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Generalforsamling
i Holme-Olstrup,
Toksværd Lokalråd
Vi indkalder til generalforsamling i HOT Lokalråd
torsdag den 6. april kl. 19.00 i Holme-Olstrup
forsamlingshus.
Lokalrådet har været uden medlemmer siden januar
2016. Der er ønsker om igen at sparke liv i lokalrådet, så
derfor kom og deltag.
Udover sædvanlig dagsorden, vil der være følgende punkter:
•
Bemyndigelse til tidligere Lokalråd om at lede
generalforsamlingen
•
Opstilling af kandidater til lokalrådet
•
Hvis der ikke kan samles kandidater til lokalrådet
fortsættes med: Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling og køreplan for lukning af
lokalrådet.
Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
til krygerjo@gmail.com

Generalforsamling i
centergården i Hyllinge
Lokalrådet for Hyllinge, Marvede, Vallensved sogne samt
Ladby og Guderup. Generalforsamling er onsdag den
22. marts kl. 19.00 i Centergården Hyllinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Biblioteket
Aktiviteter
Spil med Pokémonkort
Mandag den 20. marts kl. 16.00-17.30 er der Pokémon turnering på Næstved Bibliotek. Martin, som står for arrangementet, har Pokémondæk. Du behøver ikke kende spillet i forvejen.
Gratis, bare mød op.
Læsegruppen Skovsneppen
Tirsdag den 21. marts kl. 15.00-16.30 mødes læsegruppen
på Fuglebjerg Bibliotek. Nogle af litteraturens små perler læses
højt, og vi taler om teksten og livet over en kop kaffe. Gratis,
men tilmelding til bibliotekar Kirsten Fonborg Hansen på
5588 4023 eller kirha@naestved.dk
Caféaften i UdviklingsHus Fuglebjerg
Torsdag den 23. marts kl. 19.00–21.00 er der caféaften på
Fuglebjerg Bibliotek. Emnet er ”Kunst i by og på land til glæde
for store og små”. Vi inviterer til oplæg, workshop og debat om,
hvordan vi sammen kan skabe flere kunstværker i området.
Tilmelding til nstfu@naestved.dk eller på 5588 4020 senest
onsdag den 22. marts.
CPH:DOX:ON:TOUR
Onsdag den 23. marts kl. 19.00-21.00 viser vi filmen "My
Father’s Hands” på Næstved Bibliotek. Svens far var alkoholiker
og blev fundet død i en snedrive for 17 år siden. Han efterlod
ikke kun skygger i Svens liv, men også en mystisk kasse. Et
gensyn med fortiden, som hvirvler op i en glemt historie. Der
vil vær oplæg med filmens instruktør Sven Vinge, som fortæller
om sin barndom. Billetter af 50 kr. bestilles på www.naesbib.dk

Du kan kontakte formand Lars Westermann på
westemannkyse@gmail.com

Systuen i UdviklingsHus Fuglebjerg
Onsdage kl. 19.00–21.00 er der Syværksted på Fuglebjerg
Bibliotek. Her kan du arbejde med redesign og upcycling.
Gratis, mød bare op med din symaskine. Der er også mulighed
for at låne.
It-frivillige tilbyder hjælp
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-13.00 samt mandag og
torsdag kl. 14.00-17.00 tilbyder it-frivillige hjælp til it-problemer på Næstved Bibliotek.
Har du lyst til at være it-frivillig, så kontakt
Julie Ertmann Busborg på 5588 4018.
It-klubber i Næstved og omegn
• Mandage kl. 15.00-17.00 i Sydbyen,
Musiklokalet på Sydpolen, Parkvej 109.
• Tirsdage kl. 10.00-12.00 på Fuglebjerg Bibliotek
• Tirsdage kl. 14.00-16.00 på Herlufmagle Ældrecenter
Birkevang, Birkevænget 55
• Onsdage i ulige uger kl. 11.00-13.00 i Fælleshuset Søbo
i Glumsø
• Torsdage i lige uger kl. 10.00-12.00 i Sognehuset Bethesda,
Kirkebakken 7 i Karrebæksminde.
Hør mere om it-klubber hos Lars Ovesen på 5588 4154.

Rådgivning
Få hjælp til dansk
Mandage kl. 15.00-17.00 i caféområdet ”Verdenshjørnet”
på Næstved Bibliotek for flygtninge og indvandrere.
Lektiehjælp til flygtninge
Mandage kl. 18.30-20.30 giver ”Venligboerne” lektiehjælp
til flygtninge i Multirummet på Korskilde Bibliotek.
Gratis retshjælp – Advokatvagten
Torsdage kl. 16.00-18.00 er der gratis advokatrådgivning
på Næstved Bibliotek. Du kan trække et nummer fra kl. 15.00.
Medbring alle relevante dokumenter.

Stillinger
	
Håndværkere, Boligadministrationen – 17.03
	
Ergoterapeut, Distrikt Vest – 19.03
	
SSA, Distrikt Vest – 19.03
	
Social- og Sundhedshjælperelever – 20.03
	
Social- og Sundhedsassistentelever – 20.03

	
SSA´er, Distrikt Øst – 21.03
	
Adm. leder, Holmegaardskolen – 21.03
21.03
	
Pædagog, STU,
NSV Beskæftigelses- og Aktivitetscenter –
23.03
	
Sagsbehandlere,
Distriktsprojekt, Center for Børn og Unge –
25.03
	
Fysioterapeuter,
Næstved Sundhedscenter – 26.03
	
Elever,
Pædagogisk Assistentuddannelse – 31.03
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Tænksomme Tirsdage
Tirsdag den 28. marts kl. 19.00-21.00 fortsætter vi debatrækken på Næstved Bibliotek med filosof og debattør Peter
Johannes Schjødt som fast ordstyrer. Vi får besøg af Kaare
Dybvad, MF, geograf og forfatter, som er kritisk overfor centraliseringen i Danmark - "udkanten" er bedre end sit rygte! Hør
hans bud på konkrete løsningsforslag.
Gratis, men tilmelding på www.naesbib.dk
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Håndarbejdscafé
For alle, der strikker, hækler, broderer eller bare har lyst til at
komme i gang med et håndarbejde. Gratis, bare mød op.
• Næstved Bibliotek: Tirsdage i lige uger kl. 14.00-16.00
• Fensmark Bibliotek: Torsdage kl. 14.00-16.00
• Fuglebjerg Bibliotek: Tirsdage i ulige uger kl. 14.00-16.00
• Glumsø Bibliotek: Torsdage kl. 14.00-16.00
•	Korskilde Bibliotek, Multirummet (Tappernøje Hækleklub):
Søndage i lige uger kl. 10.00-14.00
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Jobkonsulent, Næstved Ressource Center –

Novelle-workshop for de 13-18 årige
Lørdag den 25. marts kl. 10.00-13.00 på Næstved Bibliotek
med forfatter Tina Høeg, der underviser på ZBC i kreativ skrivning og går på Talentskolen i Næstved. Afholdes som optakt til
den årlige novellekonkurrence i forbindelse med Fantasy Bogmessen på Herlufsholm. Medbring egen computer eller tablet,
der kan gå på nettet. Begrænset antal bærbare, som kan lånes.
Gratis, men tilmelding på www.naesbib.dk
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SSA´er/SSH´er, Distrikt Nord – 21.03

ed

	
Sommerferieafløsere, Distrikt Syd – 20.03

www.mærknæstved.dk
På byens nye oplevelses-site finder du arrangementer,
seværdigheder og fif til en temmelig god weekend i Næstved.

Rådmandshaven 20, 4700 Næstved l 5588 5588 l naestved@naestved.dk l www.naestved.dk l www.facebook.com/NaestvedKommune
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved l 5588 6600 l cam@naestved.dk
Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved l 5588 4000 l nsthb@naestved.dk l www.naesbib.dk
Teatergade 6, 4700 Næstved l 5588 5544 l ne@naestvederhverv.dk l www.naestvederhverv.dk

