
Dette klubblad er selvfølgelig præget af corona og de begrænsninger det sætter, det kan ikke 
undgås da det er virkeligheden. Men det er endnu mere et blad der viser at der stadig er livsglæde 
og gå på mod, hvor vi ikke bøjer os, men tænker og finder nye veje, helt i Klub Næstveds ånd. Et 
blad med små sjove og anderledes historier, men absolut ikke mindre interessante historier, så 
brug lidt tid på at læse bladet.

Fællesskabet består
                - Og det gør Corona også 

- her er plads til alle
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DENNE GANG

Dette klubblad er selvfølgelig præget af corona - og de begrænsninger det sætter, det kan 
ikke undgås da det er virkeligheden. 

Men det er endnu mere et blad der viser at der stadig er livsglæde og gå på mod, hvor vi 
ikke bøjer os, men tænker og finder nye veje, helt i Klub Næstveds ånd. 

Et blad med små sjove og anderledes historier, men absolut ikke mindre interessante historier, 
så brug lidt tid på at læse bladet.

Vi ønsker alle god læselyst. 
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LYS I EN MØRK TID

Et smukt syn overalt ved Light in The Nature, hvilket 
også kan ses på de øvrige billeder.   

Februar er en af de mørkeste måneder og 
med et forsamlingsloft på max 5 personer, 
siger det sig selv at det kan være svært at se 
lys for enden af tunnelen, og at Klub Næst-
veds aktivitetstilbud var begrænsede. Men 
med lidt snilde og hjælp så kan man alligevel 
godt finde små lyspunkter. 

I Slagelse blev der afholdt et lysarrangement 
i Lystskoven, Light in Nature  - et arrange-
ment, hvor der var sat forskellige lysshow 
op i skoven.  

Næstved Sociale Virksomhed stillede nogle 
af deres busser til rådighed, det betød vi 

kunne give tilbuddet til lidt flere medlem-
mer, så om aftenen den 17. februar 2021 
kørte 3 busser, med 5 personer i hver, i kor-
tege fra Klub Næstved til Slagelse Lystskov 
for at opleve Light in The Nature Drive In.

Turen gennem skoven tog ca. 1 time og 
ruten blev tilbagelagt med en hastighed på 
omkring 5-10 km i timen, så der var god tid 
til at snakke om oplevelserne på vejen.

Turen var et dejligt afbræk i en mørk tid med 
få oplevelser.
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Det er torsdag den 20. maj og klokken har 
kun lige slået 10.00 og May-Britt, pæda-
gog og tovholder i Klub Næstved, er mødt 
ind et par timer tidligere end på de øvrige 
klubdage.
Hvorfor May-Britt mødte så tidligt kan du 
læse om senere i artiklen ….

’Rejsegilde’
Svend, frivillig i klubben, og Maria, omsorgs-
medhjælper, er de næste der ankommer. 
Det samme gør et par forventningsfulde 
medlemmer – de skal nemlig på denne 
dag deltage i en meget vigtig opgave: Det 
store festtelt på hele 48 kvadratmeter skal 
sættes op i haven – så det står klart til flere 
kommende større arrangementer i Klub 
Næstved.

Jan, Poul-Erik, Michael Schultz og Isabel skal 
alle hjælpe Maria og Svend med opsætnin-
gen af teltet. Jan har glæder sig så meget 
til ’projekt opsætning af telt’ at han har 
taget tidligere fri fra arbejdet, og imens Jan 

EN HELT ALMINDELIG DAG 
I KLUB NÆSTVED
Vi giver et indblik i ord og billeder….

Jan havde taget før fri fra arbejde for at hjælpe med 
festteltet. Her er han sammen med Maria.

Svend, Poul-Erik og Michael Schultz.

Da først selve teltets rammer var opsat, skulle ’tag’ 
og ’sidder’ på – så mens drengene hev og sled, stod 
Isabel og holdt øje med hvornår de skulle stoppe med 
at trække.

Så kom halvdelen af teltets tag op.
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  >>

hjælper med teltet, sidder hans kæreste, 
Marianne inde i klubben og strikker. ”Jeg 
er lige gået i gang med at strikke et rødt 
køkkenhåndklæde. Det er en gave til Jans 
søster”, siger Marianne, der for flere år tilbage 
var aktiv på klubbens hockeyhold. 

Sød musik 
Efter en længere periode med klub-pause er 
Marianne igen ’fast inventar’ i Klub Næstved, 
hvor hun hygger sig sammen med alle de 
andre – og naturligvis også sammen med 
sin Jan. For siden de to blev kæreste, har hun 
været i klubben sammen med Jan.

Da det store telt er sat op, går Jan straks ind til 
sin Marianne. De kan ikke præcis huske hvor 
længe de har været kærester. ”Men vi mødtes 
ved Sjølundsfestivalen for to år siden”, siger 
Jan. ”Og vi holdt hinanden i hånden”, husker 
Marianne, men Jan husker mere end det: 
”Det blev da bedre inde i teltet, da kom du til 
at kysse mig. Kan du huske det, skat? spørger 
Jan, mens han kigger forelsket på Marianne. 
”Ja, og så har vi været sammen lige siden. Det 
er da meget godt gået”, påpeger Jan, som i 

øvrigt var meget begejstret for at have været 
med til at sætte teltet op. ”Det var sjovt at 
være med til”. 

Et af arrangementerne, som teltet skal 
bruges til, er ved årets generalforsamling, 
hvor Marianne er på valg som suppleant. Jan 
har ikke været aktiv i klubbens bestyrelse. 
”Nej, jeg har andre interesser”, siger han.

Jeg skal have en god dag
Anne, pædagog, startede sin arbejdsdag 
denne torsdag med at byde velkommen til 
et muligt nyt medlem, der blev vist rundt og 
fik fortalt hvad klubben kan tilbyde. ”Det er 
jævnligt at interesserede kigger forbi klub-
ben - for at se hvad vi tilbyder og om klubben 
vil være noget for dem”.

En af de nyeste medlemmer i Klub Næstved 
er Thomas. May-Britt og Thomas får en ’slud-
der for en sladder’ denne eftermiddag – og 
som altid med masser af lune og humor. 
Thomas var for meget alene derhjemme, 
derfor valgte han at komme i klubben, som 
han nogle år forinden havde stiftet bekendt-
skab med. ”Jeg kender blandt andet Janni, 
som også kommer i klubben. Så jeg gik en 
tur herned. Det er rart at være her – søde 
mennesker og så kan jeg gode lide at drille 
jer”, siger Thomas, mens han griner i retning 
mod May-Britt.

”Det er meget vigtigt for mig at have det 
sjovt, at kunne grine, drille lidt – på den 
gode måde, fx er du flabet”, siger Thomas 
drillende til May-Britt. Efter de begge har 
grinet lidt siger Thomas: ”May-Britt, du er 
faktisk også sød”.

Marianne sidder og strikker, mens kæresten Jan er 
med til at sætte teltet op.
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Thomas kan også godt lide at tage ansvar 
og i klubben har han hver tirsdag ansvaret 
for at stå i baren. ”Det er rart at have ansvar 
for noget”, fastslår han, mens May-Britt roser 
ham for at han fx altid gør et krus kaffe med 
mælk og et krus cacao klar, så snart han ser 
Kim og hans mor Lis komme kørende i den 
gamle, velholdte Mercedes Benz. Og han 
husker også altid hvad de enkelte medlem-
mer ønsker at købe af drikkevarer til maden.

”Jeg kommer i Klub Næstved 3-4 gange om 
ugen og det har jeg gjort i det sidste års tid. 
Vi har det skide godt hernede”, siger Thomas, 
der også har lidt et motto: ”Hver dag siger jeg 
til mig selv ’jeg skal have en god dag’ – og 
det får jeg så”. 

Thomas har i øvrigt lidt af et sjældent køre-
tøj. Han kører nemlig i en lille 4-hjulet El-bil 
ved navn Isfuglen, som kan køre 20 km/t. 
Navnet på køretøjet antyder måske at den 
er meget kold at køre i om vinteren. ”Så om 
vinteren tager jeg en tyk jakke på og hopper 
på cyklen”, når jeg skal ned i klubben, slutter 
Thomas.

Sommer aktiviteter
Som tovholder har May-Britt konstant 
mange bolde i luften. Udover formiddagens 
møde og en hjælpende hånd i køkkenet, sad 
hun også ved computeren på kontoret en del 
af tiden – her planlagde hun flere sommer 
aktiviteter;

”En dag skal vi på gårdbesøg, på Provste-
gården, hvor man kan klappe og fodre dyr, 
og så skal der også være bålhygge. Det er 

Isfuglen er navnet på Thomas’ smarte, lille køretøj med plads til både ham og lidt bagage / indkøb.

Det er populært at hygge med diverse spil i klubben. 
Isabel og Kristina spiller ofte Ludo. Nogle dage i som-
merferien tilbyder klubben forskellige aktiviteter, fx én 
dag, hvor der bl.a. skal spilles brætspil.

EN HELT ALMINDELIG DAG 
I KLUB NÆSTVED (Fortsat)
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et tilbud som vi strikker sammen for børn 
og unge fra Kobberbakkeskolen, afd. Sydby, 
Specialafdelingen, det vil sige for børn med 
særlige behov”.

May-Britt fortæller videre: ”En anden dag vil 
det være muligt at deltage i pizzaskole og 
endelig vil der også komme en dag med spil 
– lige fra brætspil og bordtennis til udendørs 
spil som  kongespil”.

Opgaver med ansvar   
Michael Pedersen og Poul-Erik er også i 
klubben denne torsdag. De har været aktive 
i Klub Næstved siden den helt spæde start 
i 2003 – faktisk fra før selve klubben blev 
etableret. De er begge aktive i bestyrelsen.

Poul-Erik er kasserer – en post han mestre 
perfekt, ligesom han også klarer tjansen 
bag baren, hjælper med en masse praktiske 
opgaver i haven og sammen med Michael 
Schultz, der i øvrigt er næstformand i besty-
relsen, ordner han også køkkenet efter mad-
klub.

Michael Pedersen har været med i besty-
relsen i samtlige 18 år, heraf flere år som 
formand. ”Jeg glemmer aldrig dengang i tog 
fusen på mig og jeg blev kåret som æres-
medlem af klubben. Det var i 2016”, siger 
Michael med en sikker stemme. 

I snart 10 år har Michael også været klub-
bens chauffør, hvor han har ansvaret for at 
køre klubbens medlemmer sikkert og trygt 
frem og tilbage. ”Det er en dejlig bus vi har”, 
siger Michael, som glæder sig til at alt det her 
corona-halløj slutter, så han ikke skal køre 
med mundbind i bussen.

Poul-Erik har været aktiv i Klub Næstved i 18 år. Her 
er han i baren for at servere kolde drikke til Pil.

Efter spisningen er Poul-Erik og Michael Schultz 
aktive i køkkenet – med opvask og oprydning.

Ligesom Poul-Erik var Michael Pedersen også med til 
at starte klubben op i oktober 2003. I de sidste snart 
10 år har han været fast chauffør i klubbens bus.   >>
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Corona - spil og kys 
At få det store festtelt sat op, var blot én 
ud af flere opgaver denne dag i klubben. 
Nyvaskede viskestykker og håndklæder 
skulle også lægges sammen og lægges på 
plads – en opgave, som Nissanthan tog sig 
af. Og senere sad han i cafeen og kiggede 
i reklamer sammen med flere af vennerne 
i klubben, imens de snakkede om Corona 
vaccinationer. 

”Jeg blev færdig vaccineret i april måned”, 
fortæller Pil. ”Jeg fik mit første stik i går”, siger 
Peter, mens Ole viser et stykke papir, hvor der 

står 27/5 og 1/7 – det er de to datoer, hvor 
han skal i Arenaen og vaccineres. 

  

Kim sagde ikke så meget – han var træt og 
sad og ’klippede’ med øjnene ind imellem, 
mens Hanne nød at kæle med besøgshun-
den Luna, som også gav hende et par ’kys’. 

Før Isabel hjalp til med opsætningen af teltet, 
nåede hun lige to gange Ludo-spil med 
Kristina. ”Vi spiller gerne Ludo et par gange 
om ugen. I dag vandt vi en gang hver”, siger 

Nissanthan tømmer tørretumbleren og sætter pris på 
at have lidt meningsfylde opgaver.

I cafeen får Peter Thomsen, Ole og Peter en snak om 
Corona vaccinationen. 

Hanne, Kim, Nissanthan og Pil kigger i reklamer, mens 
Peter Søren kigger på. 

Hannes store og kærlige smil siger vel alt? Den 3-årige 
Malteser, Luna, vækker glæde når hun kommer på 
besøg – og især når hun både tillader kæleri, nusse ri 
og – som her – et kys.

EN HELT ALMINDELIG DAG 
I KLUB NÆSTVED (Fortsat)
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Et vigtigt møde
Klokken nærmer sig de 20 om aftenen. Nogle 
bliver hentet med Flex Trafik, andre tager 

Kristina, som nu er gået i køkkenet sammen 
med Jytte for at hjælpe til med aftensmaden. 

Menuen denne torsdag står på wok ret med 
ris, kylling, hamburgerryg og grønsager. 

De sidste der ankom i Klub Næstved var otte 
personer fra Birkebjerg samt to ledsagere. 
De så alle frem til et solidt og godt måltid 
mad i klubben – nogen med en sodavand 
til maden – og andre enten en øl eller et 
glas rødvin.

Peter Søren kommer lidt senere denne dag og Anne 
tager imod penge for bl.a. en sodavand.

Nogle af beboerne fra Birkebjerg har sat sig sammen 
ved bordet her, men også bordet t.h. Der er ’madro’, 
når dagens wok ret er serveret. Mums.

Det kræver koncentration at rører rundt i de store 
gryder. Jytte og Kristina klarer wok retten perfekt. 
Og jo, den er god nok; det er Nina, tidl. pædagog i 
klubben, der kiggede forbi – til stor glæde for alle 
medlemmerne.

Så er maden klar.

  >>
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den 2- eller 3-hjulet cykel, enkelte kører 
scooter, Thomas sidder bag rattet i Isfuglen, 
mens Michael kører de resterende hjem i 
klubbens bus. 

Klubben skal til at lukke og May-Britt kan 
se tilbage på en lang dag på Valnæsvej, 
som – tidligere nævnt – allerede startede 
kl. 10. Anledningen var et møde med to 
ansatte fra Teknisk Forvaltning og Morten 
Dall, leder af NSV.

Et vigtigt møde – set med både brugere af 
Klub Næstved, bestyrelsen, ansatte, frivillige 
og ledsagende pædagoger – fordi klubben 
i høj grad har brug for bedre adgangsfor-
hold; lige fra indgangen til selve klubben til 
adgangen mellem de enkelte opholdsrum.

Udover bedre adgangsforhold har Klub 
Næstved også en drøm om udvidelse af selve 
klubben – flere kvadratmeter, så klubben 
ikke gang på gang skal melde ’alt udsolgt’ 

før et arrangement nærmest bliver meldt 
ud, eller at der på almindelige klubdage ikke 
altid er plads til alle, der ønsker at tilmelde 
sig madklub.

Mødet bød på en god dialog og løsningsfor-
slag mellem mødedeltagerne, og nu skal for-
slagene behandles, ligesom der skal bevilges 
penge til ændringerne, som vil medføre en 
betydelig forbedring af adgangsforholdene 
for især kørestol- og rollatorbrugere. ”Klub 
Næstved er begejstret for dette første step 
– med bredere indgangsdøre og ingen dør-
trin, som er svære at komme over”, siger en 
glad tovholder i klubben, mens hun så småt 
pakker sammen for at tage hjem – for en ny 
dag i klubben venter jo lige om hjørnet.

Har du lyst til at besøge Klub Næstved, så kan 
du kontakte May-Britt på tlf. 27 81 25 31. For 
klubbens motto står stadig ved magt: 

”Der er plads til alle!”

May-Britt, pædagog og 
tovholder i klubben, her med 
klubbens plantegning, har haft 
en lang - men rigtig god - dag 
i Klub Næstved, som hun var 
med til at starte op i 2003.

EN HELT ALMINDELIG DAG 
I KLUB NÆSTVED (Fortsat)
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ET RUNDT JUBILÆUM 

May-Britt Bay Hansen har været med fra cen-
tralinstitutionens tid, hvor borgerne boede 
på afdelinger, maden kom varmt i metalkas-
ser, og tøjet blev købt på depotet.

Der kom dog hurtigt nye tanker om selvbe-
stemmelse og indflydelse på eget liv – flyt-
ning til mindre enheder, ja for nogle til egne 
boliger. May-Britt har været med hele vejen.

Idrætten og senere fritidstilbuddene er det 
hun har brændt for.

Den 12. september 2021 kan May-Britt fejre sit 40 års jubilæum 
- 40 år i udviklingens tjeneste.

May-Britt, kontaktperson og tovholder i Klub Næstved samt træner i Idrætsafdelingen og frivillig rejseleder, 
fejrer 40 års jubilæum ved at inviterer til festligheder i klubben fredag den 10. september kl. 15.00.

Hockey træning såvel som stævnerne har 
været utallige, landsdækkende idrætsweek-
ender for breddeidrætten afholdt i Næstved, 
idrætsskoleophold på Allégården i Rødby 
blev en succes for hele det gamle amts bor-
gere samt for samarbejdspartnere i Polen og 
Rumænien. Alt det har hun kæmpet for og 
sat sit præg på.

Fritid med hensyn
Da hele arbejdsområdet overgik til Næstved 
kommune blev der også drøftet fritid på 
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Ved sommerfesten i august 2014 blev May-Britt kåret som æresmedlem af Klub Næstved. Bestyrelsen takkede 
May-britt for hendes flid og altid kamp og nærvær for Klub Næstved – også i de hårde år, hvor klubben var tæt 
på at blive lukket.

tværs af organisationer og ud af disse sprang 
Klub Næstved i oktober 2003, hvor den star-
tede i pavillonen på Rosenhøj. 

Fra den dag har May-Britt været med til 
at udvikle det ene kreative tiltag efter det 
andet, der er krydset grænser og puffet 
til normer og sædvaner. Borgerne fik hur-
tigt ansvarsområder, blev præsenteret for 
alle mulige opgaver, fremskafning af ting 
vi kunne bruge, madlavning i madklubben, 
arrangere fester, tale med politikere og andre 
gæster i klubben og ikke mindst skabe et 
socialt fællesskab. 

May-Britt har stået i spidsen for at give med-
lemmerne ansvar for ar afvikle aktiviteter og 

afprøve deres evner og de har fået nye kom-
petencer i spil.  Hver gang klubben støtte på 
barrierer var May-Britt i spidsen for at finde 
nye veje: ’Når de sagde vi ikke måtte servere 
mad, gav fødevarekontrollen lov til madklub’ 
og ’Når der skulle gang i it-udviklingen blev 
der søgt midler i omsorgsudvalget’. 

Et hjerte af guld
Klubben udviklede sig og flyttede til nye 
lokaler, pårørende blev en del af netvær-
ket og en god sparringspartner, da forvalt-
ningen ville fjerne det lønnede personale. 
May-Britt tog konsekvensen og blev i flere 
år frivillig i klubben, mens hun passede sit 
job hos NSV.
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ET RUNDT JUBILÆUM (Fortsat)

”May-Britt er en fantastisk kollega, sparrings-
partner, og hendes personlighed er helt spe-
ciel, man kan sige hun har et hjerte af guld”, 
lyder de rosende – men velfortjente – ord 
fra kollegaerne og frivillige i Klub Næstved. 

”May-Britt er aldrig bleg for at stå som den 
første i rækken, når der skal tages fat, om det 
er ansøgninger af fonde eller politikerne der 
skal tales med, borgere, pårørende, os som 
kollegaer, så stiller hun altid op. May-Britt 
er som regel også den som tager ’tævende’, 
hvis der skulle være sådan nogle, hun ryster 
sig lidt og så forsætter hun som vanligt”. 

Alle bliver holdt til ilden
Klubben har været omdrejningspunktet for 
May-Britts arbejdsliv - det sidste år på fuld 
tid efter at omsorgsudvalget har bevilliget 
et tilskud, som klubbens bestyrelse har valgt 
at bruge på fast personale.
Projekterne er mange - sport, fester, ferier 
og ikke mindst oplysning til medlemmerne 
om nye tiltag i samfundet, kommunevalg 
og kampen for at holde klub Næstved åben 
i corona-tiden.

Klubbens medlemmer elsker at udfordre 
May-Britt, hvad enten det gælder nye tiltag 
eller en rask meningsudveksling med ord 
og sjov. 

Det er May-Britts fortjeneste at klubben 
er det, den er i dag - et forbillede og et 
samlingssted for medlemmerne der troligt 
møder op flere gange om ugen og deltager 
i mange af aktiviteterne. 
Udviklingen stopper ikke. 

Senest har hun sat fokus på aktiviteterne for 
de unge og på en fysisk udvidelse af klub 
Næstved. Alle bliver holdt til ilden, hvad 
enten man er medlem af omsorgsudvalget, 
ansat i Næstveds forvaltning, kollega, frivillig 
eller medlem i Klub Næstved.

Åbent hus arrangement
I Klub Næstved glæder vi os til at fejre 
May-Britt på den store jubilæumsdag. Det 
kommer til at foregå i Klub Næstved fredag 
den 10. september fra kl. 15.00. Alle er vel-
komne til at kigge forbi.

Selvom May-Britt altid har mange ’bolde i luften’ – en kvinde med mange gode initiativer og idéer – så er hun ikke 
typen der siger ’her kommer jeg!’ – tværtimod! Fx som her på billeder, der er fra Special Olympic i 2010, hvor May-
Britt – sammen med Svend – førte gymnastikholdet til en sejr. Ved overrækkelsen af guldmedaljerne var May-Britt 
lynhurtig til at gemme sig bagerst t.h. på billedet – så man nærmest ikke kan se hende.



17KLUB NÆSTVED · JUNI · 2021

Sædder Vognsmandsforretning ApS 
har mange års erfaring med vognmandskørsel

Odinsvej 14 • 4640 Faxe
hlp@vognmandensaedder.dk
www.vognmandensaedder.dk
Tlf. 20 33 34 02

Sædder Vognmandsforretning Aps har desuden stor 
kompetence med transport af  blandt andet gylle , korn, 
container,samt mange andre ting og vil derfor også være 
klar til at løse deres opgaver hurtigt,sikkert og til en rimelig pris

Svend Poulsensvej 40 • 4750 Lundby
Telefon: 20 800 810

Email: jernportdk@gmail.com
Jernport.dk

Lundhuset ApS
Thorsvænge 68A

4673 Rødvig Stevns
Tlf.: 20 49 02 42

kj@lundhuset.dk

Løkkesholmsvej 4750 Lundby

Service Shoppen • Industrivej 17E • 4700 Næstved
Tel. 5577 2158 - Mobil 2162 3265

mail@service-shoppen.com • www.service-shoppen.com

Smede og Maskinværksted

Karlshøj 34, Sølperup • 4733 Tappernøje

Tlf. 6080 7010
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EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE

Klub Næstved har en fast juletradition; Jule-
middag med dans til Butterflies.

Datoen var sat til den 23. november 2020, 
forsamlingshuset var booket og Butterflies 
var hyret, men…… så spændte Corona og 
restriktioner ben -  igen!

Julemiddagen blev aflyst, men heldigvis var 
de to musikalske herrer fra Butterflies med 

I disse tider må man tænke hurtigt!

på at arrangere et alternativ: En siddende 
julekoncert i Klub Næstveds have.

Ja, i vores have – og tilmed i vinterperioden 
sidst i november. En udendørs koncert på 
dén tid af året, må siges at være et ret vildt 
sats.

Men det blev et af det bedste og smukkeste 
arrangementer, vi har haft i Klub Næstved. 

Butterflies skaber julemagi til en totalt udsolgt koncert.
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  >>
Stolene var sat op på forhånd - med den korrekte corona afstand.

Vejret viste sig fra sin pæneste side, vindstille, 
tørt og en klar himmel med måne.  

Butterflies spillede alle de kendte juleme-
lodier, hurtige såvel som langsomme, og 
musikken lød smukt ud over haven og skabte 
en næsten andægtigt stemning. 

Der blev serveret siddende risengrød med 
nisseøl, æbleskiver og varm gløgg til de 
småfrysende koncertgæster, som dog havde 
væbnet sig med masser af tøj og tæpper.                                                     

På trods af at koncerten kun varede ca. 1½ 
time, blev det en uforglemmelig halvanden 

time, og en oplevelse vi aldrig havde fået, 
hvis ikke Corona havde tvunget os til at 
tænke på nye og alternative veje. 

Da vi netop ikke kunne gøre så mange af 
de traditionelle ting i december, blev der i 
stedet brugt en masse tid på at omdanne 
Klub Næstveds have til et juleparadis. Aldrig 
har haven stået med så mange lys, nisser og 
trolde, som alt sammen dannede en fan-
tastisk ramme om denne uforglemmelige 
udendørs siddende julekoncert. 



20 KLUB NÆSTVED · JUNI · 2021

EN UFORGLEMMELIG 
OPLEVELSE (Fortsat)
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Et lille kig indenfor i Klub Næstved, hvor der var lige så flot pyntet op som der var udenfor.
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FORENINGSLIVETS FÆLLESSKAB 
SKAL VÆRE EN MULIGHED FOR ALLE 

Børn og unge med et udviklingshandicap kan 
have svært ved at finde sig tilrette i det etab-
lerede foreningsliv. Derfor har Klub Næstved 
valgt at sætte fokus på at invitere børn og 
unge med udviklingshandicap ind i vores 
foreningsfællesskab. 

Det kan være svært at deltage i forenings-
livet, hvis man har behov for at få forklaret 
aktiviteter mange gange, eller har svært ved 
spilleregler, når man er flere sammen om en 
fysisk eller social aktivitet. Men lige præcis her 
er Klub Næstved et godt alternativ, da vi kan 
tilbyde et aktivt fritidsliv med hensyn, hvor 
der er tid til den enkelte og rum og plads til 
mange forskellige personlige udfordringer.  

Provstegårdens nye shelter/bålhus, hvor vi skal riste skumfiduser.

Fritid med hensyn
• I Klub Næstved gør det ikke noget at en  
 aktivitet kræver forklaring mange gange.
• I Klub Næstved snakker vi om regler for 
 at være sammen med andre - spilleregler 
 som for mange er naturlige, men ikke alle 
 kender dem og forstår dem. 
• I Klub Næstved møder du altid de samme 
 voksne, så der er mulighed for at opbygge 
 gode relationer og tryghed. 
• I Klub Næstved møder du andre men– 
 nesker med udviklingshandicap, som 
 gerne øser ud af deres erfaringer. 
• I Klub Næstved lærer du noget om 
 fællesskab, samarbejde, ansvar og 
 selvstændighed.
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Provstegårdens dejlige 4-benet dyr kan man både få 
lov til at klappe/kæle og fodre, når vi tager afsted på 
den første – ud af tre – sommeraktiviteter for børn og 
unge med et udviklingshandicap.

Tre aktive sommerferiedage
Vores fodboldhold er allerede blevet for-
stærket med nye unge kræfter og som noget 
nyt tilbyder vi i sommerferien 3 aktive som-
merferiedage til børn og unge med udvik-
lingshandicap.

Provstegård: Uge 27, onsdag den 7. juli
besøger vi Næstved Sociale Virksomheds 
Provstegård. Vi slutter af i shelter hytten, 
hvor vi rister skumfiduser over bål. Vi mødes 
i Klub Næstved kl. 10.30 og kører med Klub 
Næstveds bus til Provstegården, og er til-
bage igen i Klub Næstved ca. 14.30. 

Pris: 25 kr. Sidste frist for tilmelding og beta-
ling den 21. juni.

Pizza skole: Uge 29, onsdag den 21. juli
laver vi pizzaer og spiser dem sammen. Du 
kan lave en sej pizza, sjov pizza, eller en 
almindelig pizza helt efter din egen smag. 
Til dessert skal vi have flødebollekage.

Sted: Klub Næstved, Valnæsvej 12, Næstved. 
Tid: kl. 11.00-14.00.

Pris: 50 kr. Du skal selv have penge med til 
drikkevarer. Sodavand koster 13 kr. Sidste 
frist for tilmelding og betaling den 21. juni.

Spilledag: Uge 30, onsdag den 28. juli
skal vi hygge os have det sjovt med forskel-
lige spil.

Du kan vælge imellem Indendørsspil: Ludo, 
Klodsmajor, Matador, Kalaha og Uno. Uden-
dørsspil: Bordtennis, Bob og Kongespil.

Sted: Klub Næstved, Valnæsvej 12, Næstved. 
Tid: Kl. 11.00-14.00.

Pris: Gratis. Sidste frist for tilmelding er den 
21. juni. Du kan købe sodavand pris: 13 kr. 
og chips 10 kr.

Vi håber vores bestræbelser på at få flere 
unge med i foreningslivet, vil blive taget 
godt imod så fællesskabet kan udvikle sig.
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FÅR DET ALDRIG EN ENDE?

Sådan kan det føles når vi nu på 15. måned lever med corona og de 
udfordringer det giver for en forening, hvor fællesskab - altså at skabe 
muligheder for samvær med andre mennesker - er kerneopgaven.

Hele vinteren har vi levet med strenge restrik-
tioner, som ikke en gang har levnet plads til 
”små armbevægelser”.

Kendetegnet for denne periode har været, 
at vi har tænkt hurtigt og handlet endnu 
hurtige, således at vi hele tiden har ændret, 
tilpasset, indskrænket og udvidet aktivitets-
niveauet ud fra skiftende restriktioner og 
anbefalinger i vores bestræbelse på at holde 
Klub Næstved åbent mest muligt. Ikke en 
nem opgave, men en opgave vi synes vi er 
lykkes med.  

Tiden har stillet krav - både til medlemmernes 
ansvarsfølelse i forhold til at passe på hinan-
den og smitten, men også til vores fantasi og 
evne til at omstille os. Det har været en tid 
med de muliges kunst.

Der har været perioder, hvor den største akti-
vitet var at køre testture. Klub Næstved bus 
blev simpelthen til en testbus i stedet for en 
klubbus, men det har betydet at vi har kunne 
holde åbent hele tiden. Hen af vejen er der 

rigtig mange medlemmer som efter nogle 
besøg på testcentrerne med Klub Næstved, 
nu kender vejen dertil såvel som procedu-
rerne og nu selv tager ansvar og sørger for at 
blive testet ugentligt.

I det hele taget er et af nøgleordene ansvarlig-
hed, og det har vi i den grad oplevet hos med-
lemmerne, både i forhold til test, hygiejne og 
afstand, de fortjener alle stor ros, og det er 
i høj grad deres fortjeneste, at vi har kunne 
holde klubben åbnet under hele pandemien.

Der er dukket nye svære ord op som selvi-
solation. Hvad betyder det? Det var rigtigt 
svært at forstå, så derfor har vi lavet en lille 
vejledning i billeder og let tekst, som blev 
modtaget godt af medlemmerne og sup-
pleret med en god snak om det, så der blev 
skabt en forståelse for det nye ord.

Fællesskabet forstærket
Med afsæt i de skiftende restriktioner og 
forsamlingslofter har medlemmerne været 
meget fantasifulde og de har løbende fundet 
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på nye aktiviteter fx ”Gæt og Tegn”, ”Hvem 
husker flest ting?”, gåture i små hold m.m., 
og så har der været god tid til at lave praktisk 
arbejde.

Og så er der selvfølgelig ikke mindst brugt 
mange, mange liter sprit i de sidste 15 måne-
der. Igen viser medlemmerne stor ansvars-
følelse i forhold til at spritte hænder, men 
også overflader i klubben af, og de giver et 
nap med ekstra rengøring, så vi kan holde 
smitten fra dørene.

Klub Næstved har ikke på noget tidspunkt 
været præget af pessimisme, tvært imod! Vi 
har før klaret lidt modgang, og vi klarer også 
en Corona pandemi.

Nu kan man frygte at sådan en pandemi og de 
restriktioner, der følger med, kan ”dræbe” fæl-
lesskabet. Men bare rolig, fællesskabsfølelsen 
lever i bedste velgående i Klub Næstved og 
er faktisk blevet endnu stærkere.
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KLUB NÆSTVED ER BLEVET ’VOKSEN’ 
- SÅ PLADSEN ER TRANG

Klub Næstved har de senere år kæmpet med 
et alvorligt problem og et luksusproblem, 
hvilket vi beskrev i et brev til Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget (OFU). Kort efter 
modtog klubben en invitation til at deltage 
i et udvalgsmøde mandag den 3. maj for 
at fremlægge klubbens problem og ønske. 

”Vi var velforberedte og havde i forvejen 
sendt en lille video til udvalget, som på en 
meget håndgribelig vis synliggjorde både 
vores problem og vores ønske om udbyg-
ning”, fortæller de tre repræsentanter fra 
Klub Næstved, som deltog i mødet på Råd-
huset, formand Isabel, næstformand Michael 
og ’tovholder’ May-Britt.

May-Britt supplerer: ”Hvis vi tager det sidste 
først, så har Klub Næstved medlemstilgang 

og en stigende tilslutning til vores arrange-
menter, hvilket betyder at vi er ’vokset ud 
af’ vores største rum, spisesalen. Spisesalen 
kan simpelthen ikke rumme alle, som gerne 
vil deltage og vi må ofte melde udsolgt og 
afvise nogen fra fællesskabet. Derfor har vi 
nu taget hul på en dialog med Omsorgs- 
og Forebyggelsesudvalget i Næstved Kom-
mune omkring at få lavet en tilbygning”. 

Klub Næstved modtog en invitation til at 
deltage i et OUFs møde den 3. maj, for at 
forelægge udvalget vores ønsker. På grund 
af Corona restriktioner var der inviteret tre 
repræsentanter fra Klub Næstved, og for-
mand Isabel Nielsen, næstformand Michael 
Schultz og klubbens ’tovholder’ May-Britt 
Hansen blev sendt ud på den mission - at 
tale klubbens sag.

Det første og alvorlige problem er tilgænge-
ligheden for fysisk handicappede: En rampe, 
der er for smal til at kørestole kan dreje og 
ramme indgangsdøren. Smalle gange, der 
gør det svært at manøvrere rundt, og døre, 
som er i en forkert vinkel i forhold til indgang 
og dørtrin, er blot nogen af de forhindringer 
kørestole og rollatorbrugere møder.

Der var stor forståelse i udvalget for pro-
blemet omkring tilgængelighed, og en klar 
holdning til, at det skulle kigges på det 
hurtigst muligt.

Byggekonto
I forhold til pladsproblemet og ønske om 
en udbygning var udvalget interesseret og 
nysgerrige på vores forslag, men realistisk set 
er der ikke penge i kassen til det. Muligheden 

Mødet fandt sted på Næstved Rådhus i Rådmands-
haven.
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for at søge fonde blev nævnt og Næstved 
kommune vil være behjælpelig med at finde 
og søge fonde til evt. hjælp til finansiering. 

Der blev også spurgt ind til, om det kunne 
være en mulighed at flytte Klub Næstved 
til et nyt sted med bedre plads? Intet er jo 
umuligt, men som både Michael og Isabel 
gav udtryk for, så er medlemmerne meget 
glade for stedet, de har lagt mange kræfter i 
lave det til deres sted og at især haven, hvor 
der er plads til det store festtelt, men også 
beliggenheden, er et stort aktiv.

Mange af medlemmerne har svært ved at 
finde og lære nye veje og vil derfor have 
brug for hjælp til transport til og fra klub, 

hvilket vil belaste de i forvejen få ressourcer i 
en lang periode. Klub Næstved vil komme til 
at bruge mange kræfter og tid på transport 
af medlemmerne frem for tid på afvikling af 
aktiviteter.

Status i skrivende stund er: Team Ejendom 
har været ude og kigge på muligheder for 
at forbedre tilgængeligheden, og der kom 
gode forsalg som der nu skal regnes på.

Klub Næstved er selv begyndt en opspa-
ring til hjælp til en udbygning, og de første 
penge er sat ind, idet bestyrelsen beslut-
tede at overskuddet fra vores arrangement 
”Sjællandsfestival på storskærm” skulle gå 
til byggekontoen.

De syv medlemmer fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget er:

Marianne Olsen (A) Jørgen Christiansen (A) Anette Brix (C) Cathrine Riegels 
Gudbergsen (V)

Michael Perch (A)
Formand

Kirsten Devantier (V)
Næstformand

Hanne Sørensen (A)

Isabel Nielsen
Formand for Klub Næstved

Michael Schultz
Næstformand for Klub Næstved
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SJÆLLANDSFESTIVAL 2021

Den fysiske Sjællands Festival blev igen i år 
aflyst, men til gengæld gav arrangørerne 
mulighed for at live streame festivalen. 

Den mulighed greb Klub Næstved da med 
det samme, og på kort tid blev festteltet sat 
op, der blev lavet aftale med Av-Concept i 
Fensmark om at få opsat en storskærm og 
lyd og invitationer blev sendt ud. 

Dernæst var der alt det praktiske i forhold 
til Corona restriktioner, for godt nok må 
man forsamles 100 personer udendørs, men 
afstandskrav skal stadig overholdes. 

Dette blev løst med masser af rød sprayma-
ling på græsset! Der blev målt og afmærket 
såvel ”bobler”, som enkeltpladser med rød 
spraymaling og sat navne i hvert felt. Der 
blev sat skilte op med Husk afstand, brug 

mundbind, og spritdispensere blev sat rundt 
omkring på teltpælene.  

Pølsevognen, baren og kaffe/kageboden 
blev kørt i stilling og så var vi klar til at tage 
imod de mange festivaldeltagere, som efter 
et tjek af coronapas placerede deres med-
bragte stole i deres røde felt. Vejret…….tja 
det var som det var, men dog mest tørt.

Det blev et par rigtig gode og hyggelige 
timer i selskab med god musik, selv om vi 
ikke helt ramte festivalstemning ved dette 
siddende arrangement, men det var helt 
klart bedre end alternativet, ingen festival 
overhovedet. 

Igen arbejde vi ud fra ’tænk hurtigt, tilpas 
og handel’ og vi fik alle nogle tiltrængte 
hyggelige timer på trods.

Så er der nedtælling og alle gæster talte med.
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  >>

Johnny Hansen var som altid et hit, tæt fulgt af Medina.

De unge havde også fundet vej til festival. Traditionen tro passede Knud Poul-Erik baren.
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Marianne, Jan og Keld får en snak.

Betina havde helt styr på salget af kaffe og lagkage.

Før selve musikken fra Sjællandsfestivalen begyndte, fik 
Michael Schultz, som er kendt for at elske alt ved Elvis 
Presley – endda så meget, så han både kan synge og lave 
danse-moves, som Elvis – overrakt dette maleri. En donation 
fra nogle af de musikere, der tidligere har spillet med selve-
ste Elvis Presley. Schultz var for nogle år siden så heldig at 
møde et par af musikerne, være med til en koncert – og sågar 
komme op på scenen og synge med dem. 

John Nikolejsen ejer af AV-Concept i Fensmark havde sponse-
ret storskærm og lyd, og han kom selv og satte op og sørgede 
for at Livesteamingen kørte. 

I pølsevognen kunne man få varmen med både 
røde og brune pølser, samt brød og tilbehør.

SJÆLLANDSFESTIVAL 2021 (Fortsat)
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2021

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

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

Mail: klubnaestved@gmail.com

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.

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

Medlemskab tegnes for ½ år ad gangen og koster 250 
kr. pr. gang – dog er prisen nedsat for folkepensioni-
ster, 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.

Bliv medlem af Klub Næstved
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NY AKTIVITET I KLUB NÆSTVED

KOMMENDE ARRANGEMENTER

På trods af at det ikke lige er tiden hvor nye tiltag sættes i gang, har vi alligevel en nyhed på 
programmet: STREETHOCKEY, som spilles på asfalt.
Vi spiller om tirsdagen kl. 16.00-17.00 på P-pladsen ved Klub Næstved.

-  Som vi håber på at kunne gennemføre:
• Torsdag den 5. august 2021: Sommerfest
• Fredag den 10. september 2021: May-Britt Bay Hansens 40-års jubilæum
• Vælgermøde i anledning af kommunalvalget (dato endnu ikke fastsat)
• Julearrangement med Butterflies (dato endnu ikke fastsat)
• Julekoncert med Klub Næstveds guitarhold (dato endnu ikke fastsat)

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

Der blev gået til den – både i angrebet og forsvaret.
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Skadedyrs bekæmpelse & sikring 
for private og erhverv.

MyreExpressen altid hurtig og klar, 
uanset hvilke skadedyr du har. 

Tlf.: 5190-3981
www.myreexpressen.dk

 Pederstrupvej 15
4700 Næstved

Tlf.: 40 63 07 76
ash@ashdk.dk

Tlf. www.ashbyg.dk

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

JBK

entreprenør
Kvalitet yder vi - arbejde byder vi

Ny Præstøvej 318 • Næstved
Tlf.: 22 61 68 01
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T & B Transport
Åvej 3, Lov , 4700 Næstved

Tlf.: 27 85 90 86
Email: Bundtofte83@yahoo.com

Karlshøj 6 • 4733 Tappernøje • Tlf.: 21 59 38 28

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

Anlæg • Total Entrepriser
Snerydning • Træfælding m.m.

Autoriseret El-installatør

Kasper Nielsen
INSTALLATIONSBRANCHEN

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

Marskvej 13
4700 Næstved

Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk

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



Tlf. 2071 6399

Brolægning • Aut. kloakmester • Anlæg

Industrivej 57 • 4683 Rønnede
www.wurtz.as
mail@wurtz.as

Medlem af dansk byggeri

Tlf. 2071 6399f. 2071 6399f


