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Gå ikke glip af en unik koncertoplevelse med ”Open Orchestra”
Den 19. marts gæster Copenhagen Phil Gl. Ridehus i Næstved med denne helt specielle åbne
opsætning, hvor publikum kan gå rundt mellem de 65 musikere, alt imens de spiller nogle af
de helt store klassikere. Læs mere her
Kommende temamøder for frivillige ildsjæle
Fritidsudvalget i Næstved Kommune afholder endnu to temamøder i foråret 2019.
Mandag 25. marts: Selvbetjening – let arbejdsgangen med digitale løsninger
Tirsdag 14. maj: Sæt fokus på velkomsten og dyrk det sociale liv i foreningen
Møderne er gratis og foregår kl. 18.30-21.00 i Sydpolens Café, Parkvej 109, Næstved.
Læs mere og tilmeld dig her
Aktive Feriedage 2019 – Vil din forening være med?
Alle foreninger og institutioner har mulighed for at deltage som arrangør af aktiviteter. Hvis du
og din forening har en god ide, og lyst til at medvirke til at aktivere børnene i deres
sommerferie, så er det bare med at søge!
Frist for ansøgning er 10. april 2019. Læs mere her
Parasport Danmark inviterer idrætsforeninger til at vinde 25.000 kr.
Flere og flere idrætsforeninger tilbyder idræt for mennesker med handicap, men udbuddet er
langt fra lige så alsidigt, som for mennesker uden handicap. Derfor inviterer vi jer til at tage
udfordringen op, og dyste om at lave Danmarks bedste rekrutteringsindsats for børn og unge
med handicap. Pengepræmien er på kr. 25.000,Læs mere på www.parasport.dk og klik her for at udfylde ansøgningsskemaet.
Vil din forening tjene 3000 kr. ved ren natur?
Næstved Kommune har sammen med Hold Danmark Rent udviklet Ren Natur, som er et nyt
koncept, der binder kommuner, erhvervsliv og frivilligheden sammen. Det betyder, at
foreninger og selvorganiserede grupper kan modtage sponsormidler ved at samle henkastet
affald op på en rute i Næstved Kommune.
Læs mere og tilmeld jer på www.rennatur.org
Nu uddeles resten af Frivillighedspuljen for 2019
Sidder du eller din forening med en ide til et projekt eller en aktivitet, som kan løfte værdien af
det frivillige sociale arbejde?
Du kan nu søge om tilskud fra Frivillighedspuljen. Læs mere om kriterierne her
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Nu åbner Landdistriktspuljen for nye projektansøgninger
I kan søge om tilskud til etablering af fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles
mødesteder, begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i landsbyerne. Der 6
mio. kr. i puljen. Der er ansøgningsfrist 14. marts kl.12. Læs mere om hvordan du søger
”Næssi finder hjem” – På turné til Næstveds lokalområder
Forestillingen er for børnefamilier. Billetterne er gratis og alle er velkomne. Læs mere og se
hvordan du får billet i: Tappernøje , Mogenstrup , Glumsø og Fuglebjerg
Pulje søger ildsjæle!
Kunne du tænke dig at prøve at arbejde sammen med en tysk forening, skole eller andre
aktører, så har kultKIT midler til dansk-tyske projekter. Det er nemt og enkelt. Du får
rådgivning og vejledning hele vejen fra ideudvikling, søgning efter tysk samarbejdspartner,
ansøgning og gennemførelse af dit projekt. Er det noget, så kom til informationsmøde.
Du finder programmet på kultKIT-hjemmesiden: http://www.kultkit.eu
Kultur- og Demokratiudvalgets seneste møde - find referatet her.
Fritidsudvalgets seneste møde - find referatet her.

