
COVID19, Corona-virus, lukkede det meste af Danmark – inkl. Klub Næstved. Men heldigvis har vi 
igen – i skrivende stund – åben fire timer, fire dage om ugen. Dog stadig med afstand til hinanden. 

I dette klubblad får du både læsestof, bl.a. om Special Olympics, der aflyst i 2020, men vi tager 
præcis 10 år tilbage og mindes Special Olympics 2010, der dengang blev afholdt i Næstved. Du 
kan også læse om indvielsen af vores nye klubbus, ligesom du finder en masse billeder fra bl.a. 
tidligere arrangementer.

Sammen 
hver for sig

- her er plads til alle
6. ÅRGANG · NR.1 · JUNI 2020



2 KLUB NÆSTVED · JUNI · 2020

Egedevej 65 • 4640 Faxe • Tlf. 22 92 48 03
E-mail: thomas@nielsen-faxe.dk • Web: www.nielsen-faxe.dk

Mosevej 51 Gelsted • 4160 Herlufmagle
Tlf. 21 74 61 02

http://www.nielsen-faxe.dk
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DENNE GANG

Dette klubblad er på mange måder anderledes end tidligere blade.                                    
Klub Næstved bygger på socialt fællesskab, nærvær og oplevelser, og det siger sig selv at det 
ikke rimer på Corona-krise - med afstand, isolation og sammen hver for sig.

Alligevel synes vi det er lykkes på en eller anden måde, at tilpasse en ”rund klods til et 
firkantet hul”. Vi har pudset alle de ’gamle’ termer af, som ’omstillingsparat’, ’tænke ud af 
boksen’, ’det muliges kunst’ osv.                                                                                    

Vi har med stor glæde og stolthed oplevet at der er en stor omsorg for hinanden blandt 
Klub Næstveds medlemmer, og at medlemmerne er der for hinanden - også i modvind!

Normalt er bladet fyldt af omtale af tidligere og kommende aktiviteter og arrangementer 
- sådan er det ikke denne gang. Det har været tyndt med afholdte arrangementer - det har 
været en tid med aflysning på aflysning. 

Og vi vil ikke begive os ud i at gætte på hvor mange kommende arrangementer vi har til 
gode resten af året. Til gengæld vil vi love, at vi skruer op for det hele, i takt med at vi får 
lovgivningsmæssigt grønt lys og kan gøre det på en sundhedsfaglig forsvarlig måde. 

I skrivende stund har vi flyttet os fra at være totalt lukket, til at Klub Næstved er åben mandag 
til torsdag i to timer formiddag og i to timer eftermiddag, hvor vi har mulighed for at mødes 
10 personer af gangen. Så der er lys for enden af tunnelen og vi skal helt sikkert også nok 
komme ud af det her på en god måde.

Når det nu ikke har været muligt at skabe så mange nye minder, så finder man ud af hvor 
vigtigt det er have gamle minder som kan støves af. Som bekendt er Special Olympics, et 
arrangement Klub Næstved har mangeårigt tradition for at deltage i, aflyst i 2020. Men for 
præcis 10 år siden blev Special Olympics afholdt her i Næstved, og det kan du læse om her 
i bladet. Af nyt kan du bl.a. læse om indvielsen af Klub Næstveds nye klubbus og enkelte 
andre arrangementer. 

Så der er bestem stadig god grund til at åbne bladet. Og vi ønsker alle god læselyst. 
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FÆLLESSKAB PÅ AFSTAND 
- OG MAX 10 PERSONER AF GANGEN

Corona-virus eller ej - vi gør det bedste vi kan for at hygge - naturligvis med fokus på sikkerheden. Se mere i 
denne billede collage både fra klubben og ude i naturen.
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MOR OG FAR ER DÉR 
NÅR DANMARK ER LUKKET NED

Kristina har boet hos sin mor og far på Møn, siden Dan-
mark blev ’lukket ned’. Hun har sendt lidt billeder om 
hvad hun får tiden til at gå med. Fx en cykeltur på det 
dejlige Møn.

En hel dag med havearbejde i det dejlige vejr.

Når arbejdet er klaret er der dømt hygge, imens far gril-
ler til aften.

”I dag hjælper jeg far med at male stolper”, fortæller en 
stolt Kristina.
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SIDEN SIDST
Vi ser tilbage på nogle af vores tidligere arrangementer – 
inden Corona-virussen lukkede ned for alle planlagte arrangementer.

I november måned afholdte vi – traditionen tro – vores populære arran-
gement ”Musik & And”, hvor Carsten Rasmussen spillede dinner-musik 
mens vi nød ’hele molevitten’ der medfølger til den sprøde andesteg. 

At ”Musik og And” er et yderst populært arrangement ses 
tydeligt. Der var bestemt ikke plads til så meget som en eneste 
ekstra person, og vi meldte igen ’totalt udsolgt’ lang tid før 
selve arrangementer.

Den lækre mad var dårlig nok ’sunket’ før 
vi ’slog os løs’ på dansegulvet til tonerne 
af populær dansemusik, som Carsten Ras-
mussen altid er så dygtig til at spille.
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Vi krydser fingre for at vi igen i år får mulighed for at hygge, spise og danse – ja, feste – ligesom vi gjorde til 
”Musik & And”-arrangementet den 14. november. Men det afhænger af hvornår vi får lovgivningsmæssigt grønt 
lys og kan gøre det på en sundhedsfaglig forsvarlig måde. 

Sct. Peders Kirkeplads 9, 1.sal · 4700 Næstved
Tlf 3091 2543 · www.williamtolstrup.dk

http://www.williamtolstrup.dk
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SIDEN SIDST... (Fortsat)

Jo, vi er mange der hvert år glæder os til at rejse ud på oplevelse - både i fx Danmark, Tyskland eller Kroatien - og 
hvor vi ofte melder om ’alt udsolgt’ lang tid før selve de skønne rejser. Du får her lidt billeder fra vores juletur til 
Potsdam, som vi var på fra den 29. november til den 1. december.
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Blandt nyhederne ved vores julebazar i midten af december måned var dette 
hjemmelavet lokomotiv blandt vores dekorative og opfindsomme juleud-
smykning. På de efterfølgende billeder kan du se endnu flere eksempler på 
vores udsmykning.
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MICHAEL SOMMER
Vinkelvej 11 • 4700 Næstved

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

SLAGTEREN
Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85

https://www.hotelvinhuset.dk/
https://www.xn--tmrermichaelsommer-g4b.dk/
http://rek.dk/
https://da-dk.facebook.com/slagterenaps
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SIDEN SIDST... (Fortsat)

Vores sidste store arrangement - før Corona-virussen lukkede ’Danmark ned’ – var i februar måned, hvor vores 
populære guitarhold igen deltog ved en koncert i Dalmose Hallen. Udover spil, sang og hygge med venner fra 
guitarholdet, så deltog der også masser af andre venner fra Klub Næstved - og der var naturligvis fokus på kon-
certen og hygge med mad og drikke.
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KLUB NÆSTVED HAR FÅET 
LIVSNERVEN IGEN!

Den 27. januar 2020 lød overskriften præcis 
sådan: ”Klub Næstved har fået livsnerven 
igen”. Det var i forbindelse med at Klub 
Næstved fejrede et nyt og meget vigtigt 
medlem - nemlig en ny bus - til erstatning 
for den gamle bus, som var slidt op.

At skaffe penge til en ny bus har været en 
lang og sej proces, som har krævet en stor 
portion stædighed og tro  på det nok skulle 
lykkes, men så meget større var glæden og 
stoltheden, da målet blev nået og den nye 
bus holdt parkeret foran klubhuset. 

Forud var der gået ca. 3 års målrettet arbejde 
for at skaffe de nødvendige penge. Der er 
skrevet og sendt utrolig mange ansøgninger 
til fonde, hvilket kun var muligt med hjælp 
fra Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne 
- stor tak for det, Torben! 

Men der har også været så mange forskellige 
ting i spil for at skaffe penge. Guitarholdet 
har givet utallige koncerter, hvor overskud-
det er gået til bussen, frivillige har lavet 
nøgleringe, solgt lodsedler for Diabetes For-
eningen, lavet tombola og meget meget 
mere. Fantasien og initiativerne blomstrede 
og vi kan slet ikke takke alle nok. For uden 
det store arbejde var vi aldrig kommet i mål. 
Tusind tak til alle.

Men vi kom i mål - og det skulle selvfølgelig 
fejres med manér - med åbent hus, taler og 
bobler. 

Der var mange som kom forbi for at ønske os 
tillykke og for at se den nye bus som skulle 
ud på sin ’jomfru’ tur gennem Næstved by, 

med Formand for Omsorgs- og Udviklings-
udvalget Michael Perch som chauffør, og 
Klub Næstveds daglige chauffør Michael 
Pedersen som makker på passagersædet. 

Michael Perch, Formand for Omsorgs- og 
Udviklingsudvalget, holdt tale og han sagde 
bl.a.: ”Tak for invitationen, det er jo let at 
komme et smut forbi jer. Jeg kan huske, da 
jeg blev valgt til formand for det her område, 
så begyndte aviserne jo at ringe. Første gang 
de ringede for at få en udtalelse om et eller 
andet - så var det om Klub Næstved, og jeg 
kan også godt huske overskriften på den 

Citat Michael Perch. Formand for Omsorgs – og 
Udviklingsudvalget: ”Der var en ting jeg skulle huske, 
da jeg gik ud af døren i dag og det var kørekortet. Og 
jeg ved ikke om der er nogen af jer, der har prøvet at 
tabe sådan et her ned mellem 2 sæder i bilen? Det 
prøvede jeg for 20 minutter siden - det var derfor jeg 
kom så’n lige i sidste øjeblik ind af døren. Der var jeg 
lige lidt presset - lad os bare sige det på den måde, og 
hvad der ikke skal citeres i diverse medier, det har set 
utroligt morsomt ud. Prøv at forestille jer hvordan det 
har set ud at prøve at grave sådan et op”.
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  >>

artikel, der stod: ”Ny formand: Klub Næst-
ved er en aktiv medspiller”, det mener jeg 
sådan set stadig er rigtigt, og hvis man så 
ser Sjællandske i dag, så synes jeg sådan set 
de 2 artikler er meget fine overfor hinanden. 
Overskriften i dag er: ”Klub Næstved har 
fået sin livsnerve igen”. Det er jo store ord, 
men jeg kan mærke på jer at det har en vis 
sandhed i sig, og jeg ved hvor meget den 

her bus, som står udenfor, betyder for jer, 
og hvor meget I har glædet jer til at få den”.

”At I har måtte gøre utroligt meget for at 
kommer derhen, det er ret god beskrevet 
i Sjællandske i dag, men det er jo ikke kun 
Sjællandske som har kunnet se jeres store 
indsats. Der er nogle værdier som betyder 
utroligt meget for mig - uanset hvor jeg 

Michael og Michael - tv. Michael Perch, formand for omsorgsudvalget, stod for den officielle indvielse af Klub 
Næstveds nye klubbus, og efter hans tale, klippede han den røde snor, assisteret af Michael Pedersen, 
klubbussens faste chauffør.

Turen gik bl.a. forbi Rådhuset, hvor Borgmester Carsten Rasmussen blev samlet op, hvorefter han tilsluttede sig 
festen i Klub Næstved. 
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færdes henne. Og når jeg kan mærke de 
værdier er tilstede hos de mennesker som 
er omkring mig, så bliver jeg i godt humør, 
så bliver jeg glad. Og mange af de værdier 
er herinde, og når man møder jer på gaden 
så er de værdier tilstede”. 

”Det er bl.a. værdier som gæstfrihed. Jeg 
kan huske første gang jeg dukkede op i 
Klub Næstved, jeg var faktisk ikke engang 
blevet valgt som formand endnu, da jeg 
blev inviteret til julebanko hernede. Ude ved 
parkeringspladsen stod Michael Pedersen 

og bød mig velkommen, og guidede bilen 
på plads, så gik jeg ind og spillede banko og 
vandt ikke noget som helst, men bortset fra 
det var det rigtigt hyggeligt”.

”Eller da i holdt jubilæum i teltet, og jeg fik 
lov til at komme og holde en tale og spille 
sammen med guitarholdet. Når jeg selv er 
ude og spille er der en sang vi altid spiller, 
og siden det arrangement tænker jeg altid 
på Klub Næstved når vi spiller (’Så længe 
jeg lever’)”.

”Man føler sig rigtig godt hjemme her i 
Klub Næstved, og det skal I have en kæmpe 
stor anerkendelse og ros for. For det er ikke 
nogen selvfølge at bare fordi man laver et 
tilbud, har en bestyrelse og fordi man laver 
nogle aktiviteter, at man så får noget som 
mange vil betegne som deres andet hjem, 
det er altså ikke tilfældet ret mange steder”.                

”Jeg har kommet mange steder, hvor jeg 
har været glad og i godt humør i min fritid, 
men det med at være et sted hvor man føler 
sig hjemme det er noget helt særligt. Det 
er ikke noget man bare kan opstille, ikke 
noget man bare får foræret, det er noget I 
skaber fordi I alle gør en indsats og fordi I 
alle sammen kæmper det I kan, for det her 
sted. Det er godt nok ikke det det handler om 
i dag, men det er også det det handler om, 
for det er også en af grundene til at den bus 
står derude i dag. Så I skal simpelthen bare 
have så meget ros, anerkendelse og klap på 
skulderen for at være det som i er”.

”Men I skal også vide at I er enormt privile-
gerede. Vi har mange foreninger i Næstved 

Benjamin Sørensen havde lavet en gave til Klub Næst-
ved. Klubbussen i stearin, som nu står og pynter på 
klubbens bar.

KLUB NÆSTVED HAR FÅET 
LIVSNERVEN IGEN!... (Fortsat)
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Kommune, mange foreninger som vil give 
deres ’højre arm’ for at have både det I har 
her med jeres eget sted, men også at have 
muligheden for nu at kunne køre sig en tur. 
I har rigtig mange ting I skal være stolte af 
og glade for, men I har det jo også fordi I selv 
gør en indsats”. 

”Så I skal både være klar over hvor privile-
gerede I er, men I skal også være klar over 
at en stor del af æren har I selv. Der mange 
gode tider i sådan en bus, og jeg glæder mig 
til at skulle ud og køre i den om lidt. Jeg har 
fravalgt velkomstdrinken så jeg er klar til 
at køre en tur om lidt, det glæder jeg mig 
utroligt meget til. Tusind gange tillykke med 
bussen, tak for indsatsen, klap på skulderen 
til jer alle sammen. Skål!”.

Marianne Olsen og Michael Perch, der begge er med 
i Omsorgsudvalget, var blandt nogle af byrådspoliti-
kerne, som deltog i indvielsen af Klub Næstveds nye 
bus. Marianne hjalp med at lange drikkevarer over 
baren, til de besøgende i det fyldte klublokale.

https://www.jysk.com
https://www.his-haslev.dk
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SPECIAL OLYMPICS ANNO 2010
Af May-Britt Bay Hansen, tovholder og idrætsinstruktør I Klub Næstved

For 10 år siden blev sportsbegivenhe-
den afholdt i Næstved. Hermed deler 
jeg mine personlige minder og ople-
velser fra Special Olympics i Næstved 
2010.

I mere end 10 år har Klub Næstved 
haft tradition for at deltage i Special 
Olympics (SOIF), som afholdes hvert 
andet år. 
Dette blad skulle have været fyldt med 
idrætsoplevelser fra dette års SOIF, 
men ingen havde ikke taget højde for 
Corona-virussen, som har medført at 
SOIF 2020, som så meget andet, blev 
aflyst i år.

Når gamle minder må træde til 
i stedet for traditioner
Men når man ikke kan skabe nye 
minder giver det lejlighed til at tage 
gamle minder frem og tage en ’tur’ 
tilbage til 2006, 2008 og især til 2010, 
hvor SOIF Festivalen blev afholdt her 
i Næstved, og hvor Klub Næstved og 
jeg var med helt nede i ’maskinrum-
met’, i forhold til 2 års planlægning 
og afvikling af denne store idrætsbe-
givenhed.
I modsætning til Anette Svejstrup, som 
deltog i sit første SOIF i 2010, så har 
Klub Næstved og jeg været med fra 
det første stævne i 2006. Det blev 
afholdt i Esbjerg og i 2008 gik turen til 
Vejle. Dengang havde Klub Næstved 
ikke nogen hold, men vi havde mange 
individuelle deltagere som var tilmeldt 
i forskellige idrætter. 
SOIF er et stævne hvor hold møder og 

dyster mod hinanden - men mindst lige så 
vigtigt - så er det også et stævne hvor man 
kan afprøve forskellige idrætter og blive 
inspireret af hinanden.  
Da Vejle slukkede den olympiske ild, blev 
flaget givet videre til Næstved som værtsby 
i 2010. Klub Næstved fik hurtigt derefter, en 
invitation til at sidde med i styregruppen 
som den ene Handicap Idrætsforening, og 
Lavia var den anden, og 2 års intensivt plan-
lægningsarbejde begyndte.

Klub Næstved – nu med hold
Jeg husker tiden som sjov, men også til tider 
hektisk da der var mange ’bolde i luften’. 
Der var mange møder i styregruppen, og 
indimellem møderne i styregruppen var der 
møder med kommune, andre interessenter, 
sponsorer, og en livlig mail korrespondance 
m.m.
 
Der var meget praktisk logistik som skulle 
falde i hak, fx overnatning på skolerne, trans-
port til aktiviteterne, idrætsfaciliteter til alle 
de forskellige idrætter og bespisning, og ikke 
mindst frivillige til at løse alle opgaverne, 
som var de mest tidskrævende opgaver, men 
heldigvis var der hjælpsomhed hele vejen 
rundt i foreningerne.

Oven i det besluttede min trænermakker 
gennem mange år, Svend Hansen og jeg at 
når nu festivalen skulle holdes i Næstved, så 
var det også på tide at Klub Næstved stillede 
op med egne hold.  

Vi startede et gymnastikhold og et hockey-
hold, som trænede målrettet i 2 år til SOIF i 
Næstved. Det er en tid jeg tænker tilbage 
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på med glæde, men jeg må også indrømme 
at ind imellem kunne jeg godt føle mig lidt 
forpustet.

Da det første år var gået, blev endnu flere 
hjælpere fra Klub Næstved koblet på, der 
var et utal af praktiske opgaver der skulle 
planlægges og fordeles og mange detaljer 
som skulle på plads. 

Det - dengang nystartede Guitarhold - blev 
bedt om at spille stævnesangen ”Højt humør 
og en himmel så blå” ved åbningsfesten i 
Næstved Hallen. Jeg ved ikke om nogen 
kan forestille sig hvilken opgave det er for 
9 nybegyndere på guitar til at skulle spille 
i en kæmpehal foran ca. 1.000 mennesker? 
Men de gik uimponeret til opgaven og kla-
rede det med bravur, hjulpet af nuværende 
Borgmester Carsten Rasmussen, som var 
forsanger og han sørgede for at publikum 
sang med. 

Efterhånden som vi nærmede os weekenden 
begyndte medierne at interessere sig for 
arrangementet. Overskrifter som: ”Kassen er 
tom i Næstved kommune”, ”Handicappede 
skal også spare”, og ” Næstved Kommune 
skal spare 24 millioner kroner på Handicap 
og Psykiatriområdet” havde præget forsi-
derne, men nu blev de erstattet med over-
skrifter som: ”Hele Næstved glæder sig”, 
”Motion for sjov -og meget mere” og ”Det 
er helt unikt”.  

Der var sammenhold og fællesskab som 
kan sammenlignes lidt med den følelse der 
har været her i Corona-tiden, alle var nød til 
bidrage, samarbejde og tage ansvar for at vi 

kunne lykkes med at nå i mål og kalde SOIF 
i Næstved en succes. 

Der blev skruet op for mødeaktiviteten og i 
Klub Næstved summede der af travlhed. Der 
blev foldet SOIF foldere, pakket velkomstpo-
ser med praktiske oplysninger og gaver til 
de ca. 1.000 deltagere, planlagt indkøb og 
pakning af sunde snack, som Klub Næstved 
skulle sælge på Herlufholm Stadion, plan-
lægning af den stand som klubben skulle 
have i Næstved Hallen osv. 

På det sportslige plan knoklede gymnaster 
og hockeyspillere sammen med Svend og 
jeg for at få formen til at toppe.  

Da weekend endelig kom og vi blev indkvar-
teret på skolen sammen med alle de andre 
idrætsudøvere, overtog mit idrætshjerte og 
heldigvis var der andre fra Klub Næstved 
som trådte til og tog de store praktiske 
opgaver. 

Set fra en træners synspunkt faldt logistikken 
ikke ud til vores fordel, for gymnastikholdet 
skulle på gulvet i Næstved Hallen og hockey-
holdet spillede deres kampe på Sydbyskolen 
afd. Parkvej. 

Det var så presset at gode kollegaer måtte 
hjælpe vores gymnastikhold med at skifte 
tøj, og stille op til indmarch, mens vores 
hockeyhold spillede en kamp færdig. 

Efter kampen ’kastede’ Svend og jeg os ud 
i en bil og drønede til Næstved Hallen, hvor 
vi løb ind af bagdøren, stillede op bag ved 
gymnastikholdet og så var vi - noget forpu-
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stet - klar til indmarch. 
Klub Næstved var de sidste på gulvet, så der 
var god tid til at observere de andre hold - 
niveauet var højt og vores nervøsitet steg. 
I modsætning til de andre hold, som alle 
havde en eller flere trænere med på gulvet, 
så havde vi øvet en serie, hvor Svend og 
jeg IKKE var på gulvet. Det var ikke noget vi 
havde tænkt over - det var bare naturligt for 
os, vi var jo nybegyndere ud i gymnastik så 
vi vidste ikke bedre! Jeg tror vi begge stod 
og tænkte ’nå, skulle vi også have været med 
på gulvet?’. Derudover var vores program 
ikke helt klassisk gymnastik – vi havde lidt 
mere show over.. Så der fløj mange tanker 
gennem hovedet på os, havde vi skudt helt 
ved siden af?

Klub Næstved helt til tops
Endelig indtog Klub Næstveds Gymnastik-
hold gulvet til melodien ”I´m Singing In The 
Rain” og paraplyerne begyndte at bevæge 
sig på gulvet, og holdet leverede en næsten 
fejlfri opvisning. Vi synes det gik fantastisk - 
men hvad synes dommerne? 

Medaljeoverrækkelsen foregår således at 
hvert hold bliver kaldt frem og fik en tilba-
gemelding fra dommerne, hvad var godt og 
hvad kan der arbejdes videre med.
Da bronze medaljen var uddelt og Klub 
Næstved stadig var tilbage på gulvet, var 
der vist ikke nogen af os der trak vejret - vi 
var sikre på sølv og havde aldrig turde håbe 
på guld. Men det blev GULD! Da dommerne 
skulle give tilbagemelding på holdets præ-
station fremhævede de at guld medaljen gik 
til Klub Næstved hold fordi : ”I har nytænkt 
og lavet en serie, som jeres gymnaster kunne 

udføre selvstændigt på gulvet. Hvad kan I 
gøre bedre fremadrettet? Intet, I skal bare 
fortsætte med det I gør nu”. 
Da medaljerne blev hængt om halsen på alle 
gymnasterne og med de flotte ord fra dom-
merne, vil jeg lyve hvis ikke jeg indrømmer 
at der var 2 trænere som var meget stolte 
og et hold der havde knoklet i 2 år og nået i 
mål på fineste vis.

Der var ikke lang tid til at nyde sejren, før 
turen gik tilbage til Kobberbakkeskolen og 
hockeyholdets sidste kampe om lørdagen, 
derefter tilbage til skolen, et hurtigt bad, rent 
tøj og så tilbage til Næstved Hallen hvor der 
var gjort klar til en festlig aften, med lækker 
mad og dans til bandet Blue Hawaii. 
Søndagen startede kl. 08.00 med morgen-
mad, derefter ud til Kobberbakkeskolen 
på Parkvej, hvor hockeyholdet skulle spille 
deres sidste kampe – og minsandten om 
ikke de også vandt GULD! 

Så SOIF 2010 blev året hvor Klub Næstved 
vandt 2 guldmedaljer på hjemmebane, men 
det blev også året hvor vi startede en ny 
trend på gymnastikgulvet. Men fælles for 
alle de SOIF vi har deltaget i er at der bliver 
knyttet kontakter og venskaber på tværs af 
Danmark og udlandet.

Der er et fællesskab omkring sporten, som 
rækker ud over en enkelt weekend hver 
andet år. 
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SPECIAL OLYMPICS I BILLEDER
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KW. Ventilation
Alt i ventilation til private og erhverv.

Ring for uforpligtigende tilbud, på:

Genveks anlæg • Radonsug • Autogas
Processug • industriventilation osv.

Helgesvej 50 • 4160 Herlufmagle • Tlf. 2274 0777

Hjultorv 18, 1.
4700 Næstved

Tlf. 55 77 45 00
ep@actaadvokater.dk

www.actaadvokater.dk

ActaAdvokater

Erantisvej 48 • 4700 Næstved • Tlf. 55 71 95 25

https://www.moensbank.dk
https://www.bnbygge.dk/
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/KW-Ventilation-2319145644966946/
http://www.actaadvokater.dk
https://rema1000.dk/stores/892/
https://www.moccamaster.com/dk/
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De næste 2 sider er fra “Futuraposten” 2010
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BREDDEKONSULENT – SPECIAL 
OLYMPICS IDRÆTSFESTIVAL 2010
Af Anette Svejstrup

Jeg fik forleden en mail fra May-Britt 
Hansen fra Klub Næstved, hvori hun 
gjorde mig opmærksom på, at det her 
i maj er 10 år siden, at Næstved Kom-
mune var vært for Special Olympics 
Idrætsfestival (SOIF). Sikke tiden går, - 
jeg synes jo næsten lige jeg har været 
i Næstved! 

Det var i Næstved jeg fik min SOIF-
debut og det var en mindeværdig ople-
velse. Jeg var ikke deltager, men var 
som ansat i Parasport Danmark med i Sty-
regruppen, - en arbejdsgruppe, der bestod 
af repræsentanter fra det lokale foreningsliv, 
kommunen og Parasport Danmark. 

Sammen med en stor gruppe af frivillige og 
ansatte fik vi booket skoler til overnatning, 
reserveret idrætsfaciliteter, lavet invitationer, 
bestilt mad, lavet køreplaner osv. - ja listen af 
opgaver var lang. Men alle forberedelserne 
var det hele værd da vi fredag d. 28. maj 2010 
kunne byde flere end 900 idrætsudøvere og 
trænere/ledere velkommen ved en højtide-
lig åbningsceremoni i Næstved Hallerne (i 
dag Arena Næstved). 

Lørdag og søndag gik det løs i 13 idrætter 
rundt omkring i Næstved kommune. Langt 
de fleste deltagere var fra Danmark, men 
der var også deltagere fra Finland, Island, 
Storbritannien og knap 100 fra Sverige. Den 
største idræt i Næstved var i øvrigt bowling 
med 130 deltagere. 

Søndag d. 30. maj lukkede og slukkede vi så 
igen i Næstved. Det skete også under megen 
højtidelighed og så vidt jeg husker var der 

også et par tårer hist og pist. For nogle var 
det mange måneders forberedelse der nu 
var slut, for andre var det nye venner, der nu 
skulle tages afsked med. Dog var der flest 
brede smil! Og ikke mindst hos deltagerne 
fra Skjern, der ved afslutningen fik overrakt 
Special Olympics-flaget og nu kunne rejse 
hjem til Vestjylland og starte planlægningen 
af SOIF 2012.

Meget har ændret sig siden 2010, men der 
er også rigtig mange traditioner forbundet 
med SOIF som er (næsen ligesom) i Næstved. 
-       Den olympiske fakkel tændes ved  
         åbningsceremonien
-       Festivalflaget er hejst i stævnecentrum
-       Deltagerne kommer fra hele Danmark
-       Der er udenlandsk deltagelse
-       Vi elsker at danse til aftenfesten lørdag 
-       Der kæmpes på idrætsbanerne og det  
         betyder både blod, sved og tårer – 
         heldigvis flest glædestårer

Ja, Special Olympics Idrætsfestival er meget 
traditionsbundet, og så er den næste festival 
alligevel altid anderledes end den sene-
ste. Special Olympics Idrætsfestival rykker 
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nemlig rundt i Danmark, så det er nye facili-
teter, nye frivillige og nye idéer der præger 
hver festival. Blandt deltagerne er der mange 
gengangere, men der er også altid en del 
debutanter. Ligesom jeg selv var det i Næst-
ved for 10 år siden. 

Nu har jeg været med 5 gange og er 
vel nærmest veteran, og ser så meget 
frem til næste festival; nemlig Spe-
cial Olympics Idrætsfestival 2020, som 
pga. corona nu er blevet rykket til 2021.                                                                                                            
Jeg håber at se Jer alle til Special Olympics 
Idrætsfestival 2021 i weekenden 28.-30. maj 
2021 i Frederikshavn.

Fodbold var selvfølgelig også på programmet i 2010.
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Erantisvej 47
4700 Næstved

Tlf. 55 72 00 60

Farvemessen Gulve

 Nedermarken 10 • 4735 Mern
gregersen@dlgtele.dk

www.lg-entreprenor.dk
Mobil: 22 11 13 55

Jordarbejde • Betonarbejde • Kloakarbejde • Belægningsarbejde

 Pederstrupvej 15
4700 Næstved
Tlf.: 40 63 07 76
ash@ashbyg.dk
www.ashbyg.dk

Tryk og brodering af tekstil

Alt i skilte og print

Vognmand Teddy Nielsen

Lovvej 7 Mogenstrup • 4700 Næstved
nielsenteddy@gmail.com

Tlf. 22 40 90 04

https://www.garant.nu/butik/garant-naestved
https://www.lg-entreprenor.dk
https://www.heinovistisen.dk/
https://www.bpelservice.dk
https://ditprint.dk/
https://da-dk.facebook.com/pages/category/Community/MIAN-Steel-smedefirma-112456931206/
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Vi kan desværre ikke begive os ud i at gætte på hvor mange – og hvornår – vi har 
kommende arrangementer til gode i resten af 2020. 

Til gengæld vil vi love, at vi skruer op for det hele – både arrangementer, aktiviteter 
og åbningstider - i takt med at vi får lovgivningsmæssigt grønt lys og kan gøre det 
på en sundhedsfaglig forsvarlig måde. 

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER

https://www.nae-fys.dk
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VELKOMMEN TIL SÆSON 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:
Handicapidræt • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 87 93 37 86
Mail: info@handicapinfo.dk

Medlemskab tegnes for ½ år ad gangen og koster 375 
kr. pr. gang – dog er prisen nedsat for folkepensioni-
ster, kontanthjælpsmodtagere og unge under 18 år, 
som skal give 190 kr. for et halvt års medlemsskab.

Du behøver ikke at være tilmeldt aktiviteter for at 
komme i Klub Næstved. Du er også velkommen, hvis 
du bare vil slappe af – lave ingenting – eller måske 
høre musik, se tv eller snakke med de andre, der 
kommer i Klub Næstved.

Der er også mulighed for at spille f.eks. kort, skak og 
ludo samt Wii på storskærm.

I baren kan der købes et bredt udvalg af øl, sodavand, 
kaffe og te. På udvalgte dage kan du tilmelde dig 
madklubben.

På klubdagene er der altid god mulighed for at træffe 
sine venner og have nogle hyggelige timer sammen.
Men der er altid plads til flere i klubben – og dermed 
nye venskaber.

Så hvis du efter at have læst lidt om Klub Næstved har 
fået lyst til at besøge os, er du meget velkommen til at 
komme forbi på en klubdag. Du er også velkommen 
til at ringe på tlf. 27 81 25 31 eller 54 12 81 07.

Bliv medlem af Klub Næstved
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Karlshøj 6 • 4733 Tappernøje • Tlf.: 21 59 38 28

kontakt@groent-design.dk • www.groent-design.dk

Anlæg • Total Entrepriser
Snerydning • Træfælding m.m.

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

Marskvej 13
4700 Næstved

Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk

Autoriseret El-installatør

Kasper Nielsen
INSTALLATIONSBRANCHEN

Bistrupvej 8 • 4700 Næstved
Tlf. 21 49 59 55
www.kn-el.dk

https://www.groent-design.dk
http://www.naestvedtaxa.dk
https://www.myreexpressen.dk
http://moen.skorstensfejer.nu/
https://www.vjvvs.dk
http://www.kn-el.dk
https://www.dybdalbro.dk


 NÆSTVED GYMNASIUM OG HF
Din fremtid via faglighed og fællesskab

• Spændende studieretninger og fagpakker
• Samarbejde lokalt og internationalt
• Sportscollege og Team Danmark
• Innovation og entreprenørskab
• Foodlab og Maker Space
• Vejledning og lektiecafe
• Masser af traditioner
• Talentudvikling

Læs mere på naestved-gym.dk og
facebook.com/NaestvedGym

https://www.naestved-gym.dk

