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Har du hørt, at …

Biblioteket

ViSP holder ferielukket
ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik) – og
dermed også høreafdelingen holder ferielukket
mandag den 17. juli til og med fredag den
28. juli (ugerne 29 og 30).

Savner du en god bog på stranden eller i sommerhuset?
Karrebæksminde Bogautomat er placeret i en lille tilbygning
til klapbroen i Karrebæksminde. Her kan du både låne gode
romaner, spændende fagbøger samt børnebøger. Døren ind til
bogautomaten er åben alle dage kl. 8.00-22.00.

Det bedste ved Næstved
Hvad er det allerbedste i Næstved Kommune? Er det begivenheder, ting, oplevelser, steder eller bygninger, som vi har
at byde på? Er det Næssi eller Fladsåtrolden, Tystrup-Bavelse
søerne, Bon Bon land, gavlmalerierne eller noget helt, helt
andet?
TV ØST har brug for din hjælp, når de her i sommer går på
jagt efter det, som borgerne synes er det allerbedste.
Hvad synes du, er det bedste ved din kommune?
Gå ind på tveast.dk/detbedste og giv dit bud eller kig forbi, når
TV ØST besøger Næstved kommune?
TV ØST i Karrebæksminde
I de næste seks uger er TV ØST på tur rundt i regionen og
besøger hver enkelt kommune på skift i tre dage.
Den 9.- 11. august slår tv-holdet lejr i Karrebæksminde og
laver indslag fra hele Næstved Kommune. Man kan glæde
sig til billeder med drone, der viser spektakulære landskaber,
smukke bygninger og steder fra oven.

Du skal være oprettet som låner ved Næstved Bibliotek for at
kunne bruge automaten. Hvis du ikke er låner endnu, kan du hvis du er fyldt 18 år og har NemID – oprette dig på
www.naesbib.dk eller du kan møde op på et af kommunens
biblioteker.
Nemt at låne i Bogautomaten
Du logger på med sundhedskort eller cpr-nr. og din bibliotekspinkode. Du åbner skabet, vælger dine bøger, tager dem ud og
lukker døren. Skabet registrerer, hvad du låner og aﬂeverer,
ved hjælp af chip. Du kan ikke bestille materialer til afhentning
i automaten. Automaten indeholder kun bøger; ikke spil, ﬁlm
eller musik.
Sæt reservationerne på pause, når du holder ferie
Selvom du har reserveret bøger eller andet materiale på
biblioteket, kan du roligt tage på ferie. Reservationerne kan
sættes i bero, så du beholder din plads i reserveringskøen.
Gå på www.naesbib.dk og tryk på Log ind. Klik på ”Min side”.
Vælg ”Redigér bruger”. Vælg datoer i ”Sæt dine reserveringer
på pause”. Klik på ”Gem”. Dette gælder dog kun ved reserveringer af bibliotekets egne materialer – ikke fra andre biblioteker. Ferieperioden gælder kun for reserveringer. Aﬂeveringsdatoer er uændrede i ferieperioden.
Selvbetjent åbningstid i hele juli måned
Fra mandag den 3. til mandag den 31. juli kl. 8.00-22.00 er
der udelukkende selvbetjent åbningstid på Korskilde Bibliotek.

Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at kigge
forbi hos TV ØST i lejren og få en snak, og der kan du også
afgive din stemme på det bedste ved Næstved Kommune.

Der henvises til Næstved Bibliotek. Se mere om tidsbestilling
og åbningstider på www.naesbib.dk eller ring på 5588 4000
mandag - fredag kl. 10.00-15.00.

På TV ØST´s sommertur tager de pulsen på emner, der er
vigtige for den enkelte kommune, for eksempel erhverv,
uddannelse, turisme og tilﬂytning. De laver historier om både
de store turistattraktioner og de små, hemmelige perler. Hver
dag kan man følge med på tveast.dk og facebook, ligesom de
sender direkte fjernsyn om aftenen.

Aktiviteter

Men husk at give lige netop dit bud på det allerbedste. Det
sker på tveast.dk/detbedste

Håndarbejdscafé
For alle, der strikker, hækler, broderer eller bare har lyst til at
komme i gang med et håndarbejde. Gratis, bare mød op.

Stillinger

Læsegruppen Skovsneppen – ferie
Næste gang er tirsdag den 22. august kl. 15.00-16.30.
Tilmelding hos Bibliotekar Kirsten Fonborg Hansen, 5588 4023,
kirha@naestved.dk

• Fensmark Bibliotek: Torsdag kl. 14.00-16.00
- Åben hele sommeren

Sekretær,
Ellebækskolen, afd. Kildemark – 07.07
Administrativ sagsbehandler,
Team Beskæftigelse og Ydelse – 12.07
Beredskabsinspektør, Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning – 20.07
Lærere, Accordeon, rytmisk klaver og cello,
Næstved Musikskole – 31.07
Dagplejekonsulent, Dagplejen – 15.08

It-frivillige tilbyder hjælp
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-13.00
og torsdag tillige kl. 14.00-17.00 tilbyder IT-frivillige hjælp
til IT-problemer på Næstved Bibliotek. OBS! I sommerferieperioden vil der være dage, hvor der ikke er IT-frivillige til at
hjælpe.
Hør mere om at være IT-frivillig hos
Julie Ertmann Busborg på 5588 4018.

Lærer, specialklasser, Susåskolen – 21.08
Lærer, Kobberbakkeskolen U og B – 24.08

Se alle opslag på www.naestved.dk/Job
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