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”Let’s twist
again”
Sommerfest med masser af sprit – til hænderne – og paraplyer, der hjalp med at holde afstand på
dansegulvet, men også gav dansen en ekstra twist.
I dette klubblad kan du også læse om vores hemmelige våben mod Corona, se vores bestyrelse
anno 2020 og tage med til en weekend tur til Svendborg og en sommerudflugt til Faxe.

Nybolig
Jan Milvertz A/S
Dania 12 • 4700 Næstved
4700@nybolig.dk
www.nybolig.dk
Tlf. 5572 0072

Steen Mastrup VVS ApS
Glasmagervej 20A, Fensmark
4684 Holmegaard
Mobil 55 54 71 14
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DENNE GANG
Selv om dette blad er en Corona-præget udgave og at vi, ligesom resten af forenings Danmark, har været ramt af at måtte aflyse mange arrangementer, er der ikke desto mindre
stadig lidt fra Klub Næstved vi gerne vil dele med læserne.
I dette blad kan du læse om fx Klub Næstveds hemmelige våben mod Corona og om årets
Æresmedlemspris. Du kan – i ord og billeder - tage med til vores årlige sommerfest, en
weekend tur til Svendborg og en sommer udflugt til Faxe. Og så præsenterer vi jer for vores
nye klubbestyrelse.
God læselyst.
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AFSTAND, SPRIT OG MUNDBIND
Hvordan bevarer Klub Næstved et fællesskab,
med afstand, sprit og mundbind.
Der er ingen tvivl om at Corona epidemien
slider på alle, så det store spørgsmål er hvordan vi minimerer sliddet.
I Klub Næstved kan vi ikke tage digitale
vidundere som skype møder m.m. i brug,
da der ikke er mange af vores medlemmer
som mestrer denne disciplin. Til gengæld
har vi formået at tilpasse os den nye virkelighed, og de mange retningslinjer som skal
indarbejdes i en ny hverdag i klubben, ved
hjælp af vilje og en kreativ sundhedsmæssig
forsvarlig tilgang.

Hyggelig uhygge
En af måderne at bevare fællesskabsfølelsen
på, er at værne om traditionerne på trods –
så selvfølgelig blev der også i år pyntet op
til Halloween. En tradition som vi år efter år
har gjort mere og mere ud af. Du kan selv
se nærmere på billederne – dér er hyggelig
uhygge.

Klub Næstveds bedste ”våben” er et begreb
der kun findes i Danmark, nemlig HYGGE.
Vi hygger alt det vi kan og benytter enhver
lejlighed til at tilføre dagen lidt HYGGE.
HYGGE spreder varme i store og små grupper, HYGGE skaber fællesskab uanset hvor
få mennesker vi er samlet, eller om det er
pr. telefon.
HYGGE er vores bedste våben i denne Coronatid, og det er faktisk muligt at HYGGE med
afstand, sprit og mundbind.

Vi hygger i cafeen. Mens Oliver viser Keld hvad han har
med i sin lille kuffert, så fjoller Isabel og Janni – eller
rettere: De hygger sig.

Så Klub Næstveds bedste våben mod følgevirkningerne af Corona pandemien, som
ensomhed, isolation, tristhed m.m. har vist
sig at være HYGGE.
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Hygge blev der også da Keld fyldte 50 år og havde
medbragt denne flotte kagemand.

Mad er også lig med hygge. Karsten ordner æbler i
massevis – til stor glæde for både ham selv og vennerne i klubben, da menuen senere står på lækker
æbleflæsk.
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AFSTAND, SPRIT OG MUNDBIND (Fortsat)

Udendørs har vi haft stor glæde af at lave mad på
vores nye grill…..

… ligesom vi også har nydt at kunne sidde en del
udenfor – med god afstand til hinanden, men stadig
fokus på hygge.

Musik er naturligvis også en del af hygge – her er Klub
Næstveds guitarlærer René ved at gøre klar forud for
et musikarrangement.
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Halloween-tradition i Klub Næstved. Her er græsplænen i den grad ændret til uhygge.
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Lidt mere farverigt er der rundt ved bordene.

Tæt på indgangen til Klub Næstved ses der bl.a.
edderkopper og spind. Tør du gå ind?

Du turde godt gå med ind…. Men det er nu ikke kun edderkopper og spind, der var at finde indendørs. Se bare de
sidste billeder – de taler for sig selv. Det er traditioner med uhyggelig hygge – også i Corona-tiden.
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Ny garderobe?
- kan vi ikke hjælpe dig med

Derimod tilbyder vi:

Sk a l d er
T RY K pgåo?s
- så bru

Digitaltryk
der forbløffer
på både lav pris
og høj kvalitet
Bestil online på

www.FLtryk.dk
FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70

Murermester

Martin Hansen
Ankervej 5
4700 Næstved
Mobil 2463 0291

SB Gas & Værktøj
Ringstedgade 150 - 4700 Næstved
Info@sbbutik.dk - Tlf. 55739192

www.sbbutik.dk

Askov Ridecenter
Ridning
for alle
... succes
til hest
Askovvej 49, Askov, 4733 Tappernøje
Mobil. 24 98 68 22
mail: askov.ridecenter@mail.dk www.askovridecenter.dk
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AFSTAND, SPRIT OG MUNDBIND (Fortsat)
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EN ANDERLEDES
GENERALFORSAMLING I 2020
Klub Næstved har tradition for
at den årlige generalforsamling afsluttes med en fest med
levende musik, men i år blev det
en anderledes Generalforsamling.
Klublivet har hele foråret foregået i vores store telt i haven, og
Generalforsamlingen var ingen
undtagelse. På trods af der hverken var mad, musik eller dans,
så var det dejligt at se at der var
et stort fremmøde blandt medlemmerne, som kom for at sætte
deres X den 25. juni 2020 ved de
4 medlemmer ud af 6 opstillede,
som de mente skulle i Klub Næstveds bestyrelse.

Selvom der hverken var spisning, musik og dans, så mødte mange
medlemmer op for at stemme ved generalforsamlingen.

Den 25. juni var der generalforsamling i Klub Næstved,
men i år uden spisning, musik og dans.
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De syv medlemmer der alle blev valgt ind i Klub
Næsteds bestyrelse anno 2020 består af - bagerst fra
venstre: Keld Pedersen, Peter Thomsen, Michael Pedersen, Poul-Erik Larsen og Michael Schultz. Forrest fra
venstre: Isabel Nielsen, Jytte Kingo, Marianne Hansen
og Jesper Gericke. Udover de syv medlemmer er Peter
Thomsen og Marianne Hansen valgt som suppleanter.
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ÆRESMEDLEMSPRISEN 2020
Ved sommerfesten den første torsdag i august måned blev
Githa Nelander ganske overrasket, da hun blev hædret.
Æresmedlemsprisen 2020 gik til Githa Nelander, medlem af Næstved Byråd.
Bestyrelsens begrundelse for udnævnelsen er følgende:
Githa fik prisen fordi hun har været med til at sætte fokus på vigtigheden af at have et sted
som Klub Næstved.
Du er et menneskeligt menneske.
Du roser Klub Næstved og dermed også vores indsats for vores klub.
Du er fortaler for at der skal investeres i vores og Klub Næstveds fremtid.
Du besøger os gerne, og har altid god tid til at snakke og lytte.
Du har et dejligt smil, let til latter og er med på sjov.
Du har måske også en fremtid ved ”musikken”, hvis du øver dig.
Du er god til at sige ting så man forstår det.
Fra alle os i Klub Næstved en stor tak til dig Githa.
Githa Nelander blev oprigtigt overrasket og meget beæret over at modtage prisen.

KLUB NÆSTVEDS
ÆRESMEDLEMSPRIS :
Klub Næstveds Æresmedlemspris
uddeles til personer som har en helt
særlig betydning og gjort en særlig
indsats for Klub Næstved. Personen
indstilles af Klub Næstveds bestyrelse og overrækkes traditionen tro
ved sommerfesten af Borgmester
Carsten Rasmussen, som også er
Klub Næstveds første Æresmedlem.

Githa Nelander i selskab med Klub Næstveds næstformand, Michael Schultz, og borgmester Carsten
Rasmussen.
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Isabel Nielsen, der er formand for Klub Næstveds bestyrelse, ses her sammen med Githa Nelander, der netop
havde fået overrakt både blomster og beviset på, at
bestyrelsen havde valgt netop hende som æresmedlem.
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Traditionen tro blev Æresmedlemsprisen uddelt af
Borgmester Carsten Rasmussen, som også er Klub
Næstveds første Æresmedlem. I 2020 gik prisen til
Githa Nelander, medlem af Næstved Byråd.
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SOMMERFEST MED SPRIT
Sommerfest 2020 med (en) twist.
Normalt kører Klub Næstveds sommerfester
nærmest efter en fast skabelon, og afholdes
som et åbent hus arrangement, hvor alle er
velkomne. Der er madboder, bar, måske et
lotteri og hovedattraktionen er dans til Butterflies’ glade musik. Nemt at arrangerer - for
det er blot som vi plejer.
Sommerfesten i 2020 vendte op og ned på
plejer! Vi ville gerne hold fast i så mange af
traditioner som muligt, og samtidig selvfølgelig overholde de sundhedsmæssige
retningslinjer i Corona-tiden med forsamlingsloft på 100 personer, 4 kvm pr. person
når der skulle danses, 1 meters afstand og
sprit, sprit, sprit – altså til hænderne!
Så der skulle tænkes kreativt! Hele haven
blev skridtet af og delt op i sidde zoner, stole
blev sat med den rigtige afstand og skilte
som fortalte hvor mange der måtte være i
teltet, stå i kø, sidde ved bordene, være på
dansegulvet og spritflaskerne blev rundhåndet strøet ud over det hele.
Der blev tegnet med kridt på fliser, sat minestrimler op, talt 100 elastikker op i forskellige
farver, som skulle agere ’adgangsbånd’, så vi
hele tiden havde styr på, hvor mange der var
tilstede ved festen.
Ingen Corona-skyer men mange paraplyer
Der plejer at være god tilslutning til Klub
Næstveds sommerfest, men ville Corona
ændre på det? NEJ, kan vi sige med sikkerhed! Ud af 100 armbånd var der 4 stk.
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som ikke blev udleveret, så opbakningen
var stor, humøret var højt og der var ikke
nogen truende sorte Corona-skyer som hang
over festen. Alle fulgte retningslinjerne og
tog godt imod de sundhedsmæssige tiltag
der var, som vi dog havde forsøgt at give et
humoristisk præg, så det hele skulle glide
let nemmere.
Vi lånte en masse paraplyer – ikke fordi vi
forventede dårligt vejr ved vores sommerfest
- nej, vi havde helt andre planer: Butterflies
var utrolig veloplagte efter en lang sommerpause, og fik hurtigt fyldt dansegulvet. Men
når dansen lystigt går, kan det være svært
at huske det med afstand, og her kommer
paraplyerne ind i billedet. Hvert par havde
en paraply med i dansen som afstandsmåler,
hvilket medførte mange smil, grin og nye
danseformer fx twist med paraply til melodien ”Let´s twist again”.
Konklusionen er at Klub Næstveds sommerfest 2020, absolut ikke blev en dårligere fest, bare anderledes og faktisk måske
en af de bedste fester klubben har holdt.
Alle væsentlige traditioner blev overholdt,
Butterflies spillede og fyldte dansegulvet,
der var spisning, dog med bordservering,
og Klub Næstveds Æresmedlemspris blev
uddelt. Der var feststemning, højt humør,
stor tilslutning og opbakning til festen.
Så en stor tak til alle jer der deltog og var med
til at sørge for, at Klub Næstveds sommerfest
endnu en gang blev en succes.
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Hele haven var skridtet af og delt op i
sidde zoner, ligesom stole og bænke var
sat med den rigtige afstand.

>>
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SOMMERFEST MED SPRIT (Fortsat)

100 elastikker var talt op i forskellige farver, som skulle
agere ’adgangsbånd’, så vi hele tiden vidste at vi ikke
var for mange til festen.

Butterflies ankom i højt sommerhumør – klar til at
spille op til dans.

Der var skilte som fortalte hvor mange der måtte være i teltet, stå i kø ved baren, sidde ved bordene osv.
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Paraplyer var foldet ud ved scenen, så alle blev mindet om at vi også skulle holde afstand til Butterflies. Både
Oliver og Hanne nød at sidde foran de populære musikanter, der spillede op til dans.
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SOMMERFEST MED SPRIT (Fortsat)

Når dansen går lystigt, kan det være svært at huske det med afstand. Derfor havde vi lånt en masse paraplyer,
som blev brugt som afstandsmåler på dansegulvet. Det medførte mange smil, grin og nye danseformer, fx twist
med paraply til melodien ”Let´s twist again”.
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”Den lille Ole med paraplyen…”. Nå nej, det er da Jytte, som ellers dansede med mange af de andre festglade
mennesker, men lige her blev hun ’fanget’ med kameraet i en syngende dans med sig selv og paraplyen.
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Murermester
Klaus Henriksen
Vejløvej 54 • Vejlø
4700 Næstved
Tlf. 55 70 20 23
www.murerhenriksen.dk

Autoriseret El-installatør

INS TALLATIONSBRANCHEN

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

SLAGTEREN

Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85
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DET’ JUL - DET’ COOL
MC Einar rappede om ”Det’ jul – det’ cool”. I Klub Næstved er vi også
ret vilde med denne højtid.

Juleforberedelserne er i gang. Vi glæder os til at julehygge i klubben …
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…og al pynten, der er noget helt for sig selv.
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UD I DET BLÅ
Klub Næstved tager dig her med til både Faxe og Svendborg.

Den 29. juli var Klub Næstved på udflugt til Geomuseum Faxe, hvor vi havde nogle dejlige timer sammen.

Hygge er helt sikkert også lig med et par sug på piben
– i hvert fald hvis man spørger Kim.

Imponerende maskiner i Faxe Kalkbrud.
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Efter mange aflysninger hen over foråret og sommeren var det ekstra dejligt, da vi den 11. september igen kunne
opleve at indgangen til Klub Næstved summe af liv - selvfølgelig med afstand - mens vi ventede på en af Ørslevs
busser som skulle komme og køre os til Svendborg.

Vi tilbragte en hel weekend på Hotel Christiansminde
i Svendborg, med god service, udsøgt mad og fælles
oplevelser i lokalområdet, et tiltrængt pusterum i
Corona-tiden.
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Som billederne viser bød turen både på bytur i Svendborg, gademusik, sejltur med færgen Helge og minigolf, flot natur og – som her - spændende mad.
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2020
Kontakt

Klub Næstved
Valnæsvej 12
4700 Næstved
Tlf. 42 74 17 04

Kontaktperson:

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

Mail: klub@klub4700.dk
Åbningstider i Klub Næstved

Mandag, tirsdag og torsdag kl 13.00-19.00 Du kan tilmelde dig madklub alle dage.
Onsdag 15-19 kun for guitarholdet.
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 250
kr. pr. gang – dog er prisen nedsat for folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og unge under 18 år,
som skal give 125 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 eller snakke med de andre, der kommer
i Klub Næstved.
Der er også mulighed for at spille kort, brætspil,
petanque m.m.

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
Fabriksvej 70 • 4700 Næstved
Tlf. 22 44 30 50 • www.heinchristiansen.dk

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

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

MICHAEL SOMMER
Vinkelvej 11 • 4700 Næstved

Mobil 22 793 782 • Privat 55 730 970

michaelsommer@stofanet.dk • www.tømrermichaelsommer.dk
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Trænger dine gamle
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og ﬁnd de møbelstoﬀer du ønsker
til dine møbler
Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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Tryk og brodering af tekstil
Alt i skilte og print

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
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