
Dette klubblad handler om hvordan forbedring af de fysiske rammer, styrker fælles-
skabet og skaber nye muligheder for udvikling i Klub Næstved. Men det handler i høj 
grad også om at Coronaens spændetrøje er væk! Nu er der igen klubliv, aktiviteter og 
oplevelser på fyldt tryk. 

- her er plads til alle
8. ÅRGANG · NR.1 · JUNI 2022

Et stærkt fællesskab udvider
-  Det blev markeret med taler, bobler, flag 
 og hyggeligt samvær.



2 KLUB NÆSTVED · JUNI · 2022
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DENNE GANG

I dette klubblad kan du læse om to gange Michael – en sportsmand og en chauffør – med 
efternavnet Schultz og Pedersen. De to har – udover Klub Næstved – også det tilfælles at 
de begge er aktive på guitarholdet, som har afholdt to totalt udsolgte koncerter til fordel 
for mennesker med udviklingshandicap i Ukraine. I bladet kan du se stemningsbilleder fra 
arrangementet og læse, hvor mange penge der blev samlet ind.

Du kan også læse om priser, hæder og medaljer til Klub Næstved – lige fra Næstved Y´s Mens 
Initiativpris og kåring af de flotteste juleudsmykkede haver i Næstved til medaljer til Klub 
Næstveds fodboldhold ved Special Olympics i Kolding i maj måned.  

Hvorfor Butterflies ifører jeg lange underbukser, når de spiller op til dans i Klub Næstved, kan 
du få svaret på i artiklen ”Jul, jul og atter jul”, ligesom du kan glæde dig til at se billeder fra 
vores klubliv – lige fra hockeystævne og påskebrunch til julebanko, en forsinket julefrokost 
og lege i haven.

Naturligvis tager vi dig også med til den store indvielse af vores ombygning og forbedringer 
af klubhuset, hvor spisesalen er blevet større og vi har fået lavet en kørestolsrampe med 
automatisk døråbner, så kørestolsbrugere nu har fået en handicapvenlig adgang.

Vi ønsker alle god læselyst. 
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VI HAR EN CHAUFFØR, 
VI HAR EN CHAUFFØR ….

I 2011/2012 var Michael én af de meget aktive der skaffede penge til Klub Næstveds første klubbus. 
Fx fik klubben 25.000 kr. af Lions Club Næstved.

Siden 2012 har Michael siddet bag rattet i 
Klub Næstveds bus. I al slags vejr, hverdage, 
helligdage og weekender har Michael stillet 
op og kørt medlemmerne rundt til aktivite-
ter, fester, stævner, i testcenter under Corona 
m.m. - og ikke mindst kørt dem til og fra klub 
på alle klubdage. 

For mange af klubbens medlemmer er klub-
bussen livsnerven, deres eneste mulighed 
for at komme i klub, så det er en vigtig post at 
bestride som kræver en mødestabil person 
med en stor ansvarlighed og det har Michael 

i den grad! Hans frivillige indsats som bus-
chauffør har været uundværlig for mange.  

I daglig tale har det altid været ’Michaels bus’, 
da det var hans store passion og han tog sit 
ansvar meget alvorligt. Han elskede sin bus 
og sit arbejde som chauffør og blev selvføl-
gelig også æresmedlem i Klub Næstved som 
tak for indsatsen.

Han var selv meget aktiv tilbage i 2011/2012  
i at indsamle penge, så Klub Næstved kunne 
købe egen bus. Da der endelig var penge 
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Da indvielsen af den første klubbus blev fejret i juni 
2012, måtte Michael ’nøjes’ med en plads på bagsæ-
det, bl.a. sammen med repræsentanter fra Lions Club 
og Nordea, som bl.a. havde doneret penge….. 

  >>

nok, var det selvfølgelig også Michael der i 
2012 med stolthed hentede bussen i Vejen, 
en grå Citroën Jumper som tjente os godt 
i mange år. Da bussen skulle indvies blev 
første tur kørt af Borgmester Carsten Ras-
mussen og det var én af de få gange Michael 
sad på bagsædet. 

Michael er kendt rundt omkring i bybilledet, 
når han bag rattet i klubbussen med sit syn-
lige logo på siden, kørte sine ture ud for at 
hente medlemmerne i deres bolig eller på 
deres arbejdsplads. Han var aldrig langt væk 

fra  ’sin’ bus, hvad enten den var kørt fast i 
mudder ved Hvidsten Kro og skulle trækkes 
fri af en traktor, eller den havde motorvan-
skeligheder og skulle køres på fejeblad til 
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… Mens borgmesteren for en kort stund indtog pladsen bag rattet.

I 2016 blev Michael hædret som Æresmedlem af Klub 
Næstved, og beviset fik han overrakt af borgmester 
Carsten Rasmussen.

mekanikker, så var Michael der og sikrede 
at alt gik rigtigt til. 

I 2020 kunne Michael igen indvie en ny bus, 
denne gang med Michael Perch, Formand for 
Omsorgs og Udviklingsudvalget, ved rattet 
på jomfruturen, men også her var han med 
og sikrede at alt gik rigtigt til og at der blev 
passet på bussen.

Kort efter forandrede hverdagen sig; Corona 
kom og alting blev anderledes, men Michael 
forsatte ufortrødent sin buskørsel, uanset 
restriktioner om mundbind, håndsprit og 
afstandskrav så fik Michael hjulene til at 
rulle. En af de store og tidskrævende opgaver 
han tog på sig, var at køre medlemmerne 

VI HAR EN CHAUFFØR, 
VI HAR EN CHAUFFØR …. (Fortsat)
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  >>

Michael var aldrig langt væk fra  ’sin’ bus – heller ikke da den var kørt fast i mudder ved Hvidsten Kro og skulle 
trækkes fri af en traktor.
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til testcentret, og der er ingen tvivl om at 
denne indsats har betydet at mange flere 
er blevet testet og at vi i Klub Næstved har 
været forskånet for store udbrud af Corona.

På grund af sygdom, er nøglerne nu lagt for 
sidste gang. Vi siger af hjertet tak Michael, 

I 2020 kunne Michael igen indvie en ny bus, denne gang med Michael Perch, Formand for Omsorgs og 
Udviklingsudvalget, der klippede den røde snor. 

Borgmester Carsten Rasmussen kom også forbi og 
ønskede tillykke med den nye klubbus – en flot Ford.

På grund af sygdom har Michael afleveret nøglerne til 
bussen og han har kørt sin sidste tur bag rattet. Men 
passagerforsædet er reserveret til ham – som en tak 
for hans mangeårige frivillige indsats som chauffør.

for din mangeårige frivillige indsats som 
chauffør, og vi har reserveret forsædet i Klub 
Næstved bussen til dig fremover. Så kan du 
stadig øse af din erfaring og  kendskab til 
byen, komme med gode råd til hvilken vej 
det er bedst at køre osv. 

VI HAR EN CHAUFFØR, 
VI HAR EN CHAUFFØR …. (Fortsat)



9KLUB NÆSTVED · JUNI · 2022

 
FRIVILLIGE SØGES

Har du kørekort 
til personbil og kan du styre en minibus?

Som du kan læse, så er Michael Pedersen stoppet som frivillig chauffør på grund 
af sygdom.

Derfor mangler vi frivillige til at køre vores klubbus, når medlemmerne skal hentes 
ved 14 tiden og til at køre hjem igen ca. 18.30-19.00 mandage, tirsdage, onsdage 
og torsdage inden for Næstveds bygrænse. Det tager ca. 1 time-1½ at køre en tur. 

Er du frisk på at byde ind på en eller flere dage, så hører vi meget gerne fra dig - 
enten på mail klubnaestved@gmail.com eller tlf. 27 81 25 31.

Chaufførjobbet er ulønnet, men du er meget velkommen til at deltage i fælles-
skabet hernede samtidigt.
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SIDEN SIDST

I dette klubblad vælger vi at bruge ”siden sidst” på lidt stemningsbilleder 
fra klublivet. Det gælder alt lige fra hockeystævne og påskebrunch til 
julebanko, en forsinket julefrokost og lege i haven.

Julestemningen var i top ved vores 
julebanko – også selvom man ikke 
kunne vinde ’en halv gris’.
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Hanne elsker – ligesom alle os andre – også hyggeligt 
samvær, en god fest og lækkert mad. Til dessert var der 
varm kage med vanilleis, som Hanne takkede Anne for 
at servere.

Der var også masser af julestemning og lækkerier af julemad ved den forsinket – pga. corona - julefrokost.

  >>
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Efter julefrokosten ville de to klub- og fodboldkam-
merater, Frederik og Isabel, også gerne fotograferes.

Motion er også en del af klublivet. Og når man tilmed 
også vinder en flot medalje, så er det da klart, at man 
smiler ’over hele fem-øreren’, som Kim gør på dette 
billede.

De to ’festaber’ – Isabel og Kristina – går sjældent glip af et godt arrangement med lækkert mad, som fx fiskefi-
let og flæskesteg, ligesom de to også gerne stiller op til fotografering.

SIDEN SIDST (Fortsat)
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Påskefrokosten var i år udskiftet med en påskebrunch.   >>
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Jagten på påskeæg var også en skæg leg. At dømme ud fra billederne ser det ud til at Michael Schultz gik meget 
op i legen – som en rigtig sportsmand.

SIDEN SIDST (Fortsat)
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Efter en masse dejlig mad – var det tid til sjov og leg i haven.

Lækker kage med masser af 
små påskeæg som pynt blev 
også nydt til påskebrunchen.
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DEN STORE INDVIELSE

Torsdag den 12. maj 2022 kl. 16.00 oprandt 
den store dag hvor Klub Næstved endelig 
kunne indvie ombygning og forbedringerne 
af vores klubhus. Vi har fået fjernet en væg, 
så spisesalen er blevet større med nemmere 
adgang, men vigtigst af alt! Vi har fået lavet 
en kørestolsrampe med automatisk dør-
åbner, så nu har kørestolsbrugere fået en 
handicapvenlig adgang.

Det skulle selvfølgelig fejres! Med åbent 
hus, taler, bobler og snacks. 

Klub Næstveds formand Isabel bød velkom-
men: ”Jeg har som resten af klubbens bru-
gere glædet mig til at invitere jer herned og 
se det nye vi har fået lavet. Tak til Omsorgs-
udvalget/Socialudvalget, som Schultz, May-
Britt og jeg har været til møde med, for at 
have lyttet til, hvad vi har brug for i klubben, 
og nu har fået. Vi glæder os til at bruge det 
nye. Både rampe og spisestue bliver allerede 
brugt flittigt, og det er blevet meget nem-
mere at komme ind med kørestolene, det 
er så dejligt. Og så vil jeg sige, at jeg håber 
Socialudvalget også i fremtiden vil lytte på 
os, hvad vi har brug for hernede. Håber I får 
glæde af at se det nye her og ha’ en fanta-
stisk dag”.  

Derefter gav Isabel ordet til formand for 
Socialudvalget Michael Perch, som stod for 
den officielle indvielse. 

Michael sagde i sin indvielsestale: ”Der er 
altid en ting jeg starter med at sige, når 
jeg kommer ud til jer, og det skal ikke være 
nogen undtagelse i dag. Jeg starter med at 
sige at jeg glæder mig altid, når jeg skal ud 

Her ses et par billeder i forbindelse med ombygningen 
af Klub Næstveds spisesal og forberedelserne før 
opsætning af rampen.
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og besøge jer og jeres fællesskab. Peter Plys 
har sagt mange, mange kloge ting og en af 
de ting han har sagt er, at venskab er en af 
de bedste gaver, man kan få og som man kan 
gi´ hinanden. Er der nogen som har forstået 
det budskab, så må det jo være jer, der er 
hele symbolet på at det lykkes og her giver 
I hinanden venskab og fællesskab”. 

”Det vi jo i virkeligheden fejrer om lidt, når 
jeg klipper snoren, så vi kan tage de nye ting 

sådan officielt i brug, det er jo i virkelighe-
den, at jeres mulighed for at dyrke venskaber 
og fællesskaber sammen bliver endnu bedre. 
Det er derfor, at man selvfølgelig uanset 
om man er kørestolsbruger eller ikke er 
kørestolsbruger, skal kunne komme op i det 
fællesskab som I har bygget op sammen”. 

”Derfor så bliver jeg bare rigtig, rigtig stolt, 
når jeg ser at det ikke kun lykkes at vedlige-

Hanne og Mogens er de første der tager turen op af 
den nye rampe og indgangsparti til Klub Næstved.

Næstformand i Klub Næstved Michael Schultz, får en 
snak med formand for Socialudvalget Michael Perch 
og Direktør Jakob Bigum Lundberg.   >>
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Snakken gik lystigt og der blev uddelt krammere - nu 
var vi endelig i mål med bedre adgangsforhold og 
mere plads. 

holde det som I har herude, det I har bygget 
op og som har en fantastisk stor værdi for 
mange mennesker, men at I også udvikler 
på, og hele tiden gør det bedre og sørger for 
at endnu flere mennesker kan være en del af 
det fællesskab, som man har her. Derfor skal 
rampen og jeres faciliteter med spisesalen 
selvfølgelig bare være i orden”. 

”Jeg synes det var et rigtigt godt træk, og 
også godt gået af bestyrelsen, at I kom til 
vores udvalg, og fortalte om, hvad det var 
for udfordringer I havde for at kunne lave et 
fællesskab, som er endnu stærkere og endnu 
bedre, og det jeg synes, jeg ser hver eneste 
gang jeg kommer herud, er at I har nået et 
skridt længere hen imod det”. 

DEN STORE INDVIELSE (Fortsat)
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Biergarten blev også taget i brug.

Den røde løber og boblerne var klar på denne store 
festdag.

”Om lidt skal jeg for anden gang på denne 
matrikel klippe en rød snor, det har jeg aldrig 
prøvet før, at skulle klippe en rød snor for 
anden gang et sted, det er jeg jo selvfølgelig 
glad for. Men det der også er spændende 
ved det er, at grunden til at jeg kan klippe 
en snor til, det er fordi, nu er der sket endnu 
et ryk, endnu en udvikling”. 

”Første gang var jo da vi indviede jeres bus, 
som i havde ønsket jer i mange år, og som 
i havde arbejdet hårdt for at få indkøbt, og 
det er ikke sjældent, når jeg kører eller går 
rundt i Næstveds gader, at jeg ser bussen 
køre forbi og jeg tænker, at nu skal I ud til 
nye og spændene ting og hvor I kan dyrke 
det fællesskab, som I har”.   >>
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”Fællesskabet er det vigtigste og når vi 
kigger på sådan et sted som Ukraine eller 
Rusland, som måske har lidt svært ved at 
forstå fællesskabet glæder, i hvert fald i et 
af landene, og det med at være gode ved 

hinanden, så kunne det da være, at nogen 
skulle kigge herhen og se hvad det er I har 
bygget op her, på tværs af alle vores forskel-
ligheder, så har vi vores sammenhold og 
fællesskab alligevel”. 

Hvad enten man var gående med eller uden rollator eller om man kom i kørestol – så var alle imponerede over de 
handicapvenlige adgangsforhold med kørestolsrampe med automatisk døråbner og en større spisesal med nem-
mere adgang til at komme rundt.

DEN STORE INDVIELSE (Fortsat)
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I sin tale fortalte Michael Perch om Peter Plys og 
det at have venner og om hvor vigtig ombygningen 
har været for klubben. ”Jeres mulighed for at dyrke 
venskaber og fællesskaber sammen er blevet endnu 
bedre. Det er derfor, at man selvfølgelig uanset om 
man er kørestolsbruger eller ikke er kørestolsbruger, 
skal kunne komme op i det fællesskab som I har 
bygget op sammen”. 

Et par gange om året spiller Carsten Rasmussen op til 
dans i Klub Næstved – og Hanne er altid klar til fest. 
Så her får de to en snak om en del af repertoiret til 
den næste fest, hvor Carsten skal spille i klubben.

”Og med de ord så vil jeg gribe saksen og 
når jeg har klippet snoren, så synes jeg vi 
skal udbringe et hurra for Klub Næstved”.

Da snoren var klippet var det tid til at gå 
indenfor og selvfølgelig var kørestolsbru-
gerne de første som kørte op af rampen og 

ind i den ny istandsatte spisesal, hvor der de 
næste par timer blev hyggesnakket på kryds 
og tværs og nippet til boblerne. 

En fantastisk dejlig dag og som Michael 
Perch sagde en ny udvikling i Klub Næstved. 
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GENERALFORSAMLING NUMMER 19

Overskriften henviser til at Klub Næstved nærmer sig en 20 års fød-
selsdag. Er interessen for foreningen og bestyrelsesarbejdet så dalet 
hen over årene? Til det er svaret et stort NEJ ! 

Man kan måske gå rundt og tro, at det 
er nemt at blive bestyrelsesmedlem i Klub 
Næstved, men der er stor interesse blandt 
medlemmerne for at gøre en frivillig indsats 
i foreningen og for at tage ansvar for klub-
bens udvikling. 

Der var et stort fremmøde af medlemmer 
ved generalforsamling nr. 19, der blev holdt 
den 2. juni, og ikke mindre end 11 opstillede 
samt flere nye ansigter kæmpede om de fire 
pladser i bestyrelsen. Der måtte omvalg til 
for at få valgt én af de to suppleanter, da der 
var stemmelighed mellem tre opstillede. 

Den nye bestyrelse 
var klar til at trække 
i arbejdstøjet alle-
rede den 13. juni, 
hvor bestyrelsen 
skulle konstituere 
sig selv. 

Ved generalfor-
samlingen benyt-
tede formanden 
Isabel lejligheden 
til endnu en gang 
at takke Michael 
Schultz for hans 
indsats inden for 
fodbold og hockey 
gennem mange, 
mange år. Samti-
dig udtrykte hun 

tak for at han fortsat vil øse af sin erfaring 
som træner i Klub Næstved.

Efter generalforsamling var der traditionen 
tro spisning og dans. Der blev spist mere end 
300 tarteletter, så der var brug for motion, da 
Carsten Rasmussen traditionen tro spillede 
op til dans. Og som vanligt huskede han 
heldigvis alle ønskesangene – lige fra ”Lille 
sommerfugl” til Mogens til ”En lille ring af 
guld” til Oliver, blandet med Shu-bi-dua, 
Kim Larsen og mange mange flere populære 
kunstnere og sange. 

Interessen for at stille op til Klub Næstveds bestyrelse er enorm – både blandt 
nuværende bestyrelsesmedlemmer og helt nye. Her ses der billeder af de mange, 
som stillede op til valg i år.
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… og inden længe var ’dansegulvet’ i teltet godt fyldt op.

Formand Isabel benyttede lejligheden til at takke 
Michael Schultz for hans indsats inden for fodbold og 
hockey gennem mange, mange år. Samtidig udtrykte 
hun tak for at han fortsat vil øse ud af sin erfaring 
som træner i Klub Næstved.

Efter mere end 300 tarteletter var spist – måtte der 
motion til i form af dans. Carsten Rasmussen sørgede 
traditionen tro for at slå tonen an….

Sofie, t.v., og bagved Malene, kom ind som helt nye 
bestyrelsesmedlemmer. Isabel og Michael Schultz blev 
begge genvalgt til bestyrelsen. Poul Erik og Eva, t.h., 
blev begge valgt som suppleanter. Udover de seks per-
soner, består bestyrelsen endvidere af Jytte, Thomas 
og Peter, der ikke var på valg i år. 

ikke mindre end 11 var opstillet – så der blev kæmpet 
om de fire pladser i bestyrelsen – og det blev to nuvæ-
rende bestyrelsesmedlemmer og to nye der blev valgt. 
Og som suppleanter blev det også både en ’gammel 
kending’ og et nyt medlem, som blev valgt. Så natur-
ligvis var alle nyvalgte super glade og tog hænderne 
til vejrs.

  >>
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  >>

FANGET I EN KRIG

Den 11. marts 2020 er en dato, der har brændt 
sig ind i vores hukommelse. Corona pande-
mien spredte sig med voldsom hast, og stats-
minister Mette Frederiksen tonende frem på 
tv-skærmen og lukkede hele Danmark ned 
for at forhindre smittespredningen. 

Vi havde netop sagt farvel til 2 års restriktio-
ner og vendt tilbage til en normal tilværelse, 
da vi igen blev vidner til endnu en voldsom 
oplevelse. Det var nok de færreste der havde 
forudset, at Rusland angreb Ukraine den 24. 
februar og mange, mange tusinde mennesker 
måtte flygte ud af landet og væk fra krigen.

Udviklingshandicappede og deres pårø-
rende er i en situation, hvor det kan være 
svært,  om ikke umuligt, at flygte, og de er 
derfor tvunget til at blive i det krigshærgede 
land, hvor der er mangel på alt, lige fra mad 
til medicin, bleer og andre personlige for-
nødenheder, og hvor der ikke er tænkt på 
handicapvenlig adgang til beskyttelsesrum-
mene. De har kun den muligheden, at blive i 
deres boliger, mens bomber slår ned rundt 
omkring dem. Det kræver ikke meget fantasi 
at forestille sig hvilket mareridt det må være. 

Krigen var - og er - selvfølgelig også et stort 
samtaleemne blandt Klub Næstveds med-
lemmer, men de nøjes ikke med at snakke, 
de besluttede sig også for at handle. 

Den 23. marts 2022 arrangerede Klub Næst-
ved en intim støttekoncert incl. en lækker 
middag med Klub Næstveds Guitarhold. 
Koncerten blev hurtigt udsolgt og et arran-
gement magen til blev stablet på benene 
- og igen blev der totalt udsolgt på kort 

Hele Klub Næstveds guitarhold samlet til fotografe-
ring før den første af de to udsolgte støttekoncerter.

Samtlige pladser var optaget til de to støttearrange-
menter, hvor der blev serveret lækkert mad og drikke.
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  >>

Så er guitarkoncerten i gang ….

… og publikum klappede – velfortjent – efter alle 
numre.

Eric Claptons ”Wonderful Tonight” flot fremført af 
Brian.

Tre friske pædagoger fra Specialklassen Kobberbak-
keskolen hjalp med serveringen. Fra venstre Mette, 
Martin og Louise.

Til dessert var der kage – med glasur som det ukrain-
ske flag.
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tid. Alle billetindtægter gik ubeskåret til at 
hjælpe Ukrainske udviklingshandicappede 
i Ukraine. 
• Klub Næstved donerede udgifter til mad 
 og drikkevarer de 2 dage. 
• Frivillige pædagoger fra Specialklassen  
 Kobberbakkeskolen afd. Sydbyen done-
 rede deres arbejdskraft som tjenere, og  
 var med til at give gæsterne en god  
 oplevelse.
• Guitarholdet donerede 1.500,- kr. de  
 havde modtaget for at optræde for  
 ældresagen.
• Enkelte forretningsdrivende og private  
 donerede også. 

Begge koncerter blev en bragende succes, 
Klub Næstveds Guitarhold nåede i den grad 
ud over scenekanten og ud til publikum, ja 
helt ud i TV Øst, som kom forbi og dækkede 
støttekoncerten i den bedste sendetid. 

De 2 koncerter indsamlede til sammen 
12.207 kr. som straks blev sendt ubeskåret 
til Inclusion Europe.

Vi siger tak til alle jer der mødte op og gjorde 
disse to dage til noget særligt samtidigt 
med at vi har kunnet støtte nogle særlige 
mennesker i nød.

Publikum var - mildt sagt - elle vilde da Klub Næst-
veds guitarhold gav koncert. 

FANGET I EN KRIG (Fortsat)
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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

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

Din lokale
ejendomsmægler

i Næstved 
Tlf 22 16 59 49

www.10nibolig.dk

https://da-dk.facebook.com/slagterenaps
https://www.xn--tmrermichaelsommer-g4b.dk/
http://www.visitkarrebaeksminde.dk/piapshjemmeservice.htm
https://www.10nibolig.dk
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EN SPORTSMAND 
“HAS LEFT THE BUILDING”

Siger man handicapidræt, fodbold og 
hockey så siger man næsten også automatisk 
Michael Schultz. Mange forbinder ham med 
hans passion for Elvis og han fortolkning af 
Elvis´ sange på Klub Næstveds Guitarhold, 
men de færreste forbinder ham måske med 
fodbold og hockey. Men inden for handica-
pidræt er hans navn velkendt både i fodbold 
og hockey kredse såvel på Sjælland og øerne 
som i Jylland og på Bornholm.

Michael er efterhånden blevet 57 år og krop-
pen kan ikke rigtig holde mere, så han har nu 
besluttet sig for at stoppe sin aktive karriere 
og det kan jo ikke gøres med bedre stil, end 
at slutte med deltagelse i Special Olympics 

2022 i Kolding, sammen med Klub Næstveds 
fodboldhold. 

Men først lige et tilbageblik til begyndelsen: 
Michael startede med at spille hockey og 
fodbold i Næstved som ung mand i 90’erne. 
Han elsker sin sport, er utrolig seriøs og det 
er ikke mange træningsdage han har meldt 
fra til, og kun når det var absolut uundgå-
elig. Han er let genkendelig på banen med 
sine sportsbriller og et meget koncentreret 
blik - en spiller med temperament som ikke 
viger udenom, så hellere tage en rigtig herre-

Michael Schultz med en bronze medalje ved hans 
sidste hockeystævne 26 marts 2022.

Michael klar til aktion på banen med dyb koncentra-
tion og hans karakteristiske sportsbriller.

En tackling. Michael er kendt for at gi´ og ta´ på 
banen, og måske en ”smule” høj stav.
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Guldmedalje Special Olympics 2010 - på hjemmebane i Næstved.

takling. Men lige så temperamentsfuld og 
kompromisløs han er på banen, lige så venlig 
og hjælpsom er han udenfor banen, en rigtig 
god kammerat. 

Michaels spillestil har betydet at der har 
været en del dommerfløjt imod ham, men 
når han har fået henstillinger på banen har 
han altid kun haft en kommentar ”ja, ja det 
er i orden”.

Som hockeyspiller og fodboldspiller har han 
haft mange oplevelser og deltaget i et utal 
af træningslejre som for det meste foregik i 
Rødbyhavn og stævner både i Danmark og 
udlandet. Men især hans tid som landsholds-
spiller på fodboldholdet er han meget stolt 
af - og med rette! Han var rundt i verdenen 
med holdet og spillede bl.a. i Sverige, Italien 

og har ikke mindst deltaget i Handicap OL i 
Minneapolis og spillet foran 20.000 tilskuere. 
Med Klub Næstveds hockeyhold var én af 
hans største bedrifter at vinde guld til Special 
Olympics 2010, på hjemmebane i Næstved.

I alle årene har Michael været et forbillede på 
en engageret sportsmand, en loyal spiller for 
Næstved og for Danmark, men uanset hvor 
han var, så var der en ting han aldrig glemte 
- at ringe til sin kæreste, som han har været 
sammen med i tæt på 35 år, for at fortælle 
hvordan det var gået.

Michael har lovet at han fremover vil være 
at finde både til fodbold og hockey, han vil 
nemlig gerne give sin passion for sporten og 
viden om spillet videre til unge mennesker 
med udviklingshandicap.
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SPECIAL OLYMPICS 
IDRÆTSFESTIVAL 2022

I år har vi været afsted med et fodboldhold, 
som bestod af Isabel, Peter Søren, Johnny, 
Tobias, Frederik og Michael Schultz. Ligesom 
med hockey var dette det sidste stævne, 
som Michael Schultz deltog i, herefter vil 
han være hjælpetræner. Vi takker Michael 
for den store indsats, som han har leveret i 
sine mange aktive år.

Ved Special Olympic i maj deltog vi med fodboldholdet. Fra venstre ses Tobias, Johnny, Peter Søren, Michael 
Schultz og Frederik. Stående ses Isabel.

Fredag den 20. maj tog vi afsted til Kolding, 
hvor vi skulle bo på Vonsild skole under 
stævnet. Efter vi var blevet indkvarteret, 
gik turen videre til Syd Bank Arena, hvor 
åbningsceremonien, med indmarch, taler, 
flaghejsning, underholdning, og her blev 
den olympiske flamme tændt.

Skrevet af Svend og Maria

Efter en tid med Corona kunne vi endelig samles i Kolding til afholdelse 
af Special Olympic. 
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Michael Schultz og Tobias repræsenterede 
Klub Næstved ved indmarchen.

Den olympiske flamme blev tændt ved 
åbningsceremonien i Syd Bank Arena i Kolding.

  >>

Og den næste dag gik det 
løs. Man kunne mærke at 
der var en god stemning 
samt et godt sammenhold, 
alle var med til at hjælpe 
hinanden, på trods af at alle 
måtte tidligt op. Dagen gik 
med mange gode kampe, 
godt humør og en masse 
nye bekendtskaber som 
blev dannet. Trætheden 
blev sat lidt til side, da alle 
så frem til den store fest, 
med tre retters menu, live 
musik og dans.
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SPECIAL OLYMPICS 
IDRÆTSFESTIVAL 2022 (Fortsat)

Om søndagen skulle de sidste kampe spil-
les, kampene blev spillet med stor gejst og 
holdånd. Alle vidste at hvis der skulle en 
medalje med hjem, så skulle vi vinde de to 
sidste kampe. Hvordan det gik? Jaaaa, vi fik 
en rigtig flot bronzemedalje. Glæden var helt 
enorm - super stolte spillere og trænere og 
Schultz var rørt til tårer. 

Tilbage var nu kun afslutningsceremonien. 
Prinsesse Bennedikte deltog som projektor 

for parasport, der blev holdt taler, flaget blev 
taget ned og skulle gives til næste værtsby 
Frederikshavn som tager imod os i 2024. 
Flammen blev slukket og herefter gik turen 
hjemad mod Næstved, med et obligatorisk 
stop, hvor der blev spist is. 

I 2024 ønsker og håber vi at kunne få rigtig 
mange atleter med, så budskabet om de 
mange sportsgrene kan komme i fokus 
inden for parasport.

Klub Næstveds fodboldhold spillede mange gode kampe om lørdagen….
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… trods trætte fodboldben var holdet dog klar til at 
feste om aftenen. 

  >>
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SPECIAL OLYMPICS 
IDRÆTSFESTIVAL 2022 (Fortsat)

Ligesom med hockey var dette det sidste stævne, som 
Michael Schultz deltog i. Fremover er han ikke aktiv 
sportsudøver men i stedet vil han være hjælpetræner.

Afslutningsceremonien – med deltagelse af Prinsesse Bennedikte, der er projektor for parasport. Flammen blev 
slukket og værtsbyen bliver i 2024 Frederikshavn. Det er vores håb i Klub Næstved at vi kan få rigtig mange atle-
ter med, så budskabet om de mange sportsgrene kan komme i fokus inden for parasport.

Om søndagen skulle de sidste kampe spilles. Alle 
vidste at hvis der skulle en medalje med hjem, så 
skulle vi vinde de to sidste kampe. Og jo: Klubben fik 
en flot bronzemedalje.
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Selvom Klub Næstved var repræsenteret af Isabel, 
Michael Schultz, Frederik, Peter Søren, , Johnny og 
Tobias, t.h., så havde Special Olympic valgt at sætte 
Kristina på en flot reklamesøjle – så hun var jo næsten 
også ’med’. 
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JUL, JUL OG ATTER JUL

I 2020 tvang Corona os til at ændre vores 
tradition med julemiddag i forsamlingshus, 
hvor Butterflies spiller op til dans - til en 
siddende koncert med Butterflies i Klub 
Næstveds have. Det var så god en oplevelse, 
at vi tog chancen med vejret igen i 2022 og 
holdt julefesten i haven. Denne gang var 
mundbindet udskiftet med en lækker jule-
platte og dans i haven. 

Igen var Butterflies på toppen og leverede 
en musikalsk oplevelse selv om de under 
nissetøjet måtte iføre sig lange underbukser 

og sidde under en varmelampe for at holde 
varmen i teltet.

Igen i år havde vi lagt mange kræfter i at 
skabe en hel unik julestemning i Klub Næst-
ved, med snemænd på ski og julemandens 
kane, igloer med eskimo lejr, troldebo og 
julemandens hus, en skøjtebane med ping-
viner og meget, meget mere.

Og tro det eller lad være, men der var pyntet 
lige så flot op inden døre, men det kan du 

Butterflies havde – som altid – medbragt det gode humør. Og denne gang også de lange underbukser under 
nissetøjet.
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  >>

Mundbindet var afløst af en lækker juleplatte…

… og efter spisning spillede Butterflies op til dans …

selv komme og opleve til december, hvor vi 
helt sikkert igen slå dørene op til julehygge.

Men der var også andre der havde fået øje 
på julebelysningen og udsmykningen i Klub 
Næstved - nemlig Ugeavisen Næstved og 
Lokalforsikring, som havde lavet en konkur-
rence, hvor de kårede de 3 flotteste juleud-
smykkede haver i Næstved. 

Klub Næstved vandt æren ved en tredje 
plads og 1.000 kr. 
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… i den meget smukt pyntede julehave i Klub Næstved.

Her ses lidt eksemplar på, hvorfor Klub Næstved blevet kåret blandt de flotteste pyntede julehaver.

JUL, JUL OG ATTER JUL (Fortsat)
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Juryen fra Ugebladet Næstved og Lokalforsikring overrækker prisen på 1000 kr. til Isabel, Michael og Poul Erik.

Juryen på rundtur i Klub Næstveds julehave.   >>
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Isabel med gavekort på 1.000 kr.

En smuk julehave – på en smuk vinterdag, hvor der var faldet lidt sne.

JUL, JUL OG ATTER JUL (Fortsat)
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ERLAND JOHANSEN ApS
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA

Dansk Håndværk
GARANTIORDNING

Ternesøvej 30, Terslev • 4690 Haslev
erlandjohansen@live.dk • www.erlandjohansen.dk

Telefon: 40 26 78 64 

Rodi’s Autocenter

Vi råder over det nyeste testudstyr og
det nyeste værktøj. Med et godt håndværk
kan vi tilbyde reparation og service af alle
biler uanset mærke, model eller årgang. 
Vi udfører alt i mekaniske og elektrisk 
arbejde, og vi sikrer, at fabriksgarantien
bevares samt, at du som kunde altid er 
dækket. 

Jørgen Jensens Vej 3
4700 Næstved
Tlf. 42 75 87 82

www.rodis-autocenter.dk

Speciale i renovering og nybyg

L-WORK ApS
Lille Valmosevej 3 • 4160 Herlufmagle

Telefon: 41 12 24 06
l.work.andrius@gmail.com

ApS

https://www.rodis-autocenter.dk
https://l-work.dk/kontakt.aspx
https://www.hotelvinhuset.dk/
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PLIGT OG RET

”At vedkende sig den pligt der følger med 
enhver ret” er Y-Mens motto, og mottoet 
giver ekko i forhold til det Klub Næstved er 
- nemlig et sted hvor medlemmerne påbe-
råber sig retten til at være mennesker i sam-
fundet, men også lever op til pligten om at 
tage ansvar for fællesskabet. 

Derfor var det også med stolthed Klub Næst-
ved modtog Næstved Y ś Mens INITIATIVPRIS 
på 5.000 kr.

Begrundelsen i talen lød som følgende: 
”Velkommen til Klub Næstved som vi vil 
påtænke med 5.000 kr. og her fordi I er jer. 
Klub Næstved opfylder nogle basisbehov hos 
mennesker, som ikke dækkes af paragraffer 
og serviceydelser, men et behov for at men-
nesket er en del af et fællesskab og samvær, 
det klarer i hos jer. Det har ikke været nemt for 

jer gennem længere tid (corona, Red.), men 
håber at dette beløb kan give mulighed for en 
fælles oplevelse / aktivitet. I skulle jo have haft 
prisen overdraget i januar og havde da lige set 
jeres flotte jule pyntet have og helt sikkert har I 
mange spændende samarbejder”, lød det fra 
Kirsten Søgaard fra Næstved Y´s Mens, der 
hvert år uddeler en initiativpris.

I skrivende stund er det endnu ikke besluttet 
hvad pengene skal gå til, men det bliver helt 
sikkert en fælles oplevelse.

Klub Næstveds bestyrelse takker mange 
gange for anerkendelsen. 

Kirsten Søgaard fra Næstved Y’s Mens holdt tale for 
Klub Næstved – til højre ses May-Britt og Michael 
Schultz.

Klub Næstved modtog med stolthed Næstved Y´s 
Mens INITIATIVPRIS på 5.000 kr.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

• 02.12.2021, kl. 15.30:
• 6. juni:  Royal Run

• 16. -17. juni: To dages tur til Lille Marie Festival

• 18. juni: Fodboldstævne i Glostrup, 
  hvor overskuddet går til krigsofre i Ukraine

• 22. juni:  Åsen Festival

• 29. juni: Sommeraktiviteter i haven

• 9. juli: Danmark dejligst festival i Karrebæksminde

• 13. juli:  Tur til Vordingborg festuge

• 20. juli: Tur til Faxe mini by og minigolf

• 29. juli: Musik på Axeltorv i Næstved

• 4. august: Sommerfest

• 24. august:  Klub Næstveds Guitarhold på koncert turne i Næstved

• Musik og and  (dato endnu ikke fastsat)

• Discotek (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.
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2022/23

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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Skadedyrs bekæmpelse & sikring 
for private og erhverv.

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

Tlf.: 5190-3981
www.myreexpressen.dk

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

Karlshøj 34, Sølperup • 4733 Tappernøje

Tlf. 6080 7010

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

https://www.myreexpressen.dk
https://www.nae-fys.dk
https://www.heinovistisen.dk/
https://rema1000.dk/
http://www.naestvedtaxa.dk
http://www.kantdesign.dk
https://www.heinchristiansen.dk
https://www.Vennelyac.dk
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Dyssemosevej 9 • 4760 Vordingborg
Tlf. 55 38 20 55 • www.bostedetdyssemosen.dk

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

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

Askov Ridecenter

Ridning
for alle
... succes
til hest

D.D. Trafik
Orionvej 76B, 1. sal. , 4700 Næstved

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

Marskvej 13
4700 Næstved

Tlf. 55 75 00 00
vjvvs.dk

 

                 

             SB Gas & Værktøj 
                                 Ringstedgade 150  -  4700 Næstved 

                 Info@sbbutik.dk  -  Tlf. 55739192 

                 www.sbbutik.dk 

    
     

Nordre Farimagsvej 16, 4700 Næstved

JBK

entreprenør
Kvalitet yder vi - arbejde byder vi

Tlf.: 22 61 68 01

https://bostedetdyssemosen.dk/
https://www.askovridecenter.dk
https://www.vjvvs.dk
https://www.sbbutik.dk
https://www.naestvedkoreskole.dk/
https://da-dk.facebook.com/people/JBK-entrepren%C3%B8r/100057203179289/
https://kvickly.coop.dk/find-butik/kvickly-naestved/4670/
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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

Lej Nyt
Thorsvænge 44

4673 Rødvig
Tlf.: 73 70 76 60

admin@lejnyt.dk

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

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

Anlæg • Total Entrepriser
Snerydning • Træfælding m.m.

https://www.moccamaster.com/dk/
https://ditprint.dk/
https://www.bygma.dk/butikker/nastved/
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/KW-Ventilation-2319145644966946/
https://www.groent-design.dk
https://www.brdr-hansen.dk


https://www.moensbank.dk
https://www.rosengaarden-lundby.dk
https://www.wurtz.as
https://www.his-haslev.dk

