
I dette klubblad får du både læsestof og 
masser af billeder om alt lige fra sommer-
festen og fællesskabsstafetten til foredrag 
og fortællinger med Michael Perch. Men 
glæd dig – for bladet byder på langt mere 
end dette.

- her er plads til alle
7. ÅRGANG · NR.2 · DECEMBER 2021

Fest & Fællesskab 
- Foredrag & Fortællinger 



2 KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2021

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

SLAGTEREN
Hvedevænget 2
4700 Næstved
Tlf. 22 92 36 85

MICHAEL SOMMER
Vinkelvej 11 • 4700 Næstved

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

Nybolig
Jan Milvertz Næstved A/S

Dania 12 • 4700 Næstved
4700@nybolig.dk
www.nybolig.dk
Tlf. 5572 0072

Jan Milvertz Næstved A/S

http://www.visitkarrebaeksminde.dk/piapshjemmeservice.htm
https://da-dk.facebook.com/slagterenaps
https://www.xn--tmrermichaelsommer-g4b.dk/
https://www.nybolig.dk/til-salg/hus/Naestved-4700


3KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2021

DENNE GANG

I dette blad kan du blandt andet læse om sommerfesten, som igen var en kæmpe succes, 
om vores ombygning, så vi får en større og lysere sal og vigtigst af alt forbedrede adgangs-
forhold for vores kørestolsmedlemmer. 

Og så selvfølgelig ikke mindst opvarmning til Kommunalvalg 2021 med et vælgermøde og 
afstemning i det mobile valgsted. 

God læselyst.
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SOMMERFEST

Sommerfesten den første torsdag i august blev igen en stor succes – med alt lige fra mange gæster, hygge, dans 
og glæde til fed musik med Butterflies og lækker mad.  

Sommerfesten er nok en af de mest traditi-
onsrige fester i Klub Næstved. 

Den afholdes ALTID den første torsdag i 
august, og det er ALTID Butterflies, der spiller 
op til dans. Festen er ALTID åben for alle og 
der er ALTID ca. 100 mennesker som kigger 
forbi; medlemmer, venner, kollegaer, familie 
og naboer. 

Der er også tradition for at politikere fra 
Næstved Byråd deltager og i år var det Kri-
stian Skov Andersen fra Venstre som lagde 

vejen forbi, og det er bestemt også en tra-
dition at Hanne skal fotograferes sammen 
med Butterflies. 

I Klub Næstved forstår vi os på masser af 
festligheder og hygge i hinandens selskab, 
og i år var masser af sæbebobler med til at 
sætte stemningen. 

Og traditionen består - så første torsdag i 
august 2022 er der sommerfest igen, så du 
kan godt sætte X i kalenderen allerede nu 
ved torsdag den 4. august.
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Der blev hygget og snakket rundt ved bordene i både 
festteltet og udendørs ved borde og bænkesæt.

Vi elsker traditioner – så naturligvis spillede 
Butterflies som altid op til dans.

  >>
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SOMMERFEST (Fortsat)

Så snart Butterflies slår første tone an, så er der gang i dansegulvet, som det ses på billederne her.
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Også Jane ’gav den gas’ på dansegulvet, hvor 
hun blandede dans med en slags rytmisk gym-

nastik. Det var tydeligt at også hun nød at være 
til sommerfest i Klub Næstved.

Der er tradition for at politikere 
fra Næstved Byråd deltagerog i år var det 

Kristian Skov Andersen fra Venstre som lagde 
vejen forbi – her fotograferet med klubbens 

formand Isabel Nielsen.  >>
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SOMMERFEST (Fortsat)

Isabel blev også fotograferet med flere andre, blandt 
andet Hanne, som altid nyder at sidde og se og høre 
Butterflies.

Og naturligvis blev Hanne også 
fotograferet med Butterflies.
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Butterflies slukkede og lukkede sommerfesten, men 
de har allerede sat X i kalenderen ved torsdag den 4. 

august 2022, hvor de igen spiller op til dans ved Klub 
Næstveds Sommerfest.

Ved dette års sommerfest var en masse sæbebobler 
med til at skabe ekstra meget hygge og stemning.
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Nu er der plads til større ”armbevægelser” i 
Klub Næstved.

I uge 40 begyndte håndværkerne på ombyg-
ning i Klub Næstved, med det mål at udvide 
salen ved at fjerne væggen ud til gangen og 
inddrage de ekstra kvadratmeter i rummet. 

I klubben har vi haft besøg af elektrikere, 
tømrer, låsesmed, gulvmand og murer.
De har nu nedbrudt den gamle væg mellem 
spisesal og gang og fjernet dørtrinene til 
cafe og køkken, hvilket gør en kæmpe forskel 

STØRRE ’ARMBEVÆGELSER’

Ved at fjerne væggen ud til gangen er salen blevet udvidet, der er kommet langt mere lys til det større rum og 
uden døre er der dermed heller ikke længere dørtrin, som vanskeliggør adgangen for kørestol- og rollatorbrugere.  

for vores medlemmer i kørestol, som nu kan 
bevæge sig frit mellem rummene. 

Nu mangler vi bare den nye rampe så de 
også kan komme ind i huset uden proble-
mer. Den nye døråbner er monteret.

Det har betydet at vi så drømmer om ny 
indretning og vi er så småt begyndt. De nye 
skabe til porcelæn er ved at blive samlet og 
cafeen har fået flere hyggemøbler så der er 
flere der måske kan tage sig en eftermid-
dags morfar.
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Den nye døråbner er monteret.

De nye skabe til porcelæn er ved at blive samlet og 
cafeen har fået flere hyggemøbler.

Når ombygningen er helt færdig, så afholder Klub 
Næstved et arrangement, hvor Michael Perch vil 
klippe den røde snor til den officielle indvielse af 
ombygningen.

Vi nyder at der er blevet mere lys og luft i 
rummet og alle mener også at rumklangen 
er blevet bedre, når guitarholdet øver.

Når gulvet er blevet repareret kan vi få pla-
ceret bordene så der forhåbentlig bliver 
mere plads at komme rundt på. Første ilddåb 
var den 11. november, hvor vi var 55 men-
nesker samlet til det populære ”Musik & 
And”-arrangement.

Når først håndværkerne er færdige må vi selv 
i gang med at male vægge, det skal nok blive 
godt - for det har vi prøvet før.

Du kan komme ned i klubben og se det fær-
dige resultat når Michael Perch kommer ned 
og klipper en snor til den officielle indvielse 
(dato kommer senere) eller vent på nyt i 
næste nummer af klubbladet.
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VÆLGERMØDE

Det var småt med pladsen - men ikke med spørgelysten - da Klub 
Næstved den første mandag i oktober havde inviteret til vælgermøde. 

Stort set alle partier var repræsenteret, og 
de fremmødte politikere sad spredt ud rundt 
omkring ved bordene, sammen med væl-
gerne og tæt på kaffe og kringle. 

Hver af de fremmødte kandidater fik et minut 
til at præsentere sig selv, derefter blev politi-
kernes paratviden om Klub Næstved testet 
med 4 spørgsmål. Læs hvem der vandt den 
dyst sidst i artiklen. 

Derefter var der spørgsmål og debat og ind 
imellem også spørgsmål som politikerne stil-
lede videre til Forvaltningen under debatten, 
da de ikke havde svar. 

Generelt er der pt. ro på økonomien på 
handicapområdet og dermed har vi i en tid 
været forskånet for endeløse udmeldinger 
om besparelser, og det skal ikke være en 
hemmelighed at alle som har del i Handica-
pområdet nyder denne ro, som dels skyldes 
at byrådet har indgået et 2 årigt budgetforlig 
som alle partier bakker op om, og at Næst-
ved kommune har fået mange penge af 
staten i udligningsreformen, selv om der jo 
altid kan bruges flere penge, så går det bedre 
påpegede Carsten Rasmussen (A).

Så det var ikke besparelser og økonomi der 
prægede dette valgmøde, mere fremtid, 
anderledes tænkning og ideer. 

Jette Leth Buhl (F) fremhævede at den sær-
lige model Klub Næstved har, er fleksibel og 

Det var småt med pladsen - men ikke med spørgely-
sten - da Klub Næstved en mandag i oktober havde 
inviteret til vælgermøde.
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  >>

De politiske kandidater fik testet deres paratviden om Klub Næstved. Her er klubbens formand omgivet af 
Carsten Rasmussen (S) og Nicolaj Hamann (DF).

imødekommende iværksætteri. ”Det kan vi 
overføre til andre områder og bruge Klub 
Næstved som en positiv model, der kan 
arbejdes videre med som udviklingsprojekt”, 
mente hun.

Tommy Lindegaard (Ø) kunne simpelthen 
”mærke den gode stemning i Klub Næstved, 
for det er sådan noget man kan som Social-
pædagog”, sagde han.
Dette fik Githa Nelander (D) til at sige: ”Jeg 
har også kunne mærke den gode stemning, 
selv om jeg er ansat på det private arbejds-

marked, og det er altid hyggeligt at komme 
her”.

Hun fortalte at hendes parti Ny Borgerlige, 
på baggrund af et borgerforslag har sendt et 
forslag til Folketinget, om at flytte hele han-
dicapområdet fra kommunerne til staten, for 
at sikre nok penge til området, og for at sikre 
en ensartet hjælp.

Hvad var det så 
der bl.a. blev debatteret? 
Peter Søren, som arbejder i beskyttet 
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beskæftigelse og har gjort det i fem-seks år, 
vil godt vide, hvorfor han ikke havde fået en 
eneste lønforhøjelse, og heller ikke får hver-
ken feriepenge eller løn under sygdom?
Disse spørgsmål er der ikke rigtig nogen 
politikere der kan svare på, så Anette Brix (C), 
sendte spørgsmålet videre til forvaltningen, 
så Peter Søren må vente lidt på svaret.

Keld gør opmærksom på at dér, hvor han 
bor, er der alt for mange forskellige pæda-
goger og alt for mange nye, og de har for 
lidt tid alle sammen og det gør ham utryg. 

Catrine Riegels (V) som under debatten kær-
ligt blev døbt ”Fru landmand”, svarede: ”Det 
har været/er et problem at skaffe personale 
og det gør alle utrygge, og der skal opmærk-
somhed på hvorfor man ikke vil arbejde i 
Næstved Kommune”. 

Til dette havde Elena Nielsen et konkret for-
slag: ”Alle de medlemmer, der kommer i Klub 
Næstved, har et trygt og stabilt miljø, så jeg 
foreslår at man lader nogle af støttetimerne 
følge borgeren hernede i klubben, fremfor 
at lægge timerne alle mulige andre steder, 

VÆLGERMØDE (Fortsat)

Der var dyb koncentration fra både Anette Brix (KF) og Githa Nelander (NB), da de besvarede spørgsmål 
om klubben. Sammen med Jan Allan Andersen, fra Alternativet, svarede kandidaten fra Det Konservative 
Folkeparti og Nye Borgerlige rigtigt på spørgsmålene.
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  >>

hvor de faktisk ikke har lyst til at komme. 
Der er tydeligvis også behov for rådgivning 
i forhold til løn, ferie arbejde m.m. og dette 
kunne være et job Klub Næstved varetog, 
men det kræver selvfølgelig flere hænder”. 

Elena var enig med ”fru Landmand” i, at man 
bør kigge på hvorfor Næstved Kommune 
ikke er en attraktiv arbejdsplads. ”Hvad er 
det der gør at folk ikke vil arbejde i Næstved 
Kommune? Jeg kan pege på en ting, og 
det er forråelse.  Altså det her med at man i 
sin omgang med mennesker, bliver en lille 

Jette Leth Buhl, SF, i dialog med et par af vælgerne, bl.a. – overfor sig – Elena Nielsen, som bidrog med 
flere konkrete løsningsforslag i løbet af aftenen.

smule hård og glemmer at møde hinanden 
i øjenhøjde. Og det er jo netop det, jeg ved 
man kan i Klub Næstved og det er bl.a. derfor 
jeg synes at det burde være muligt at lægge 
nogen af støttetimerne hernede”. Denne 
udtalelse udløste store klapsalver. 

Hvis man ser på det lidt indefra, 
så kan forklaringen på den store 
personale udskiftning måske 

også ligge i, at der i mange år har 
været en kultur for jævnligt at lave organisa-
toriske forandringer/omstillinger i handicap-
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VÆLGERMØDE (Fortsat)

virksomhederne fremfor at skabe stabilitet, 
og at omstillingsparathed måske ikke er et 
begreb som går særligt godt i spænd med 
et udviklingshandicap.

Githa Nelander sagde ”at ’timerne følger 
borgerne’ giver rigtig god mening, og at 
timerne er dér, hvor det foregår samt dér, 
hvor man kan lide at være, er en god ide og 
en fornuftigt at gøre det på den måde”. Hun 

opfordrede omsorgsudvalget til at kigge på 
om det er en mulighed.

Et andet emne til debat var, hvordan vi får 
flere unge med i foreningsfællesskabet? 
Alle var enige om at foreningslivet, fælles-
skabet og samværet omkring aktiviteter kan 
bidrage med noget godt til ungdomslivet, 
og ikke mindst være med til at gøre over-
gangen til voksen lettere, da foreningslivets 
venskaber også rækker ud over fritiden. 

Klub Næstved efterspurgte hjælp til at skabe 
en tryg overgang for børn og unge fra skole 
til klub. Der var en rigtig god snak og mange 
forslag at arbejde videre med, men frem for 
alt er der kommet fokus på opgaven, som er 
at invitere de unge med udviklingshandicap 
indenfor i foreningsfællesskaber og skabe 
nogle trygge overgange mellem skole og 
fritidsaktiviteter. 

Jette Leth Buhl foreslog at man måske skulle 
indføre en trivselssamtale med de sårbare 

Klub Næstved efterspurgte hjælp til at skabe en tryg 
overgang for børn og unge fra skole til klub.

Stort set alle partier var repræsenteret, og de fremmødte politikere sad spredt ud rundt omkring ved bordene, 
sammen med vælgerne og tæt på kaffe og kringle. 
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børn og unge der fyldte 15 år. Men hun 
havde også en advarsel ”Det nytter jo ikke 
noget med at fylde på og fylde på i forhold 
til Klub Næstved, så risikerer vi at det ikke 
længere er attraktivt for dem, der kommer 
her, så det er noget med at finde en balance, 
så det stadig er et godt tilbud for dem der 
kommer her. Måske skal man overveje om 
der skal være flere tilbud”.

Politikernes Paratviden
Som tidligere nævnt var der en lille konkur-
rence om politikernes paratviden om Klub 
Næstved.
Spørgsmålene var:
1. Om få år fylder Klub Næstved rundt.  
 Hvor mange år fylder klubben?
 Svar: 20 år (i 2023)
2. Hvor mange dage om ugen har klubben  
 åbent?
      Svar: Fire dage om ugen
3. Hvor mange stillinger er der 
 i Klub Næstved?
      Svar: En fuldtids og to halvtids -ansatte

Og vi kan afsløre at vinderne blev, med alle 
svar rigtigt:
Jan Allan Andersen, Alternativet.
Githa Nelander, Ny Borgerlige.
Anette Brix, Konservative.

Hvad mener politikerne 
om Klub Næstved?
Hver politiker blev bedt om at skrive det 
ned, hvilke ting de særligt forbinder med 
Klub Næstved. 

De skrev følgende udsagn:
• Rummeligt fællesskab

Jannie blev fotograferet sammen med Elena, som gav 
politikerne flere konkrete forslag og ideer, som kan 
gøre livet mere trygt for klubbens brugere. 

• Unikt fællesskab, hvor der er trivsel og
 fundament for udvikling af den enkelte
• Stor opbakning
• Fællesskab
• Sjov, musik, fællesskab 
• Samvær, sommerfest
• Godt samvær for alle
• Mange aktiviteter, godt fællesskab, 
 en masse glade mennesker
• Hyggeligt samvær
• Plads til ALLE, hygge

Følgende politikere var inviteret: Nicolaj 
Hamann (DF), Carsten Rasmussen (S), Anette 
Brix (KF), Githa Nelander (NB), Tommy Linde-
gaard (EL), Søren Linke (RV), Jan Allan Ander-
sen (Å), Jette Buhl (SF), Cathrine Riegels ”Fru 
Landmand” Gudbergsen (V).
Derudover var formand for Handicaprådet 
Tonny Ploug og medlem af Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget Marianne Olsen til 
stede.

Som en udløber af mødet var der flere poli-
tikere, som på deres Facebookside gjorde 
opmærksom på, at Klub Næstved også er 
en klub for unge mennesker. Tak for det.
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GENERALFORSAMLING 
I KLUB NÆSTVED

Den 10. juni i år blev der afholdt generalfor-
samling i Klub Næstved, og traditionen tro 
blev valget afsluttet med lækker mad. Efter 
maden spillede Carsten Rasmussen op til 
både ’syng med’ og dans.

Det blev endnu en fest som var præget af 
Corona-restriktioner som afstand og sprit, 
men som det kan ses på billederne, så lagde 
det ikke en dæmper på festhumøret, og som 
altid stod Poul Erik klar i baren med sit smil 
og kolde drikkevarer.

Bestyrelsen, valgt ved generalforsamlingen i juni måned; fra forrest fra venstre: Jytte Kingo, næstformand 
Michael Schultz og formand Isabel Nielsen, samt Thomas Jakobsen, der er ny i bestyrelsen. Bagerst fra venstre 
ses Keld Pedersen, Jesper Gericke og Peter Thomsen, samt Poul-Erik Larsen og Michael Pedersen, der ved denne 
generalforsamling blev valgt som suppleanter.

Efter valget kom bestyrelsen til at se således 
ud forrest fra venstre: Jytte Kingo, næstfor-
mand Michael Schultz og formand Isabel 
Nielsen, samt Thomas Jakobsen, der er ny 
i bestyrelsen. Bagerst fra venstre ses Keld 
Pedersen,  Jesper Gericke og Peter Thomsen, 
samt Poul-Erik Larsen og Michael Pedersen, 
der ved denne generalforsamling blev valgt 
som suppleanter.
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Der gøres klar til servering af lækker, hjemmelavet mad.   >>
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Maden nydes i festteltet.

Traditionen tro spillede Carsten Rasmussen op til dans 
efter generalforsamlingen.

Som altid stod Poul Erik klar i baren med sit smil og 
kolde drikkevarer.

En lækker menu er nydt, og der ’slås maver’ inden der 
blev danset.

GENERALFORSAMLING 
I KLUB NÆSTVED (Fortsat)
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Og så blev der danset til den helt store guldmedalje.

Carsten Rasmussen med én af sine ’trofaste fans’, som trolig står klar, når Carsten slår tonen an.
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FAKTA OM 
FÆLLESSKABSSTAFETTEN
                                                                                                     
Fællesskabsstafetten er en 
stafet med en fysisk depeche, 
som blev båret rundt mellem de 
forskellige frivillige fællesskaber i 
hele Næstved Kommune fra den 
19. til den 24. september 2021.                                                                                                                           
Bærerne af depechen var de 
frivillige fællesskaber, og kun 
fantasien satte grænser for, 
hvordan foreningerne ville bære 
stafetten rundt. Undervejs på 
ruten lavede fællesskaberne 
forskellige aktiviteter og stop. 
Kort sagt: Fællesskabsstafetten 
skabte mulighed for møder på 
tværs af frivillige fællesskaber!                                                      
Målet med stafetten var at 
synliggøre mangfoldigheden 
af frivillige fællesskaber og 
invitere flere med. Målet var 
også at skabe nye samarbe-
jder og fællesskaber på tværs.                                                                                                                                           
Efter en lang corona-nedlukning 
var der brug for ny optimisme for 
frivilligheden og fællesskaberne i 
Næstved kommune - en ny start. 
Det skulle Fællesskabsstafetten 
bidrage til.

FÆLLESSKABSSTAFETTEN

Mandag den 20. september deltog Klub Næst-
ved aktivt i Fællesskabsstafetten med Guitarhol-
det som spillede på P-pladsen foran Sct. Jørgens 
Park, samtidig med der blev delt gratis kaffe og 
romkugler ud til de handlende, og selvfølgelig 
blev der også tid til en snak med folk om Klub 
Næstved og de aktiviteter vi har. TV 2 øst kig-
gede forbi og samme aften bragte de et indslag 
med Klub Næstved i deres udsendelse.

Klub Næstved fik overrakt stafetten af 2 cyklister, 
senere kørte vi den videre med klubbussen til 
Musikaftenskolen som herefter fik den overrakt 
officielt. Tirsdag hentede klubbussen stafetten 
i Cafe Håbet og kørte den til Toksværd, hvor 
Ældre Motion fik den overrakt. Alt i alt et par 
gode dage, hvor det summede af aktivitet rundt 
omkring i byen.

Målet med stafetten var at synliggøre 
mangfoldigheden af frivillige fællesska-
ber og invitere flere med, samt at skabe 
nye samarbejder og fællesskaber på tværs.                                                                                                                                           
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Guitarholdet spillede på P-pladsen foran Sct. Jørgens 
Park.

Der blev delt gratis kaffe og romkugler ud til de hand-
lende.

Klub Næstved fik overrakt stafetten af 2 cyklister. Tirsdag hentede klubbussen stafetten i Cafe Håbet 
og kørte den til Toksværd, hvor Ældre Motion fik den 
overrakt.
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EN PERSONLIG FORTÆLLING

I selskab med Socialdemokraten og medlem 
af Næstved Byråd, Michael Perch, fik vi en 
personlig, farverig og humoristisk fortælling 
om hans politiske liv og et kig ind bag den 
politiske kulisse, som hedder Byrådet, da 
han holdt foredrag i Klub Næstved i midten 
af august måned. 

Michael startede i politik da han var 17 år, 
hvor han på opfordring af det lokale Folke-
tingsmedlem og Sundhedsminister Magnus 
Heunicke, som han mødte på gymnasiet, 
meldte sig ind i Socialdemokratiet.

Oplægget var præget af lang erfaring og 
mange oplevelser i det politiske liv, og blev 

yderlig interessant, når han krydrede det 
med fortællingen om respekt politikkerne 
imellem på tværs af partigrænser, og at der 
ofte blev givet tommelfinger op på tværs af 
byrådssalen til politiske kollegaer fra andre 
partier, når der var indlæg i debatten. 

Han pointerede vigtigheden af at være åben 
og lytte til andres mening og argumenter, og 
at det faktisk er det, der gjorde os klogere 
som mennesker.

Som afslutning blev Klub Næstved som de 
første, præsenteret for Michael Perchs valg-
plakat til KV 2021, der dårlig nok var tør fra 
trykken.

Michael Perch gav en personlig, farverig og humo-
ristisk fortælling om hans politiske liv og et kig ind 
bag den politiske kulisse i Byrådet, da han holdt 
foredrag i Klub Næstved.
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Som de første blev vi præsenteret for Michael Perchs 
valgplakat til KV 2021, der dårlig nok var tør fra tryk-
ken.

I Klub Næstved vil vi gerne styrke det 
sociale fællesskab, fremme forståel-
sen for demokratiet og styrke mulig-
hederne for medborgerskab gennem 
vores mange forskellige aktiviteter.

Socialdemokraten og medlem af 
Næstved Byråd, Michael Perch, ses 

her sammen med Klub Næstveds 
formand, Isabel Nielsen.

Næstved bygger på fællesskab og gode 
relationer - det er der vist ikke mange, 
der er i tvivl om, men at vi også er folke-
oplysende er det måske de færreste der 
tænker over. Vi lægger vægt på demo-
krati og samfundssind og på at skabe 
udvikling, være nysgerrige, blive klo-
gere og har en oplysende forpligtigelse.                                                                             
I Klub Næstved vil vi gerne styrke det 
sociale fællesskab, fremme forståel-
sen for demokratiet og styrke mulig-
hederne for medborgerskab gennem 
vores mange forskellige aktiviteter.
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STEMNING I KLUB NÆSTVED 

Mandag den 25. oktober var en særlig dag i 
Klub Næstved, dagen hvor stemmen til Kom-
munalvalget 2021 skulle sættes i det mobile 
valgsted. 

Efter lidt forberedelsestid, med bl.a. at sætte 
stemmetelt op (som ikke havde været i brugt 
i to år) og få IT op at køre, sørgede tre valg-
tilforordnede med stor tålmodighed for at 
afstemningen foregik korrekt, men i et stille 
og roligt tempo, så hver enkelt havde god tid 
til at sætte deres X.

I Klub Næstved sørgede tre valgtilforordnede for at afstemningen til Kommunalvalget 2021 foregik korrekt.

Der var stor interesse for at stemme, og med 
kun et par få undtagelser tog alle en tur forbi 
teltet. At det hele foregik i et byggerod, og at 
baren kun kunne betjenes gennem stemme-
teltet blev taget med et grin og godt humør. 

Ventetiden blev fordrevet med en omgang 
”Gæt og Grimasser”.
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Der var stor interesse for at stemme. At det 
hele foregik i et byggerod, og at baren kun 
kunne betjenes gennem stemmeteltet blev 
taget med et grin og godt humør. 

Ventetiden blev fordrevet med 
en omgang ”Gæt og Grimasser”.
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DET VAR EN AND

Det danske sprog er en ’sjov fætter’. Tag nu 
bare ordsprog ”Det var en and” – det bruges 
om en usand historie.

I Klub Næstved sætter vi en ære i traditioner, 
fester, hygge, dans og musik samt masser af 
god mad. Så hos os holder vi fast i vores tradi-
tionsrige arrangement ”Musik & And” – og det 
er ikke en and – og så alligevel: For historien 
er ikke usand, men menuen er and. Tilmed 
hjemmelavet and med alt i tilbehør, som vi 
årligt nyder en aften omkring Mortens Aften, 
og hvor Carsten Rasmussen efterfølgende 
spiller op til dans.

I år blev vores ”Musik & And”-arrangement 
den 11. november samtidig vores første arran-
gement i salen, der – efter ombygningen – er 
blevet større. Og se bare: Denne information 
var heller ikke en and – selvom vi fik and på 
bordet!

Disse tre ’gutter’ tager godt imod os ved indgangen 
til aftenens arrangement. I øvrigt blot en lille forsmag 
på årets smukke juleudsmykning i Klub Næstved.

Som altid ved vores arrangementer har vi Poul-Erik 
klar og frisk i baren.

Og her er det hele klar til at blive nydt ved bordene i salen.
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Og alt den lækre mad nydes med største velbehag. Mums, hvor det smager godt.

Efter den lækre mad og kaffe/te, blev der gjort klar til dans. Carsten Rasmussen slog tonen an til både fælles-
sang og dans/hygge – præcis som vi elsker det i Klub Næstved.
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TAK

Stor tak til alle jer medlemmer, kollegaer - 
”gamle” som nye - og pårørende, som tog 
jer tid til at kigge forbi i anledning af mit 40 
års jubilæum. 

Tak for gaver, taler, musik og sang og ikke 
mindst godt humør og kram denne første 
dag uden Corona restriktioner. 

Og er særlig tak til mine fantastiske kollegaer 
Anne, Svend og Maria som sørgede for at det 
blev en festdag helt i Klub Næstveds ånd. 

Det er ikke dagligdag at en socialpædagog kan fejre 40 
års jubilæum i kommunen, men det kunne May-Britt 
Bay Hansen for et par måneder siden. En skøn dag 
med godt humør og en yderst smuk kage, som sym-
boliserede de 40 år. Og som det kan ses, så lagde rigtig 
mange mennesker vejen forbi med lykønskninger.

May-Britt og Anne har været kollegaer i mange år – her 
er jubilaren dog fotograferet med kollegaens mand, 
Knud, som jævnligt giver en hjælpende hånd i klubben. 
Og gaven fra Anne og Knud var denne Fair Trade Fla-
mingo, som May-Britt har ’kigget på’ i længere tid, og 
som hun blev meget glad for.

Af May-Britt Bay Hansen
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May-Britts tre nærmeste kollegaer, Maria, Svend og 
Anne, sender hun en særlig tak til – for at give hende 
præcis den dejlige festdag, som hun ønskede sig.  

Borgmester Carsten Rasmussen – og i øvrigt også 
æresmedlem i Klub Næstved – var blandt de mange 
gæster, som kiggede forbi for at lykønske May-Britt.

Ole Sørensen, bedre kendt som “Rebellen fra Lange-
land”, og kendt fra TV samt for hans holdninger og 
arbejde med psykiatrien – tog turen fra Langeland til 
Næstved for at lykønske hans 40-års jubilar og hilse på 
de mange brugere af Klub Næstved, som han også har 
fået et nært forhold til.   >>



32 KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2021

TAK (Fortsat)

May-Britt blev glædeligt overrasket, da hun så hendes 
modstander på Hockey-sidelinjen, Vera, som er Hockey-
træner for Klub Fri. De to har kendt hinanden som 
modstandere fra banen i de sidste ca. 30 år, men også 
som venner udenfor banen i ligeså lang tid.

Githa Nelander, fra Ny Borgerlige, kom også forbi og 
ønskede tillykke.

Michael Schultz og Isabel Nielsen, næstformand og formand i Klub Næstved, holdt en fin tale for May-Britt, lige-
som der bl.a. var sang og musik – alt sammen i May-Britt og klubbens ånd.
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  >>
Morten Dahl (rød polo-trøje) og Carsten Rasmussen 
holdt tale for May-Britt, ligesom Carsten overrakte 
hende jubilæumsgaven fra Næstved kommune.

Poul-Erik og May-Britt har kendt hinanden i mange år 
– faktisk var de begge med til at starte Klub Næstved 
for knap 20 år siden.
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TAK (Fortsat)

Det var ikke kun Poul-Erik, der som aktiv bruger af Klub Næstved, som holdt tale for May-Britt. Både Keld og Chri-
stina (med Anne ved sin side) holdt tale for jubilaren.
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Her ses en del af de flotte gaver, som May-Britt velfortjent modtog på festdagen.

May-Britt har ikke just ry for at stå forrest i køen for at få opmærksomhed. Men nu takker hun alligevel for en dejlig 
festdag, som blev holdt, præcis i såvel hendes som Klub Næstveds ånd.  
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VI ELSKER MUSIK

I Klub Næstved elsker vi musik. Så da Svovlstikkerne den 16. september 
arrangerede koncert med Zididada i Herlufholm kirke, var Klub Næstved 
selvfølgelig på pletten.

Det var en skøn koncert, hvor der både var tid til at blive fotograferet 
sammen med Zididada og få autografer. 

Vi elsker musik – så naturligvis støttede vi op om Svovlstikkernes arrangement med en kirkekoncert med gruppen 
Zididada.
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Vi blev ikke kun fotograferet med Zididada – vi var også så heldige at få deres autografer.

Jimmy Bacoll, forsanger i Zididada, sang i 2002 om at 
gå på vandet (i hittet ”Walking on Water”). Den sep-
temberdag sang han i Herlufholm Kirke.

”Sikk’ en fest, vi har haft …” – eller i hvert fald har vi 
endnu engang været til en skøn musikalsk oplevelse 
med venner fra Klub Næstved.
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Steen Mastrup VVS ApS
Glasmagervej 20A, Fensmark
4684 Holmegaard
Mobil 55 54 71 14

Ramsherred 3 · 4700 Næstved · T: 5577 1900

Tryk og brodering af tekstil

Alt i skilte og print

https://www.garant.nu/butik/garant-naestved
http://www.mastrupvvs.dk
http://www.centrumrevision.com
https://ditprint.dk/
https://b-karberg.dk/
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

• 02.12.2021, kl. 15.30:
 Julebanko & flæskesteg. Efter julebanko kl. 15.30 til 17.00, serveres der flæskesteg med  
 det hele kl. 17.30. Pris for medlemmer 100 kr. incl mad og 2 bankoplader.
 Ikke medlemmer 150 kr. Drikkevarer skal købes udover. 
 Tilmelding var den 15. november

• 09.12.2021, kl. 10.00 – 12.00:
 Julearrangement for børn og unge med udviklingshandicap. 
 Vi sørger for julestemning både ude og inde og der serveres vafler med syltetøj og   
 varm cacao. 
 Tilmelding senest den 1. december

• 15.12.2021, kl. 18.30:
 Julekoncert med Klub Næstveds guitarhold. Billetpris 25 kr. Billetter kan købes i Klub   
 Næstved. Dørene åbnes kl. 18.00.

• 20.12.2021, kl. 15.00:
 Julefilm & risengrød. Der vises julefilm fra kl. 15.00 til ca. 16.30. Til filmen kan du købe   
 vafler med syltetøj og kl. 17.30 serveres der risengrød med en nisseøl. Pris 60 kr.   
 Tilmelding senest én klubdag før

• 29.12.2021, kl. 14.00 – 17.00:
 Julefrokost. God gammeldaws julefrokost i Klub Næstved. Pris for medlemmer 100 kr.   
 Ikke medlemmer 150 kr.
 Tilmelding senest den 1. december

Husk at følg med på vores facebookside og hjemmeside, hvor vi altid opdaterer og giver 
flere informationer om arrangementer m.m.
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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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D.D. Trafik
Orionvej 76B, 1. sal. , 4700 Næstved

Tlf.: 31 79 79 79
Email: dennisdahlmann@live.dk

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

 

                 

             SB Gas & Værktøj 
                                 Ringstedgade 150  -  4700 Næstved 

                 Info@sbbutik.dk  -  Tlf. 55739192 

                 www.sbbutik.dk 

    
     

https://www.rosengaarden-lundby.dk
https://www.moensbank.dk
http://www.naestvedtaxa.dk
https://rema1000.dk/stores/892/
https://www.sbbutik.dk
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JBK

entreprenør
Kvalitet yder vi - arbejde byder vi

Tlf.: 22 61 68 01
Løkkesholmsvej 4750 Lundby

Hvid jul
- kan vi ikke love dig,      men til gengæld...

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

... kan vi love dig:
   Digitaltryk 
      der forbløffer
         på både lav pris 
            og høj kvalitetSkal der 

T RYK på?
- så brug os

Bestil online på www.fltryk.dk

https://kontakten4700.dk/
https://da-dk.facebook.com/people/JBK-entrepren%C3%B8r/100057203179289/
https://www.facebook.com/JHOSMEDIE/
https://www.bygma.dk/butikker/nastved/
http://www.fltryk.dk
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Karlshøj 34, Sølperup • 4733 Tappernøje

Tlf. 6080 7010

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

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

Murermester
Martin Hansen

Ankervej 5
4700 Næstved

Mobil 2463 0291

https://www.nae-fys.dk
http://www.kantdesign.dk
https://lysebjerg.com/
https://www.heinovistisen.dk/
https://www.askovridecenter.dk
https://www.heinchristiansen.dk


https://www.naestved-gym.dk
https://www.bnbygge.dk/
https://www.jysk.com
https://www.his-haslev.dk

