så jeg vil bare ønske jer
rigtig stort tillykke og jeg synes vi skal råbe
hurra, for det har I simpelt hen fortjent, for
jeres kæmpen med os besværlige politikere”.
Sidste taler var Ole Sørensen, Klub Næstveds
adoptivbarn og rebel fra Langeland. Ole
startede med lidt historie: ”Den 25. januar
2016 fik jeg en mail herfra, der var noget
med noget spare et eller andet, det er sådan >>
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noget politikere er rigtig dygtige til rundt
omkring i landet. Nå, men jeg fik en mail om
ikke jeg kunne komme over og fortælle lidt
om sund fornuft, men Klub Næstved det lå jo
sådan lidt uden for mit område, jeg arbejder
jo med udsatte borgere, så det var ikke bare
lige. Men så fik jeg en mail mere, at jeg ville
få en lille kurv, hvis jeg kom. Og så tænkte
jeg så kommer jeg, og det blev så starten
på et venskab”.
”De mennesker der kommer i klubben, de
har lært mig om sammenhold, at acceptere
hinanden, få hinanden med, være opmærksomme på hinanden, det er jo fandens gode
ting. Når jeg går rundt så lytter jeg og I er
gode til at tage ansvar, det er bare så godt.
Og hvis jeg kunne tage alt det I kan, med
tilbage til Langeland, det ville være rigtig
fantastisk for Langeland. Og det vigtigste,
man er fandme velkommen når man kom
mer”.

politiker menneskesyn i Næstved, det kunne
jo være, ligesom politikerne har det på Langeland, vi investerer i mennesker, det synes
jeg vil være rigtig godt”.
”Når jeg ude og holder foredrag, så har jeg
Klub Næstved med i mit foredrag, fordi jeg
er adopteret så hører I også med i mit foredrag, så jeg fortæller den gode historie om
Næstved og Klub Næstved overalt i landet,
selv i Ålborg ved de hvem Klub Næstved er.
Jo mere jeg fortæller om Klub Næstved, jo
sværere bliver det for politikerne at lukke jer,
og næste gang vil jeg love jer, der fortæller
jeg om jer inde på Christiansborg for der
kommer jeg også en del. Tusind tak og tillykke med fødselsdagen”.

”Jeg har jo fundet ud af at dem som kommer
i Klub Næstved, de er jo fandme lige så
udsatte, som de udsatte jeg arbejder med.
Fordi vi har nogle der hedder politikere og
det at de bliver udstyret med nogle besparelser, hele tiden igen, igen og igen. Så når
det handler om besparelser, så vil jeg vove
og påstå at I er lige så udsat, som alle dem
der er udsat og lever udenfor”.
”I har nogle politikere der kan knipse med
fingrene, så er I sparet væk, og det må ikke
ske! Så derfor må jeg som adoptivbarn her
i Klub Næstved, protestere over at sådan et
sted som Klub Næstved overhovedet kan
komme på listen over spareforslag. Og et
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Der var masser af lækkerier til de mange gæster, som
lagde vejen forbi Valnæsvej for at ønske klubben tillykke med de 15 år.
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UHYGGELIG HALLOWEEN MIDDAG
I KLUB NÆSTVED

Mumificeret farsbrød:
1 kg. hakket kalv og flæsk
1 stk. stort løg, fintrevet
1 æg
Evt. 1 dl. bouillon
Evt. 150 gr. hytteost
2-3 friskpressede hvidløgsfed
1 spsk. urtesalt, fx Herbamare Spicy eller
sellerisalt
1 - 1 1/2 tsk. chiliflager eller tilsvarende
mængde frisk chili. (kan udelades)
2 tsk. italiensk krydderi eller tilsvarende
24

mængde friske urter
Friskkværnet peber
Til balsamering: Ketchip eller BBQ sauce
Til bandage: Røget bacon i skiver
Til øjne: 2 æggeblommer
Til tænder: Smuttede mandler
Rør farsen og form den (i en stor badepande)
som et hoved med hule øjenhuller og åben
mund.
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Ønsker du at balsamere dit mumie, kan du
smøre det ind i fx ketchup eller BBQ sauce.
Leg bandagist, mens du omvikler hovedet,
så du får et mumielignende farsbrød.
Leg øjenlæge og monter de kunstige øjne
(grønne tomater, men et par rødskudte går
selvsagt også an).
Leg tandlæge og sæt de løse tænder på
plads (den tykke ende af mandlerne skal i
gummerne).

Det ser uhyggeligt ud – men det smagte
super lækkert.
Den uhyggelige middag er klar.
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UGE 39 – FERIE, FERIE, FERIE!
I år gik Klub Næstved ferietur til Selce i
Kroatien. Turen var arrangeret i samarbejde
med Ørslev rejser og en tur hvor der kun var
deltagere fra Klub Næstved.
Efter en noget vuggende sejltur til Rostock,
gik det ned gennem Tyskland. Vores chauffør
Jan, havde sørget for lækkert smørrebrød
til frokost, og kl. 19.00 - helt efter planen
- ankom vi til vores hotel i Amberg. Et flot
hotel og meget flotte værelser. Om aftenen
gik vi en kort tur op til Amberg centrum, hvor
vi spiste 3 retter på et lokalt bryggeri.
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På dag 2 fortsatte
vi rejsen gennem
Østrig og Slovenien
og kl. 19.00 ankom vi til
Hotel Slaven og en dejlig
lun aften i Selce.
Ferien bød på meget forskelligt vejr, lige
fra storm og regn til varme stranddage og
heldigvis mest af det sidste. Oplevelserne var
også varieret med byture, ture i nærområdet,
sejlture, afslapning ved stranden, og selvfølgelig aftenhygge på strandbaren.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Hvad Tobias har bygget her, det kan du se nærmere på, når vi holder julebasar den 17. december.

Først og fremmest kan vi love at 2019 også bliver et fest år. Klub Næstveds Guitarhold
fylder nemlig 10 år, og det skal fejres, bl.a. laver guitarholdet en fødselsdag turné i
2019 og selvfølgelig bliver der også en fest.
Så følg med på klubbens facebookside og på vores hjemmeside, hvor der løbende
vil komme opslag. Har du lyst til at være med på spillesteder på denne turné, så skriv
en mail til Klub Næstved, klubnaestved@gmail.com, så vil vi kontakte dig.
Den 9. december 2018 støtter Klub Næstveds Power Walk hold Svovlstikkerne og
deltager i julemandsløbet i Næstved
Den 17. december 2018 kl. 16.00-20.00 holder vi julebasar og julekoncert med Klub
Næstveds Guitarhold. Arrangementet er åbent for alle, så kig forbi og mærk den
hyggelige julestemning i den flot pyntede klub. Der vil være et lille loppemarked,
lykkehjul, små delikatesser og salg af gløgg og æbleskiver. Vi kan også love der vil
være nogle overraskelser, for som det ses på billederne så er der gang i byggeriet.
Hvis du ønsker mad skal du tilmelde dig på forhånd. Menu: Mørbradgryde. Pris. 40 kr.
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Den 27. december 2018 Julefrokost i Klub Næstved
Den 31. december 2018 Nytårsfest i Herlufmagle med Butterflies
Den 2. februar 2019 Koncert i Dalmose Hallen hvor bl.a. Klub Næstveds Guitarhold
spiller
Den 22. april 2019 Påskefrokost
Den 20. juni 2019 Generalforsamling og Skt. Hans fest
Den 1. august 2019 Sommerfest

I 2019 fejrer Klub Næstveds guitarhold 10 års fødselsdag med en turné. Holdet er klar til at spille hos dig –
du skal blot skrive til os.

KLUB NÆSTVED · AUGUST · 2018

29

VELKOMMEN TIL SÆSON 2018/2019
Kontakt

Klub Næstved
Valnæsvej 12
4700 Næstved
Tlf. 54 12 81 07

Kontaktperson:

May-Britt Bay Hansen – tlf. 27 81 25 31

Mail: klub@klub4700.dk
Åbningstider i Klub Næstved
•
•
•

Mandage kl. 14.00 – 21.00
Onsdage kl. 15.00 – 19.00
Torsdage kl. 14.00 – 21.00

I perioder er der også arrangementer og kurser tirsdage og weekender, så følg med på Klub Næstveds
hjemmeside www.klub4700.dk og facebook.

Bliv medlem af Klub Næstved
Medlemskab tegnes for ½ år ad gangen og koster 375
kr. pr. gang – dog er prisen nedsat for folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og unge under 18 år,
som skal give 190 kr. for et halvt års medlemsskab.
Du behøver ikke at være tilmeldt aktiviteter for at
komme i Klub Næstved. Du er også velkommen, hvis
du bare vil slappe af – lave ingenting – eller måske
høre musik, se tv eller snakke med de andre, der
kommer i Klub Næstved.
Der er også mulighed for at spille f.eks. kort, skak og
ludo samt Wii på storskærm.

I baren kan der købes et bredt udvalg af øl, sodavand,
kaffe og te. På udvalgte dage kan du tilmelde dig
madklubben.
På klubdagene er der altid god mulighed for at træffe
sine venner og have nogle hyggelige timer sammen.
Men der er altid plads til flere i klubben – og dermed
nye venskaber.
Så hvis du efter at have læst lidt om Klub Næstved har
fået lyst til at besøge os, er du meget velkommen til at
komme forbi på en klubdag. Du er også velkommen
til at ringe på tlf. 27 81 25 31 eller 54 12 81 07.

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

MENY
Østergade 16 • 4700 Næstved
Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk

TÆNK
ANDERLEDES

Mangler du et foreningsblad, eller
har du allerede ansvaret for et, kan
vi tilbyde at løfte opgaven med
produktionen. Et foreningsblad er
ofte det vigtigste bindeled mellem
forening og medlemmer.
Vi har mange års erfaring og kan
være behjælpelige med layout,
tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers, visitkort, etc.
Kontakt os for en uforpligtende
snak, vi deler gerne ud af vores
erfaring...

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