
I et samarbejde med pædagoger fra Kobberbakkeskolens Specialafdelings SFO invite-
rede Klub Næstved til et Halloween arrangement for omkring 30 børn i efterårsferien.
Det var fantastisk at se hvordan børn og voksne hyggede sig sammen - såvel alder som 
handicap var helt uden betydning.

- her er plads til alle
8. ÅRGANG · NR.2 · DECEMBER 2022

(U)hygge i børnehøjde
-  med masser af liv og hviiiin 
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DENNE GANG

I årets sidste klubblad kan du blandt glæde dig til et gensyn med en masse skønne billeder 
fra dette års sommer: Lige fra forskellige sommerudflugter og ture til årets sommerfest i 
Klub Næstved. 

Hvad skaber et godt fællesskab? Hvordan sikres der mangfoldighed i aktiviteterne i Klub 
Næstved? Og hvordan opfører vi os i mødet med andre mennesker? Det var blot noget af 
det, som Klub Næstveds bestyrelse lærte mere om, da Torben Stenstrup afholdte kursus 
for bestyrelsen.

I bladet kan du få et indblik i bestyrelsens kursus, ligesom du fx også kan opleve (u)hygge i 
børnehøjde, og komme med til det traditionsrige ’Musik & And’-arrangement, hvor der igen 
blev meldt ’alt udsolgt’ næsten en måned før selve arrangementet. 

Vi ønsker alle god læselyst. 
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SOMMERFEST 2022
VAR NUMMER 18 I EN LANG RÆKKE

Brian og ’Fætter’ har allerede reserveret den 3. august i deres kalender. Det er nemlig den første torsdag i august 
at Klub Næstved holder sommerfest.

Siden sommeren 2004 har det været en fast 
tradition at Klub Næstved har holdt en som-
merfest den første torsdag i august måned.

Festen er bare vokset og vokset gennem 
årene, så der var igen i år godt fyldt op af 
mange festglade mennesker - over 100 per-
soner - da vi igen invitererede til et brag af 
en fest i haven - og selvfølgelig spillede Klub 
Næstveds husband, Butterflies, op til dans.

Rundt om i haven var der opstillet borde 
både foran og bagved teltet, en pølsevogn 
med høflig selvbetjening af ristede løg, ket-
chup osv., en velassorteret bar med en god 
betjening og i  Biergarden var der mulighed 
for at slappe af - også med andet end øl. 

Rigtig mange havde bestilt årets lækre 
menu, som bestod af skinke, flødekartofler 
og frisk blandet salat, som blev serveret på 
bakker rundt ved alle bordene. Til at hjælpe 
med maden, servering og andre praktiske 
opgaver til de mange mennesker, var vi så 
heldige at vores efterhånden faste hold af fri-
villige pædagoger fra Kobberbakkeskolens 
Specialafdeling stillede op, og sørgede for 
at serveringen gik som ”smurt”, og køkkenet 
var pænt og ryddet. Tak til dem for deres 
indsats som er en kæmpe stor hjælp og for 
deres gode humør og selskab.

Da Butterflies slog tonen an – blev der 
ikke kun danset i teltet lige foran “Brian 
og Fætter”, men også ude til siderne eller 
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Som altid var der nogle af politikkerne fra Næstved Byråd, som kiggede forbi. Her ses Githa Nelander og formand 
Isabel Nielsen.

Borgmester Carsten Rasmussen og 
Peter Søren Petersen.   >>

bagerst i teltet. Med andre ord: Festen var 
simpelthen spredt ud over hele haven.

I hvert fald ind til vorherre syntes at der 
trængte til at komme lidt mere fut i festen. 
En meget varm dag – årets varmeste dag 
– resulterede nemlig i at der dukkede vold-
somme regnbyger op. Korte heftige byger, 
som betød at der måtte arbejdes hurtigt for 
at få sikret instrumenter, pølsevogn m.m. 
mod regnen, og at alle søgte ind i teltet - 
og dermed tørvejr. Alle tog det med godt 
humør og festen fortsatte ufortrødent - og 
solen kom selvfølgelig tilbage til sommer-
festen 2022 – nummer 18 i en lang række.



6 KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2022

Frivillige pædagoger fra Kobberbakkeskolen Specialafdelingen, tv. Gitte, Louise, Mette og Jannie.

Isabel Nielsen og Catrine Rigels. Isabel og Casper mødte hinanden til en sommerfest i 
Klub Næstved, og sød musik opstod. Derfor valgte de 
at blive ringforlovet til sommerfesten 2022.

SOMMERFEST 2022
VAR NUMMER 18 I EN LANG RÆKKE (Fortsat) 
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  >>
Over 100 festglade mennesker deltog i et 
brag af en sommerfest i Klub Næstved.

Mange havde bestilt årets lækre menu, som bestod af skinke, 
flødekartofler og frisk blandet salat, som blev serveret på bakker 
rundt ved alle bordene.



8 KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2022

Der var også mulighed for at få sultet stillet i pølsevognen – med høflig selvbetjening af ristede løg, ketchup osv.

SOMMERFEST 2022
VAR NUMMER 18 I EN LANG RÆKKE (Fortsat) 
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Når først Butterflies slår tonen an – så kommer der hurtigt gang i dansegulvet, hvilket tydeligt kan ses på de 
følgende stemningsbilleder fra sommerfesten.

Der blev hygget i Biergarden og rundt 
om i haven, hvor der var opstillet 
borde og stole, men også i teltet, hvor 
Mogens fik et kram og Hanne smilte 
til fotografen.

  >>
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SOMMERFEST 2022
VAR NUMMER 18 I EN LANG RÆKKE (Fortsat) 
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Erhvervsrengøring i Næstved 

Tlf.: 29 84 50 50
info@nordensrengoring.dk

RESPEKT • FORTROLIGHED • DIALOG

Tryk og brodering af tekstil

Alt i skilte og print

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

Ridning for alle!

Askov Ridecenter

https://www.naestved-hallen.dk
https://www.nordensrengoring.dk
https://ditprint.dk/
https://kvickly.coop.dk/find-butik/kvickly-naestved/4670/
https://www.askovridecenter.dk
https://www.bygma.dk/butikker/nastved/


12 KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2022

DET ER SOMMER – DET ER SOL
OG DER ER OPLEVELSER

Klub Næstved havde igen denne sommer 
arrangeret forskellige oplevelser i ferietiden, 
og som altid var der god tilslutning. 

I denne billedserie kan du se højdepunkter 
fra flere af vores udflugter. 

Minigolf: Dagen stod i mini-tegn, hvor vi var 
rundt i den flotte miniby, spillede minigolf 
og nød en frokost – der dog ikke var mini! 

Der blev kæmpet på banerne om at få kuglen 
i hul på færrest slag og tror nok det var Peter 
R der vandt. Der blev også udvist hjælp-
somhed, så dem der havde lidt svært ved at 
ramme rigtigt fik hjælp af de andre spillere. 

På vej tilbage til Klub Næstved, blev der også 
lige tid til et stop ved isboden ved havnen.

Vordingborg Festuge startede med den 
traditionelle burger i klubben inden bussen 
kørte til Vordingborg, til en rigtig god kon-
cert med sangerinden Stine Bramsen. Vejret 
var godt og øllet var koldt.

Frivillige i Danmarks Dejligst Karrebæks-
minde: På området omkring Kæmpehøjen 
på De Hvide Svaner Camping – med en fan-
tastisk udsigt over Karrebæk Fjord – deltog 
Klub Næstved som frivillige i Danmark Dej-
ligst Karrebæksminde. Samtidig med at vi 
hjalp som frivillige – så kunne vi nyde musik-
ken leveret af en blanding af professionelle 
bands, dygtige lokale bands og andet god 
underholdning.

Der var god respons fra publikum som værd-
satte, at skraldet og alle cigaretskoddene 

landede i vores affaldsposer. Opmærksom-
heden blev ikke mindre efter at Michael 
Schultz og holdet var på scenen, hvor vores 
egen Michael sang en af sine ynglings Elvis 
Presley sange ”Love me tender” sammen 
med Butterflies.

Royal Run i Næstved: En stor dag og selv-
følgelig deltog Klub Næstved. Vi var en blan-
det flok af gående hurtige og langsomme, 
løbere langt og kort, gåcykel, kørestol, pårø-
rende, venner, guitarlærer og ansatte som 
stillede op ved start-portalen til one mile 
ruten sammen med rigtig, rigtig mange 
mennesker. Det var dejligt at nå i mål og 
med stolthed modtage medaljen og få en 
velfortjent forfriskning – vand, proteinbar 
og banan.

Der blev snakket undervejs om bl.a. musik 
og motion, hilst på bekendte og sagt ’’ihhh 
og åhhh’ når Prinsesse Mary eller Borgmester 
Carsten Rasmussen blev spottet på ruten.
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Mini-by

På udflugt til den flotte mini-by i Faxe Ladeplads.   >>
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Minigolf

Dagens sommerudflugt bød på mere mini 
– i form af minigolf.

Men frokosten var bestemt ikke mini!

DET ER SOMMER – DET ER SOL
OG DER ER OPLEVELSER (Fortsat)
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Vordingborg Festuge

Til Vordingborg Festuge nød vi koncerten med Stine Bramsen.

Klub Næstved var frivillige i Danmark Dejligst Karrebæksminde. Samtidig med at vi hjalp som frivillige – med at 
samle skrald sammen - så kunne vi nyde musikken når vi gik rundt på plads.

Frivillige i Danmarks 
Dejligst Karrebæksminde

  >>
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Royal Run

De store smil var fremme før afgang fra klubben. 
Forude ventede Royal Run.

Prinsesse Mary deltog fra de royale og hun løb sammen 
med byens borgmester Carsten Rasmussen.

DET ER SOMMER – DET ER SOL
OG DER ER OPLEVELSER (Fortsat)
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Vi var en blandet flok af gående, hurtige og langsomme, løbere langt og 
kort, gåcykel, kørestol, pårørende, venner, guitarlærer og ansatte som stil-
lede op ved start-portalen.   >>
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Rundt på ruten på 1 miles – måtte vi ind i 
mellem stoppe op og se nærmere på de forskel-
lige aktiviteter m.m. som du kan se på billederne 
her.

DET ER SOMMER – DET ER SOL
OG DER ER OPLEVELSER (Fortsat)
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Det var dejligt at nå i mål og med stolthed modtage medaljen.

Den fine Royal Run medalje.
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MUSIK & AND

I Klub Næstved elsker vi traditioner – så 
igen-igen i år inviterede vi til vores populære 
”Musik & And”-arrangement, hvor menuen 
stod på and og alt i tilbehør. Og til ’dessert’ 
spillede Carsten Rasmussen igen op til dans. 

Trods udvidelsen af vores lokaler kunne vi 
– som alle de foregående år – igen melde 
om ’alt udsolgt’ flere uger før selve arran-
gementet.

Menuen var som altid mere end perfekt – og 
der var mere end rigelig lækker mad til alle. 

Igen i år kunne Klub Næstved melde om ’alt udsolgt’ til det populære 
arrangement.

Og Carsten spillede – som altid – alle de 
populære sange, som vi kunne synge med 
på – og danse til (hvilket også var tiltrængt 
efter vi havde spist den dejlige mad).

I det nye år elsker vi naturligvis traditioner 
ligeså højt som altid – og derfor kommer der 
selvfølgelig igen et ”Musik & And ”-arrange-
ment til november 2023. 

Indtil da kan billederne give minder om 
endnu et skønt arrangement i Klub Næstved.

And med alt i tilbehør.
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Både før, under og efter maden står Carsten Rasmussen  for den musikalske underholdning.   >>
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Selvom lokalerne er blevet større – kunne Klub Næstved igen melde ’alt udsolgt’ flere uger før ”Musik & And”-
arrangmentet.

”Øjjjj, det ser lækkert ud. 
Se nu at få taget noget, 
så jeg også kan få”, 
synes Susanne at tænke.

MUSIK & AND (Fortsat)
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  >>

Flaget var ’hejst’ – eller sat – på bordet ved Kim, 
som kunne fejre sin 41 års fødselsdag denne 
november – i selskab med alle vennerne fra Klub 
Næstved.

Lækkert mad, hygge og skønt selskab! Hvad 
mere kan man ønske sig til en perfekt aften?
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Carsten var ’godt omsværmet’ 
da der blev budt op til dans.

Dagens fødselar – Kim – var i sit ’ES’ hvad enten han dansede ’hånd i hånd’ eller stod foran ’musikant Carsten’ 
og sang med på sangene.

Mogens nød som altid et festligt 
arrangement.

Susanne og Kim.

MUSIK & AND (Fortsat)
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Vi elsker traditioner i Klub Næstved – også 
selvom det giver en masse arbejde med 
ekstra meget opvask og oprydning. Hvorfor? 
Fordi vi elsker at hygge os i godt selskab – 
med vores venner.
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(U)HYGGE I BØRNEHØJDE
MED MASSER AF LIG, LIV OG HVIIIIN

I et samarbejde med pædagoger fra Kobber-
bakkeskolens Specialafdelings SFO  lykkes 
det at afvikle et Halloween arrangement for 
omkring 30 børn i efterårsferien.

Haven var Halloween (u)hyggeligt pyntet, 
Klub Næstveds bus stod klar til at hente og 
bringe børn, og frivillige medlemmer fra Klub 

En oktober formiddag i uge 42 var der liv og hviiin i Klub Næstveds 
have.                           

Næstved sørgede for at børnene 
fik en (u)hyggelig oplevelse. Det 
var fantastisk at se hvordan børn 
og voksne hyggede sig sammen 
- både alder og handicap var helt 
uden betydning.

Der var arrangeret et spøgelses-
løb hvor børn og pædagoger var 
delt op i hold og frivillige stod 
klar ved posterne med opgaver 
som grupperne skulle løse. 

Når en gruppe havde løst 
deres opgave, fik de et ”blo-
digt øje” i deres Halloween 
spand, og blev vist videre til 
næste post. På den måde kom 
alle grupper hele haven rundt 
og fik set al Halloweenpynten.                                                                                         
Sidste post var i caféen, hvor 
svarene skulle afleveres til næst-
formand Michael Schultz, som 
stod klar til at kontrollere sva-
rene og udlevere et diplom til 
alle for gennemførelse af Klub 
Næstveds spøgelsesløb 2022.

Det var en fantastisk dag, som sluttede af 
med fællesskab i salen og uhyggelige Hal-
loween kager og saftevand.

Står det til Klub Næstved bliver det ikke 
sidste gang vi i samarbejde laver noget på 
tværs af voksen/børneområdet, og på tværs 
af handicap og alder. 

I et samarbejde med pædagoger fra Kobberbakkeskolens Specialafde-
lings SFO deltog ca 30 børn i et Halloween arrangement i efterårsferien.
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KLUB NÆSTVED
-OGSÅ FOR DE UNGE
                                                                                                    
Klub Næstved vil gerne byde børn og 
unge med udviklingshandicap inden-
for i foreningslivets fællesskab.

• Har du brug for hjælp til at være sam- 
 men med mange mennesker? 
• Har du brug for hjælp til at forstå   
 hvad aktiviteterne går ud på? 
• Kan du godt lide at tingene foregår i  
 et roligt tempo, med god tid? 

Så er vores tilbud måske noget for dig. 

Der er fast personale med lang erfaring 
inden for fritids og handicapområdet, 
til at støtte op omkring aktiviteterne 
og det sociale fællesskab. Det er altid 
de samme personaler/instruktører du 
møder i klubben, det er med til at skabe 
ro og tryghed.

Du kan bruge ALLE Klub Næstveds 
aktiviteter uanset alder. Kig på vores 
hjemmeside http://klub4700.dk og se 
om der er noget for dig.

Dine forslag til aktiviteter kan måske 
blive virkelighed. Så vidt det er muligt, 
så hjælper vi med at opfylde dine fritid-
sønsker.

Har du spørgsmål er du meget velkom-
men til at skrive på mail:   
klubnaestved@gmail.com eller kontakte 
May-Britt Bay Hansen på tlf. 27812531 
for en snak. 

  >>
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Som det ses på billeder, var Klub Næstveds have Halloween (u)hyggeligt pyntet. Børnene fik set al 
Halloweenpynten, idet der var arrangeret et spøgelsesløb, hvor der skulle løses opgaver ved hver post.

(U)HYGGE I BØRNEHØJDE
MED MASSER AF LIG, LIV OG HVIIIIN (Fortsat)
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Det var fantastisk at se hvordan alle hyggede sig.

Det var en fantastisk dag, som sluttede af med fællesskab i salen og uhyggelige Halloween kager og saftevand.

Frivillige medlemmer fra Klub Næstved sørgede for 
at børnene fik en (u)hyggelig oplevelse. Står det til 
de frivillige i Klub Næstved er det ikke sidste gang vi i 
samarbejde laver noget på tværs af voksen/børneom-
rådet, og på tværs af handicap og alder. 
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EN NY VISION

Mandag den 7. november inviterede Social-
udvalget til Borgermøde i Gl. Ridehus.
Mødet var optakt til en ny politik på Handi-
cap- og Psykiatriområdet, som skal erstatte 
den seneste, som blev lavet i 2014.

Formand for Socialudvalget Michael Perch 
bød velkommen, og fortalte at baggrunden 
for at afholde et Borgermøde er, at Næstved 
Kommune øver sig i Borgerinddragelse. Det 
er håbet at lave en politik, som kan blive et 
kommende arbejdspapir, som bruges aktivt 
i hverdagen. Forud for mødet var der ikke 

skrevet et eneste ord til politikken, så det 
der kom frem på mødet blev startskuddet 
til den nye politik.

Drømmen om det gode liv
Herefter fik Sif Holst, Formand for Danske 
Handicaporganisationer, ordet. 
Hun talte om drømmen om det gode liv, 
som alle mennesker - uanset handicap - har, 
og om behovet for at være en del af et fæl-
lesskab, at føle man hører til. For at kunne 
leve det gode liv, er det vigtigt at have den 
rette støtte. 

Som en optakt til en ny politik på Handicap- og Psykiatriområdet, havde Socialudvalget inviteret til Borgermøde 
i Gl. Ridehus.

Ny handicap og Psykiatri Politik i Næstved Kommune.
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Derefter havde hun en kort gennemgang 
af dele af FN´s Handicapkonvention arti-
kel 24-30 som bl.a. omhandler sundhed, 
arbejde, social tryghed, politisk deltagelse, 
kultur og fritid.

FN´s Handicapkonvention artikel 24-30 kan 
læses via dette link:
https://sm.dk/media/7284/fns-handicap-
konvention-om-rettigheder-for-mennesker-
med-handicap-paa-let-dansk.pdf

En livlig debat
Så var det Handicap og Psykiatrichef Bo 
Gammelgaards tur, med en gennemgang 
af programmet for resten af aftenen, og en 
intro til arbejdsmetoden.

Der blev delt papirer ud og hvert bord trak 
i arbejdstøjet for at få sat ord på de forskel-
lige udsagn Socialudvalget præsenterede, 
hvilket skabte en livlig debat og det frem-
gik tydeligt at ord har forskellig betydning 
afhængig af handicap og mennesket.

Her er et lille udpluk af debatten ved et par 
af bordene.
Input fra et bord blandet med Klub Næst-
veds medlemmer, multihandicappede, og 
pårørende til handicappede.
Første ord var tilgængelighed. Et ord der ofte 
bliver forbundet med brede døre, ramper 
og lave fortovskanter, så gangbesværet og 
mennesker i kørestole har tilgængelighed. 

Men snakken ved bordet afdækkede at til-
gængelighed er så meget mere end fysi-

Formand for Socialudvalget i Næstved kommune, 
Michael Perch.

  >>
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EN NY VISION (Fortsat)

ske og praktiske ting. Hvad med dem som 
har sproglige vanskeligheder, angst eller 
socialfobi? Er vores samfund tilgængeligt for 
dem? Fremadrettet er vi nød til at indtænke 
forskellige former for tilgængelighed, den 
fysiske, psykiske og sociale tilgængelighed, 
var konklusionen ved dette bord.

Vi nåede desværre ikke at gå i dybden med 
emnet fritid og kultur inden vi skulle videre til 
sidste opgave. Men fællesskaber med rum-
melighed og fleksibilitet var nogle af de ting 
der blev drøftet som vigtige.

I den sidste opgave blev der lagt en masse 
ord og billeder på bordet, opgaven var så at 

Sif Holst, formand for Danske Handicaporganisatio-
ner.

Bo Gammelgaard, Handicap og psykiatri chef i Næst-
ved Kommune.

udvælge 2-3 ord eller billeder som bordet 
synes var vigtigt kom med i den nye handi-
cappolitik, ”Den nye vision”.

Dette bord valgte ordene: MEDBESTEM-
MELSE, HELHED og ORDENTLIGHED.
Input fra et bord med Klub Næstved med-
lemmer: Her blev der drøftet vigtigheden af 
retten til arbejde. Der blev givet udtryk for at 
det giver indhold i tilværelsen og giver selv-
værd at man betyder noget for fællesskabet.

Vi drøftede også fritid og kultur. Her var der 
vægt på mulighed for at deltage i fritids-
aktiviteter med ligestillede. Det er vigtigt 
at kunne deltage i fællesskaber og kunne 
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Et bord, der valgte ordene ”medbestemmelse”, ”helhed” og ”ordentlighed”, drøftede bl.a. 
vigtigheden af retten til arbejde. Det giver nemlig både indhold i tilværelsen og selvværd at man betyder noget 
for fællesskabet.   >>
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vælge at deltage uden støtte fra botilbud, 
men modtage den rette støtte i fritidstil-
buddet.

Et andet bord valgte ordene: SELVBESTEM-
MELSE, KOMMINIKATION og  FÆLLES-
SKAB samt et billede af TANDHJUL OG 
HJERNER, SOM SYMBOLISEREDE KREATIV 
TÆNKNING BÅDE I MÅDE AT YDE OG 
MODTAGE STØTTE.

Efter næsten 2½ times debat kunne bordene 
aflevere startskuddet til den nye Handicap-
politik til politikerne og embedsmændene, 
så det kan indgå i den videre proces, som vi 
her fra Klub Næstved vil følge spændt. 

Inden politikken bliver endelig godkendt 
kommer den i høring. 

Hvert bord skulle udvælge 2-3 ord eller billeder som de ønsker skal med i den nye handicappolitik, ”Den nye 
vision”.

EN NY VISION (Fortsat)

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 kvalitet

Bestil online på
www.FLtryk.dk

Skal der 
T RYK på?
- så brug os

http://www.fltryk.dk


35KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2022

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 kvalitet

Bestil online på
www.FLtryk.dk

Skal der 
T RYK på?
- så brug os

http://www.fltryk.dk


36 KLUB NÆSTVED · DECEMBER · 2022

Torben Stenstrup var endnu en gang invite-
ret til at inspirere Klub Næstved til at blive en 
endnu bedre forening i udvikling, og endnu 
mere attraktiv.

Kurset startede med at friske det helt grund-
læggende op - nemlig hvad det er der skaber 
et godt fællesskab, og hvor vigtigt det er, at 
nye føler sig velkomne, og bliver budt inden-
for i fællesskabet, efterfulgt af en opsumme-
ring af bestyrelsens kerneopgaver i forhold 
til at drive og udvikle Klub Næstved, bl.a. at 

I denne omgang var det bestyrelsen, der var på 
kursus, men i foråret 2023 er der planlagt endnu et 
kursus for medlemmerne/kommende bestyrelses-
medlemmer.

Torben Stenstrup, selvstændig konsulent og stifter 
af Foreningsudviklerne. Desuden er han formand for 
Fritidsudvalget i Næstved.

DEN ATTRAKTIVE FORENING
Et lærerigt kursus for klubbens bestyrelse
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Det indre landkort påvirker hvordan vi opfører os når 
vi møder mennesker.

Den gode samtale- nøglen er at lytte til - og tale med.

varetage medlemmernes interesser, sikre 
mangfoldighed i aktiviteterne og repræsen-
tere foreningen udadtil.

Denne gang gik Torben lidt mere i dybden 
med kommunikation. Han talte ud fra 
modellen ”det indre landkort”, som danner 
baggrund for hvordan vi opfører os i mødet 
med andre mennesker, og hvor vigtigt det 
er at vi kan forstå hinanden og kan skabe 
en fælles forståelse af situationer og de 
omgivelser vi er i. 

Nøglen er at lytte til og tale med hinanden 
og stille gode spørgsmål. Gode spørgsmål 
kræver at der er tid til at tænke, og svare 
noget andet end det vi automatisk plejer at 
svare eks. ”det ved jeg ikke”.
Det lyder nemt, men er meget sværere end 
man tror. Det fandt vi alle ud af, da det skulle 
afprøves i praksis. 

  >>
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Til sidst i kurset fik vi en samarbejdsopgave. 
En træklods med et hul og 18 skruer. Den 
ene placeres i hullet og de 17 andre skal så 
balancere på den ene skrue, uden anden 
støtte eller hjælpemidler. Kan man det? Prøv 
selv eller få svaret på side 40.
Kursusdagen sluttede af med fællesspisning 
og hygge.

I denne omgang var det bestyrelsen, der var 
på kursus, men i foråret 2023 er der planlagt 
endnu et kursus for medlemmerne/kom-
mende bestyrelsesmedlemmer.

En samarbejdsopgave - med en træklods med et hul og 18 skruer. Den ene placeres i hullet og de 17 andre skal 
balancere på den ene skrue, uden anden støtte eller hjælpemidler. Kan man det? Prøv selv eller få svaret på side 40

Torben Stenstrup, der har skrevet bogen ”Den attrak-
tive forening”, har flere gange afholdt kursus i Klub 
Næstved.

DEN ATTRAKTIVE FORENING (Fortsat)
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  >>
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Der arbejdes ihærdigt for at få de sidste 17 skruer til 
at balancere på den ene skrue. Og jo – det lykkedes.

DEN ATTRAKTIVE FORENING (Fortsat)
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
2022/23

• 07.12.2022: 
 Middag og julekoncert med Klub Næstveds guitarhold. 
 Intimkoncert for max 25 personer, julehygge og lyset i haven tændes.

• 14.12.2022: 
 Middag og julekoncert med Klub Næstveds guitarhold. 
 Intimkoncert for max 25 personer, julehygge og lyset i haven tændes.

• 22.12.2022: 
 Lukket julearrangement for børn fra Kobberbakkeskolens Special afdeling.

• 28.12.2022: Julefrokost

• Opvarmning til Dansk Melodi Grand Prix (dato endnu ikke fastsat, 
 men formentlig 19.01.2023)

• 06.04.2023: Påskefrokost

• 22.06.2023: 
 Generalforsamling med efterfølgende spisning og musik med Carsten Rasmussen

• 03.08.2023: Sommerfest – Butterflies spiller op til dans

• 03.10.2023: 20 års fødselsdag

• Musik & And (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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Tlf.: 73 70 76 60
lejnyt@lejnyt.dk • www.lejnyt.dk

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

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

Nordre Farimagsvej 16, 4700 Næstved

https://www.nae-fys.dk
https://www.heinovistisen.dk/
https://rema1000.dk/
http://www.naestvedtaxa.dk
https://www.heinchristiansen.dk
https://www.naestvedkoreskole.dk/


http://rek.dk/
https://www.his-haslev.dk
https://www.moensbank.dk

