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DENNE GANG

- Klub Næstved går ALL IN ! 

- Klubben frembringer talent, glæde og et unikt fællesskab.

- Gensyn med gamle venner.

- Enigt Byråd tilgodeser Klub Næstved med flere penge i budgetforlig 2020.

- Det er blot et lille udpluk af hvad du kan læse om i denne udgave af Klub  
 Næstveds Klubblad. Der er selvfølgelig også en stor reportage om Klub  
 Næstveds Guitarholds 10 år jubilæum.
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FÆLLESSKABSPRISEN

Isabel og sanger Brian Ryce.Isabel og sanger Brian Ryce.
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I 2019 havde Klub Næstved den store ære at 
blive indstillet og ende blandt de nomine-
rede til Fællesskabsprisen, og torsdag den 
29. august - i høj sol over København – tjek-
kede Klub Næstved ind på Oslofærgen, hvor 
prisoverrækkelsen skulle finde sted. 
Selv om det ikke blev til nogen pris til Klub 
Næstved, så var det fantastisk at være med 
i arrangementet og København viste sig fra 
sin flotteste side, da vi sejlede ud af havnen, 
for at vende og se byen fra søsiden. Vi fik hilst 
på både sangeren Bryan Rice og minister 
Pernille Rosenkrantz-Theil, og vi havde en 
fantastisk dag i hinandens selskab.

OG DE NOMINEREDE ER... 

Faktaboks:
Fællesskabsprisen hylder hverdagens mange 
oversete helte, der udgør velfærdssamfun-
dets usynlige bærende søjler, og som gør en 
ekstraordinær forskel for fællesskabet. Prisen 
blev for 6. gang uddelt i 2019. 
Det er Mette Frederiksen og en bred kreds 
af partnere som står bag Fællesskabsprisen 
som blev uddelt første gang i 2014.
Hvem kan vinde?
Personer, grupper eller projekter, der har 
gjort en ekstraordinær indsats for fælles-
skabet, og som lever op til kriterierne for at 
blive nomineret til prisen:

1. Man skal være uundværlig for et  
 fællesskab, der har stor betydning  
 for andre

2. Man skal stå bag en 
 længerevarende indsats, der  
 rækker ud over et kort initiativ

3. Man skal have skabt konkrete 
 resultater gennem sin forening,  
 projekt eller initiativ

4. Man skal være et forbillede for 
 kollegaer eller lokalsamfund

 I år blev fællesskabsprisen  I år blev fællesskabsprisen 
uddelt for 6. gang.uddelt for 6. gang.
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FÆLLESSKABSPRISEN... (Fortsat)

Smukt syn på vej ud af Køben-Smukt syn på vej ud af Køben-
havns havn.havns havn.

Med København om bagbord og Med København om bagbord og 
Dannebrog vejrer for vinden.Dannebrog vejrer for vinden.
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Karsten, Isabel, Kristina og Michael Karsten, Isabel, Kristina og Michael 
blev også fotograferet med minister blev også fotograferet med minister 

Pernille Rosenkrantz-Theil.Pernille Rosenkrantz-Theil.
 Klub Næstved ombord på Oslofærgen. Klub Næstved ombord på Oslofærgen. Klub Næstved ombord på Oslofærgen. Klub Næstved ombord på Oslofærgen.

Sanger Brian Rice omgivet af fra Sanger Brian Rice omgivet af fra 
venstra Kristina, Isabel, Michael, venstra Kristina, Isabel, Michael, 

Karsten og Peter Søren.Karsten og Peter Søren.
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SOMMERFEST

Sommerfest med stærke traditioner
og vokseværk
Aldrig har der været flere mennesker til 
sommerfest i Klub Næstved. Medlemmer, 
ikke medlemmer, venner, familie, naboer, 
politikere m.m. 
Stemningen er uformel og munter, alle 
hygger sig på kryds og tværs og danser til 
vores faste duo, Butterflies, der som altid 
var veloplagte og sørger for at dansegulvet 
er fyldt.
Vi lader billeder og kommentarer fra nogen 
af dem som deltog tale for sig selv, og vi 
håber at ses igen til sommerfesten den 6. 
august 2020.

Minister til sommerfest
Dette skrev MF’er Magnus Heunicke på 
Facebook: Jeg lovede at komme tilbage 
til Klub Næstveds sommerfest. Det bety-
der meget for mig, og det var en kanon 
dejlig oplevelse her til aften.
Vi dansede, sang, spiste og snakkede. 
Og først og fremmest var vi en del af det 
fællesskab, som Klub Næstved er. Hvor 
der er plads til alle og brug for alle. Og 
hvor du er velkommen, uanset hvad du 
har med i bagagen.
Jeg mødte Mette, som denne måned 
har fået 318 kroner i løn for arbejdet bag 
kassen i en café i en beskyttet virksom-
hed i Ringsted. Hendes smil og stolthed, 
da hun fortalte mig, hvor meget det 

Magnus Heunicke og Kristina har tradition for at blive fotograferet sammen – også ved årets sommerfest.
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  >>

betyder for hende, at der på kontoudtoget 
står en linje med løn. Det kan ikke beskrives.
Jeg mødte også familier, som kæmper med 
systemet for at få den hjælp, deres børn har 
brug for. Mange gange følger der forskellige 
diagnoser med, og det er ikke altid lige let. 
Her kan vi som samfund gøre det bedre.
Og jeg mødte Kristina her på billedet, som 
dansede fra første sang. Der var ikke meget 
plads på dansegulvet, og der blev i den grad 
sunget med. Kristina og jeg har en tradition 
med at tage et foto sammen, så det fik vi 
også her til aften.
Tak for en dejlig aften. Og tak for en kæmpe 
frivillig indsats med lækker mad, stort telt 
i haven, god musik med Butterflies og en 
varm stemning. Vi ses. Byrådsmedlem i Køge

Mads Andersen, Byrådsmedlem i Køge Kom-
mune, skrev på Facebook: I valgkampen, på 
en af lørdagene på Axeltorv, mødte jeg første 

gang Klub Næstved. 
En klub for udviklings-
hæmmede i alle aldre. 
Lige med det samme, 
mærkede jeg gæstfrihe-
den, varmen og enga-
gementet. En helt unik 
klub, som jeg over et 
par lørdage lærte bedre 
og bedre at kende. Lige 
inden valget inviterede 
de mig så til deres som-
merfest.
Festen var i aftes, og 
sammen med ca. 100 
andre gæster, blev der 
danset og sunget, og 
fortalt røverhistorier og 
grinet. 

Mads Andersen, Byrådsmedlem i Køge Kommune, (T.V. i billedet) var en af 
flere politikere som kiggede forbi til vores sommerfest.

Vi fi k også besøg fra Grøndalsvænge.
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Man mærker lynhurtigt klubbens DNA, som i 
høj grad kan beskrives som: Vi kan godt, hvis 
vi hjælpes ad.
Inden jeg kørte hjem igen, var jeg både 
blevet inviteret til næste fest, op til dans, 
blevet lovet et portrætmaleri, inviteret på 

hjemmebesøg, og i den grad charmeret og 
inspireret.
Det er ikke sidste gang jeg besøger Klub 
Næstved.
You’ll Næver walk alone.

SOMMERFEST... (Fortsat)

 Dans er sundt. Det ved den dengang nyudnævnte     Dans er sundt. Det ved den dengang nyudnævnte     Dans er sundt. Det ved den dengang nyudnævnte    
 Sundheds og ældre minister Magnus Heunicke. Sundheds og ældre minister Magnus Heunicke. Sundheds og ældre minister Magnus Heunicke.

 Vi får heldigvis fortsat besøg fra vores søde naboer,       Vi får heldigvis fortsat besøg fra vores søde naboer,       Vi får heldigvis fortsat besøg fra vores søde naboer,      
 når vi holder sommerfest.   når vi holder sommerfest.   når vi holder sommerfest.  

 Formand Isabel Nielsen og næstformand Michael     Formand Isabel Nielsen og næstformand Michael    
 Schultz byder velkommen. Schultz byder velkommen.

 Formand Isabel og Githa Nelander, DF, fi k en lille snak. Formand Isabel og Githa Nelander, DF, fi k en lille snak.
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 Magnus Heunicke omgivet af Butterfl ies. Magnus Heunicke omgivet af Butterfl ies.

 Vi fi k også besøg fra Grøndalsvænge. Vi fi k også besøg fra Grøndalsvænge.

 Mette og Magnus fi k en snak om stort og småt. Mette og Magnus fi k en snak om stort og småt.

 Som altid det veloplagte makkerpar Brian og Fætter. Som altid det veloplagte makkerpar Brian og Fætter.
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SÅ KOM DET ENDELIGT ! 

Uden DF’er og Byrådsmedlem Githa Nelanders 
utrættelige arbejde både i dette og sidste års 
budgetforlig, for at få Klub Næstved på kom-
munens ”fi nanslov”, var dette løft ikke kommet.

Nu siger politikerne i Næstved Kommune 
også ja til at fællesskab skal være en del af 
velfærden i kommunen. 
Et enigt Byråd i Næstved Kommune, vedtog 
i oktober budget 2020 uden besparelser på 
Handicap og Psykiatriområdet. 
Tværtimod kan vi tale om et velfærdsløft 
til fællesskabet. I det nye budget, blev Klub 
Næstved tilgodeset med 250.000 kr. Sam-
men med de 100.000 kr. klubben fi k i sidste 
års budgetforlig, kan Klub Næstved nu an-
sætte en pædagog mere i 2020.
Klub Næstved har nu fået et mere sikkert 
fundament, og vigtigheden af at udvikling-
shæmmede, skal have mulighed for at være 
en del af et fællesskab, med gode relationer 
har fået politiks fokus i Næstved.
At ”Der står en kvinde bag alt” siger et ord-
sprog, det passer også i dette tilfælde. Uden 
DF’er og Byrådsmedlem Githa Nelanders 
utrættelige arbejde både i dette og sidste 
års budgetforlig, for at få Klub Næstved på 
kommunens ”fi nanslov”, var dette løft ikke 

kommet, og denne gang formåede hun at 
få et enigt Byråd, til at støtte op om et økon-

omisk løft, øremærket til Klub Næstved.
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KLUB NÆSTVEDS GUITARHOLD BLEV  
”FØDT” FOR 10 ÅR SIDEN

I 2009 spirede en idé til at starte Klub 
Næstveds Guitarhold. Kan udviklingshæm-
mede lære at spille guitar, hvis de får 
professionel undervisning?
Henrik Bay Hansen, dengang nyuddannet 
Can. Mus Pæd. fra Musikkonservatoriet, 
tog udfordringen op, og blev Klub Næst-
veds Guitarholds første lærer, og med 
økonomisk støtte fra daværende Kultur og 
Fritidsudvalg blev projektet søsat. 
Der gik ikke lang tid før det viste sig, at Gui-
tarholdet var kommet for at blive, og Klub 
Næstved indgik en aftale med Musikaften-
skolen om at blive en del af deres tilbud og 
det er vi den dag i dag. 
Holdet voksende både musikalsk og 
socialt, der blev grundlagt en stærk fæl-
lesskabsfølelse på holdet som er der den 
dag i dag. 
Guitarholdet er vokset og vokset gennem 
årene og der har været en forrygende 
udvikling. 
I 2014 gav Henrik ”taktstokken” videre til 

Guitarholdets nuværende lærer, René Kow-
alczyk, som har videreudviklet holdet gen-
nem de sidste 5 år. Guitarholdets selvtillid 
og lyst til at tage alle udfordringer op er 
bare vokset og vokset, og de turer rundt og 
giver mange koncerter. Guitarholdet byg-
ger på en fælles kærlighed til musik, der er 
et  unikt sammenhold og et fællesskab ud 
over det sædvanlige - et fællesskab som 
også rækker ind i privatlivet.
Dette har kun været muligt på grund af 2 
friske og fagligt dygtige lærer, en Kultur og 
Fritidsafdeling som turde satse økonomisk 
på et projekt og en Musikaftenskole som 
kan se muligheder og værdi i Klub Næst-
veds Guitarhold som en del af deres tilbud.
Den 26. september 2019 blev guitar-
holdets 10 års fødselsdag fejret med en 
gigantisk fest med mere end 100 gæster, 
og med musikken og Klub Næsteds Gui-
tarhold i centrum. Der blev holdt taler, og 
der var musikalske gæster lokale, såvel som 

langvejs fra.

Klub Næstveds to guitarlærere, fra venstre den nuværende lærer René 
Kowalczyk og t.h. klubbens første lærer Henrik Bay Hansen.
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  >>

ALL IN !

Medlem af Næstved Kommunes Kultur og 
demokratiudvalg Githa Nelander holdt 
åbningstalen. Hun sagde: ”Ligesom med 
alt andet her i Klub Næstved, så laver I ikke 
noget halvhjertet! Nej i går all in! Og derfor 
kan I i dag fejre jeres guitar holds 10 års ju-
bilæum. Nu fornemmer man at der altid er 
et stort sammenhold og fællesskab i Klub 
Næstved. Med guitarholdet fandt i endnu 
et fælleskab, nemlig glæden ved musikken, 
som I fl ittigt deler med andre når I tager 
rundt for at spille, der er derfor en god 
grund til, at I modtog LEV´s Humørfonds 
legat i 2011.
I spreder ikke alene glæde ved jeres musik 
og sang, men også med jeres altid gode 
humør og nærvær. Man kan ikke andet end 
at være glad og opløftet, når I har været 
forbi. Og selvfølgelig har I udgivet en CD, 
hvor blandt andet jeres egen komponere-
de Klub Næstved sang er med - som jeg 
startede med at sige, så går i all in.

Jeg ved fra mine kollegaer i Omsorgsudval-
get, at de har været så heldige, at få lov til 
at spille på instrumenter sammen med jer. 
Det havde de stor fornøjelse ud af, men de 
måtte erkende at de ikke ejer det samme 
talent som jer. I har noget specielt sam-
men og I har talenter som I kan dele med 
mange her i kommunen, og andre steder. 
Jeg kunne sagtens forestille mig, at glæden 
ville være stor, hvis I lagde vejen forbi vores 
ældrecentre, institutioner eller gav en kon-
cert på vores hyggelige torv.
Vi kan i hvert fald være stolte af, at have et 
sted som Klub Næstved, som med gode 
frivillige kræfter ligger så mange ressourcer 
i, at frembringe talent, glæde og et unikt 
fællesskab. Klub Næstveds guitarhold deler 
fællesskabet og kærligheden til musik-
ken, og jeg håber det bliver ved mange år 
fremover.

Tillykke med jeres 10 års jubilæum.

Handicap og psykiatrichef Bo Gammelgaard, var blot 
en af mange gæster.
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KULTUR, FOLKELIGHED OG FÆLLESSKAB 
NÅR DET ER ALLERBEDST!

En af talerne var Bent Kværndrup, som er 
leder af Næstved Musik Aftenskole. Han 
sagde bl.a.: ”Jeg synes det er fantastisk, at 
Klub Næstveds guitarhold er en del - ja en 
meget vigtig del - af aftenskolen. Det er 
kultur, folkelighed og fællesskab når det er 
allerbedst!
Guitarholdet udvikler sig hele tiden! In-
dimellem er der også sangere på holdet og 
indimellem er der også solister - eller duoer 
der træder frem og giver et nummer. Det 
er et guitarhold i bevægelse - et hold der 
siger ja til nye udfordringer - optræden ved 
handicap Grand prix og meget mere - Også 
i dag, ved 10 års jubilæet, optræder guitar-

holdet selvfølgelig med deres smittende 
humør og finurlige og sjove musikalitet.
Jeg vil håbe og ønske, at I spiller og synger 
og kaster jer ud i lige så mange sjove og 
anderledes projekter de næste ti år - som 
I har gjort her i de første 10 år - Og for mit 
eget vedkommende er jeg stolt over at 
Den Dynamiske Duo (bestående af Carsten 
Rasmussen og undertegnede), har fået den 
ære at spille for jer ved dette jubilæumsar-
rangement! 
Stort tillykke med jubilæet og god vind 
fremover - 
Musikalsk kærlig hilsen Bent Kværndrup 

Bent Kværndrup, leder af Næstved Musik aftenskole, 
holdt tale for Guitarholdet.

Den Dynamiske Duo sørgede for at dansegulvet 
blev fyldt.
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SANGERINDEN STINE SARA

En af klubbens andre gæster, var en lokal 
og helt igennem fantastisk sangerinde.
Stine Sara er en livsglad sangerinde med 
Tourette, der efterhånden har optrådt en 
del steder - både i kor og bandsammen-
hænge. 

Sidste år kunne Stine Sara opleves i sang-
programmet ”All Together Now”, og i år har 
hun gæstet Aftenshowet og været en del 
af programmet "Anderledes som mig", hvor 
emnet var Tourette, og hvordan man lever 
i fred med de udfordringer, der medfølger. 
Stine Sara er også foredragsholder og 
tilknyttet foredragsfi rmaet YOUANDX.

Stine Saras skønne stemme var med til at sætte stemningen i top.
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SANGEN SOM MEDICIN!

Det socialpsykiatriske bo- og værestedet 
Hjørnet har lavet helt fantastisk projekt 
sammen med kirkerne på Langeland. 
Vi startede et kor op på Hjørnet i septem-
ber 2016, og selvfølgelig fi k det navnet 
”Rebellens Kor”. 
Det var meget spændende og se om der 
overhovedet var opbakning til koret fra 
brugerne side... ét var der, og der kommer 
hele tiden fl ere og fl ere til. 
Det at synge sammen giver os et styrket 
fællesskab og så megen glæde, når vi 
mødes i koret om fredagen.
Det kan faktisk mærkes hele ugen op til, 
hvor forventningens glæde hele tiden 
nævnes, og historien om koret bliver frem-
hævet positivt.

”Det at synge sammen er bedre end 
medicin”.
”Det redder min dag”.
”Jeg bliver så glad, og vi har det så godt 
sammen”.
Det er bare nogen af de udtalelser der 
kommer fra medlemmerne.
 Glæden ved at synge sammen overvandt 
alle bekymringer og de fi k hurtigt blod på 
tanden og mod til at optræde for publi-
kum. 
 Det er så fantastisk, og alle er så glade, 
begejstret og høje over al den positive 
tilbagemelding der har været, når de har 
været ude og optræde.
 Vi er alle så taknemmelige over at have 
fået denne mulighed i vores hus!

 Rebellens Kor fra Langeland satte et fl ot punktum for festen. Rebellens Kor fra Langeland satte et fl ot punktum for festen.
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  >> Ole Sørensen kom også forbi, og var med til at fejre Guitarholdet. Ole Sørensen kom også forbi, og var med til at fejre Guitarholdet.
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FAKTA BOKS

Klub Næstveds Æresmedlemspris ud-
deles til personer som har en helt særlig 
betydning og gjort en særlig indsats for 
Klub Næstved. Personen indstilles af Klub 
Næstveds bestyrelse, og overrækkes af 
Borgmester Carsten Rasmussen som også 
er Klub Næstveds første Æresmedlem.

Klub Næstveds Æresmedlemspris 2019 
gik til guitarlærer René Kowalczyk, og 
selvfølgelig skulle den overrækkes ved 
Klub Næsteds Guitarholds 10 års fødselsd-
agsfest.
René skal have prisen fordi: Han er en god 
guitarist, og en god og inspirerende lærer.
Han er god til at lave guitararrangementer 
til Guitarholdet og finde på hjælpemidler 
til guitaristerne så vi hele tiden bliver 
bedre.
Han er god til at undervise både i alene 
spil/sang og samspil hvor vi alle er med.
Han er trofast og kommer når vi har brug 
for det.
Vi er taknemmelige for at han vil køre fra 
København til Klub Næstved hver onsdag.
Han er sød, han har godt humør og er altid 
klar til en god snak.
Vi har lært rigtigt meget af dig og vi kan 
godt mærke vi har rykket os og bliver 
bedre og bedre.
Fra alle os i Klub Næstved en stor tak til dig 
René.
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GENSYN MED GAMLE VENNER

Der var en gang, hvor jeg var lærer for et 
guitarhold. 
Vi spillede sammen i 5 sjove år, men så 
gik der 5 år, hvor vi slet ikke så hinanden. 
Sådan er det bare nogle gange, tiden går, 
der sker en masse andre ting, og derfor 
blev jeg også ekstra glad, da jeg fi k en 
invitation til en ganske bestemt fest.  
Guitarholdet skulle fejre sit 10-års ju-
bilæum, og da jeg trådte ind i teltet, var det 
ligesom at være med til en kær gammel 
vens runde fødselsdag. En gammel ven, 
som man ikke har set i årevis, og som man 
pludselig kan mærke, at man har savnet 
uden egentlig at tænke over det. 
De lignede sig selv, alle mine gamle 
guitarvenner, og de lød også som sig 
selv. Jeg tog mig selv i at smile lidt, da jeg 
opdagede, at Jesper stadig har det samme 
udtryk i ansigtet, når han synger omkvæ-
det i en bestemt sang; at Michael trækker 
vejret på præcis samme måde, som han 
gjorde for 10 år siden, når han synger 

Elvis; at Christina stadig har det samme 
koncentrerede blik; at Kjeld stadig tramper 
takten på samme måde; at Michael stadig 
har Næstveds hurtigste pegefi nger; og 
at Karsten klapper takten lige så hårdt på 
låret, som han altid har gjort, mens han 
synger. 
De var der stadig, alle de gamle venner, og 
de havde endda fået mange nye venner. 
Dygtige guitarister og sangere, som gjorde 
sig umage og nød det at lave musik sam-
men med andre, og det fi k mig til at tænke 
på, hvor meget jeg selv lærte om men-
nesker og musik i de 5 år, da jeg var i Klub 
Næstved. Man kan vel sige, at jeg både var 
lærer og elev, men først og fremmest så 
fi k jeg mig nogle venner, som jeg helt har 
glemt at besøge i de seneste 5 år. 
Det har jeg lovet mig selv at gøre noget 
ved i løbet af de næste 5 år. 
Og videre frem. 
Vi ses!
Kærlig hilsen, Henrik Bay Hansen     
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TÆNK 
ANDERLEDES
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Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi 
tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det 
vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være 
behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til 
hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. 
programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...
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Murermester
Martin Hansen

Ankervej 5
4700 Næstved

Mobil 2463 0291

Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved

Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk

www.actaadvokater.dk

ActaAdvokater
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SKAL FÆLLESSKABER VÆRE EN DEL 
AF VELFÆRDEN?

Det spørgsmålet stillede Klub Næstved i 
september, og svaret er JA! Hvis du spørger 
i Klub Næstved.
I kommunen er der SKAL og KAN opgaver. 
Det er serviceloven som bestemmer hvad, 
der er hvad. Serviceloven er en lov som 
værner om det enkeltes menneskes ret-
tigheder og behov. Derimod står der intet 
i loven om retten til at få støtte til at indgå 
fællesskaber. Med andre ord er kommunen 
ikke lovmæssigt forpligtet til at tilbyde 
udviklingshæmmede fællesskaber. Støtte 
til at udviklingshæmmede kan indgå i fæl-
lesskaber i fritiden er en KAN opgave for 
kommunen, og dermed også den opgave 
der først og fremmest har været offer for 
de sidste mange års besparelser. 
Så når regeringen giver flere penge til 
velfærd, må vi få politikerne til at forstå, 
at en del af pengene skal øremærkes til 
retten til et fællesskab, og at denne ret 
skal skrives ind i Serviceloven som en 
SKAL opgave og i fremtiden være en del af 
velfærden.  
Klub Næstved har et stærkt og godt 
fællesskab, hvor vi interesserer os for 
hinandens ve og vel, vi gør noget for - og 
betyder noget for andre mennesker. Vi 

løfter i flok, og vi har et fælles mål, nem-
lig at skabe den bedste klub for os med 
udviklingshæmning. 
Men et godt fællesskab skal hele tiden 
vedligeholdes med nye tiltag og vigtigst 
af alt være åben mod omverdenen. Det 
kan være svært at se muligheder, kende 
de mange forskellige spilleregler, snakke 
og forstå de mange forskellige sprog der 
i samfundet, og den del af klubarbejdet 
kan ikke varetages af frivillige, det kræver 
støtte fra fastansatte fagpersoner. Skal 
Klub Næstved og fællesskabet sikres i 
fremtiden, bliver vi nød til at se på klubben 
som en del af velfærden og bruge penge 
på at vedligeholde og udvikle (og det er i 
virkeligheden småpenge der er tale om i 
det store kommune budget).
I Klub Næstved har vi et fællesskab hvor 
vi ikke skal forklare eller undskylde vores 
handicap, det er en god fornemmelse som 
samtidig giver et stærkt sammenhold, 
tryghed, mod til at prøve kræfter med nye 
ting og en følelse af at være noget værd 
som menneske. Vi bliver klogere, stærkere 
både fysisk og psykisk og vi lever garan-
teret længere en de mennesker som sidder 
ensomme udenfor et fællesskab.
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2019 ET ÅR MED AFSKED 
OG FORANDRINGER

Farvel og goddag

2019 - et år hvor vi har taget afsked med 
nogle dejlige mennesker, men også et år 
hvor nogle har fået nye roller.
Den 1. Juli tog vi afsked med Arjuna som 
fl yttede til Jylland. Arjuna var meget aktiv 
i Klub Næstved gennem mange år. Han 
spillede fodbold og hockey, sang på Klub 
Næstveds Guitarhold, holdt græsset nede, 
var med til alle fester og bidrog til mange 
grin, når han kom med sjove bemærk-
ninger. 
Nu er det ikke sådan i Klub Næstved, at 
fordi man ikke kommer i klubben mere, så 
bliver man glemt. Arjuna er bestem ikke 
glemt, der bliver tit snakket om ham og 
taget en tur ned af mindernes vej. 

Arjuna og hans højt elskede plæneklipper.

Arjuna var spillede hockey i mange år, og var med til at hente mange 
medaljer hjem til Klub Næstved.

Nina og Arjuna Arjuna i et kærligt øjeblik med Janni.
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2019 ET ÅR MED AFSKED 
OG FORANDRINGER... (Fortsat)

  Den 1. november tog vi afsked med vores egen   Den 1. november tog vi afsked med vores egen 
  pædagog Nina  (kære Nina, som Guitarholdet ofte         pædagog Nina  (kære Nina, som Guitarholdet ofte       
  synger). Efter 5½ år valget Nina nye udfordringer.   synger). Efter 5½ år valget Nina nye udfordringer. 

Nina kære Nina

Den 1. november tog vi så afsked med 
vores egen pædagog Nina kære Nina, 
(som Guitarholdet ofte synger). Efter 5½ år 
valget Nina nye udfordringer. Nina har sat 
et aftryk på Klub Næstved og været med 
til at bygge klubben, og de gode værdier 
Klub Næstveds står for, derfor er hun også 
stadig med i hverdagen med de aftryk hun 
har sat gennem årene.
Der har også været store forandringer. 
Klub Næstved kom med i Næstveds Kom-
munes budgetforlig. Dette betyder at vi 
har fået penge, så klubben kan ansætte en 
pædagog mere. Samtidig er der indgået 
et nyt samarbejde med Næstved Sociale 
Virksomhed, et samarbejde som vi glæder 
os til i 2020.
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May-Britt Bay Hansen har været med i 
Klub Næstved fra dag 1 i 2003. Fra 2003 
til 2013 var hun ansat i klubben. I 2013 
stoppede hendes ansættelse i Klub 
Næstved, men hun fortsatte i klubben som 
frivillig. Byrådets budgetforlig og de ekstra 
penge til Klub Næstved, betyder at hun 
nu er tilbage som fuldtidsansat pædagog i 
klubben. (Men mon ikke hun også vil være 
at fi nde som frivillig ind imellem?).

Maria Gran har været aktiv frivillig i Klub 
Næstved i en årrække, men nu afl øser hun 
Nina som ½ tids ansat i klubben, men hun 
vil stadig også være frivillig i nogle sam-
menhæng bl.a. som træner for Klub Næst-
veds fodboldhold sammen med Svend.

 May-Britt Bay Hansen har været med i Klub Næstved      May-Britt Bay Hansen har været med i Klub Næstved     
 fra dag 1 i 2003. Efter 10 år fortsatte hun i klubben    fra dag 1 i 2003. Efter 10 år fortsatte hun i klubben   
 som frivillig. Byrådets budgetforlig og de ekstra penge    som frivillig. Byrådets budgetforlig og de ekstra penge   
 til Klub Næstved, betyder at hun nu er tilbage som    til Klub Næstved, betyder at hun nu er tilbage som   
 fuldtidsansat pædagog i klubben fuldtidsansat pædagog i klubben fuldtidsansat pædagog i klubben fuldtidsansat pædagog i klubben

 Maria Gran har været aktiv frivillig i Klub Næstved  Maria Gran har været aktiv frivillig i Klub Næstved 
 i en årrække, men nu afl øser hun Nina som  i en årrække, men nu afl øser hun Nina som 
 ½ tids ansat i klubben.  ½ tids ansat i klubben. 
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             SB Gas & Værktøj 
                                 Ringstedgade 150  -  4700 Næstved 

                 Info@sbbutik.dk  -  Tlf. 55739192 

                 www.sbbutik.dk 

    
     

Askovvej 49, Askov, 4733 Tappernøje
Mobil. 24 98 68 22

mail: askov.ridecenter@mail.dk www.askovridecenter.dk

Askov Ridecenter

Ridning
for alle
... succes
til hest

Murermester
Klaus Henriksen

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

www.murerhenriksen.dk
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Karlshøj 34, Sølperup • 4733 Tappernøje

Tlf. 6080 7010

Tryk og brodering af tekstil

Alt i skilte og print
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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.

Annonceekspedition:
Parasport • 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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MICHAEL SOMMER
Vinkelvej 11 • 4700 Næstved

Mobil 22 793 782 • Privat 55 730 970 
michaelsommer@stofanet.dk • www.tømrermichaelsommer.dk

OK støtter sporten


