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Har du hørt, at …
  Der er 
ekstraordinær generalforsamling 

 Lokalrådet  for Næstved Vestegn holder ekstraordinær ge-
neralforsamling onsdag den 5. februar kl. 18.30 i Café  
Fuglen, Byagervej 17 i Fuglebjerg. På dagsordenen er Valg  
af stemmetæller/dirigent og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

  Det er tid til at betale 
ejendomsskat og renovation 

  

   
 

 

Undgå renter og rykkergebyr og betal din 
ejendomsskat og renovation. Der er forfaldsdato 
den 1. februar, men seneste indbetalingsdag er 
onsdag den 5. februar 2020. 

 

   

   

  

  

 

  

  

 

  

  

  

   

  

 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hvis du ikke har tilmeldt betalingen til Betalings-Service, 
har du modtaget et indbetalingskort i din e-boks eller som 
fysisk brev. 

D u kan også betale via Mit Betalingsoverblik - link findes   
på www.naestved.dk under Selvbetjening. 

  Der er hyggeaften med 
Næstved Seniorkor og dans 

 K om til hyggeaften onsdag den 5. februar 
kl. 19.00-22.30  sammen med Næstved Seniorkor. 
Få et par fornøjelige timer med dans bagefter i Cafe’ Syd-
polen, Parkvej 109 i Næstved. Entre: 50 kr. inkl. kaffe/the. 

Er du jobsøgende - Ses vi så til Næstveds job- og inspirations-
messe? 

Her kan du blandt andet hilse på forskellige arbejdsgivere, høre 
oplæg, få sparring i forhold til din ansøgning, dit cv eller brugen 
af LinkedIn. Ligesom du kan lade dig inspirere af, hvordan andre 
har fundet et arbejde. 

Vi glæder os til at se dig torsdag den 27. februar 
kl. 9.30-12.00 i Herlufsholm Idrætscenter, 
Herlufsholm Allé 233 i Næstved. 

Du kan læse mere på www.naestved.dk/jobmesse2020, 
hvor programmet løbende vil blive opdateret.  

Vi ser frem til en dag, hvor vi sammen skal se på dine mulighe-
der. Arrangementet kræver ingen tilmelding. 

Kyndelmisse 
Til kyndelmisse er halvdelen af vinteren omme, og vi går endnu 
en gang lysere tider i møde. Traditionen tro markeres det på 
Rønnebæksholm, hvor den gamle fest for lys og vintertid igen i 
år danner rammen for et festligt og kulturelt arrangement med 
middag, sang og tale. 

Der vil være bidrag med sangerinde Pernille Wolder akkompag-
neret af pianist Anja Lisa Nielsen, Rønnebæksholms leder, 
Lotte Juul Petersen, holder lys-tale, og der vil være fællessang. 

Man vil blive budt velkommen med et glas ”bobler”, når aftenen 
begynder kl. 17.30, og efterfølgende vil der være buffet til 
hovedret, som vil blive efterfulgt af dessert og kaffe. 

Prisen for hele arrangementet er kr. 290,00 inkl. gebyr for med-
lemmer af Rønnebæksholm Venneforeningen og kr. 310,00 inkl.  
gebyr for ikke-medlemmer. Billetter kan købes på billetten.dk. 

Ny pensionsordning til 
borgere på udvalgte ydelser 
Fra den 1. januar 2020 har borgere på en række forskellige 
ydelser fået en ny obligatorisk pensionsordning. Det er staten, 
der betaler bidragene til pensionsordningen, og derfor sker 
opsparingen helt automatisk. 

I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af 
ens ydelse. Beløbet vil hvert år stige frem til 2030. 

Hvem får den obligatoriske Pensionsordning? 
Det gør alle, der modtager nedenstående ydelser, som udbeta-
les af kommunen: 
�  Sygedagpenge 
�  Uddannelseshjælp 
�  Kontanthjælp 
�  Supplement til brøkpensionister 
�  Revalideringsydelser 
�  Ressourceforløbsydelser 
�  Ledighedsydelse 
�  Fleksløntilskud 
�   Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 

nedsat arbejdsevne 

Hvornår får man udbetalt Obligatorisk Pension? 

Det er ATP, der passer på pensionen. Man får automatisk 
udbetalt pensionen, når man når folkepensionsalderen. 

Læs mere på Borger.dk ved at søge på 
Obligatorisk Pensionsordning. 

Informationsmøde 
om Susåen i Herlufmagle 
EU har nu endeligt godkendt vores ændringsansøgning for at 
redde den sjældne malermusling i Susåen. Det betyder, at de 
i alt 11,5 millioner kroner nu kan bruges til at forbedre den 
38 km strækning mellem Rødebro og Vester Broby i Øvre Suså. 

Pengene skal bruges til at gøre Susåen mere naturlig. Nogle af  
de ting der kan ske, er at der kan plantes træer langs åen og  
puttes sten ned i åen. Der kan også laves gydebanker af grus  
og sættes fisk  ud i åen. Samtidig ønsker vi også at grave nogle  
store sandfang, fjerne mudder og slam fra åen samt fjerne nog-
le af de stive planter i kanten af åen. 

Alt dette vil ikke kun komme muslingen til gode, men al dyreliv i 
og omkring åen. Der skal ikke laves tiltag i hele Øvre Suså, men 
kun de steder hvor det giver mening, og hvor lodsejerne har 
lyst til at være med. 

Kom og hør mere om det onsdag den 5. februar 
kl. 19.00-21.00 i Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1 
i Herlufmagle. 

Biblioteket 
Tid til noveller  
Fredag den 31. januar kl. 15.00-15.45 er der en ny runde  
med novelleoplæsning på Næstved Bibliotek. For alle, der har  
lyst til at lytte til en god historie sammen med andre og måske  
snakke lidt om det læste. Datoer: 31. januar, 28. februar og 
27. marts kl. 15.00-15.45. Gratis, bare mød op.  

Den åbne læsegruppe Skovsneppen  
Tirsdag den 4. februar kl. 15.00-16.30 mødes den åbne  
læsegruppe på Fuglebjerg Bibliotek. Nogle af litteraturens små  
perler læses højt, og vi taler om teksten og livet over en kop  
kaffe. For mere info kan du kontakte bibliotekar Kirsten Fonborg  
Hansen på 2539 2488, fonborg@mail.dk eller bare mød op.  

Einsteins relativitetsteori 
Tirsdag den 4. februar kl. 19.00-21.00 fortæller professor  
i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj om Einsteins relativitetsteori,  
som er fundamentet for meget af den moderne fysik. Hør om,  
at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber og om  
de tilsyneladende paradokser, som relativitetsteorien behandler  
– f.eks. det såkaldte tvillingeparadoks. 

Det er et naturvidenskabeligt foredrag, der foregår som live-
streaming i Bio Næstved. Gratis, men tilmelding på 
Bio Næstved, www.bio12345.dk/program/gratis-foredrag 

Næstved – et levende demokrati 
Tirsdag den 4. februar kl. 19.00-21.00 præsenterer 
Ole Hansen og Niels Toft fra Foreningen ”Levende Demokrati  
Næstved” en række metoder, der kan fremme dialogen mellem  
borgere, politikere og administration. En aften, der kan gøre det  
muligt at få indfly delse på Næstveds udvikling mellem valgene.  
Gratis, ingen tilmelding. 

� Fællessang på Næstved Bibliotek 
Hver fredag kl. 10.10. Vi synger fem sange akkompagneret 
af en pianist. Hver sang præsenteres med en historie. 

�   Gratis håndarbejdscafé 
På Næstved Bibliotek hver tirsdag, på Glumsø Bibliotek 
hver onsdag og på Fensmark Bibliotek hver torsdag. 
Alle steder kl. 14.00-16.00.  

�   IT-vejledning på Næstved Bibliotek 
Mandag kl. 10.00-17.00, onsdag og torsdag kl. 10.00-13.00,  
og tirsdag og torsdag kl. 14.00-17.00. Hør om at være 
IT-frivillig hos Tina Lerche på 5588 4148, tinle@naestved.dk. 

�   IT-klub i Næstved og omegn 
Mandage kl. 15.00-17.00 -
Musiklokalet på Sydpolen, Parkvej 109, Sydbyen. 
Tirsdage kl. 10.00-12.00 -
Fuglebjerg Bibliotek, Byagervej 1, Fuglebjerg. 
Hør om IT-klubber hos Lars Ovesen på 5588 4154. 

�   Få hjælp til dansk  
Hver mandag og torsdag kl. 15.00-17.00 i caféområdet 
”Verdenshjørnet” på Næstved Bibliotek for fly gtninge og  
indvandrere.  

�   Gratis retshjælp – Advokatvagten 
Hver torsdag kl. 16.00-18.00 på Næstved Bibliotek. 
Du kan trække et nummer fra kl. 15.00. 
Medbring alle relevante dokumenter. 

Læs mere, tilmeld dig eller 
køb billetter på www.naesbib.
med mindre andet fremgår. 

dk 

Stillinger 
Kontorelever – 31.01 

Pædagoger, Socialpædagogisk Center – 02.02 

SSA, Distrikt Vest – 02.02 

Pædagog, Hyledhuset – 06.02 

Kontorelever – 09.02 

Socialrådgiver/-formidler, 
Center for Arbejdsmarked – 09.02 

Erhvervskonsulenter, 
Næstved Erhverv – 16.02 

Pædagog, Socialpædagogisk Center – 03.02 

SSH/husassistent, 
vikariat, Distrikt Øst – 03.02 

Familiebehandler, Familienetværket – 12.02 

Erhvervskonsulenter, 
Næstved Erhverv – 16.02 

Sommerferieafløsere, Distrikt Øst – 31.03 

Se alle opslag på www.naestved.dk/Job 
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