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LOKALDEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB 
Nyhedsbrev for lokalråd, bylaug, foreningsliv og andre medborgere 
 

 

Fællesskabsstafetten er i fuld gang - Kom og vær med! 
Hvilke aktiviteter skal du være med til, når Fællesskabsstafetten i Næstved kommune løber af stablen den 

25.-30. september 2022? Det er gratis, og der er noget for store som små, unge som gamle – og de frivillige 

fællesskaber og foreninger er klar til at tage godt imod dig. 

 

Du får rig mulighed for at møde forskellige fællesskaber, måske finder du din nye fritidsinteresse, og som 

minimum får du en god oplevelse. Kom og deltag i aktiviteterne – vi kommer også forbi dit lokalområde.  

  

Læs mere på Frivilligcenter Næstveds hjemmeside og på Fællesskabsstafettens Facebookside. 

 

 

Hvem præmieres i år for god arkitektur og bevaring? 
12 bygninger spredt over hele Næstved Kommune er i år nomineret til kommunens ”Præmiering af God 

Arkitektur – Næstved Kommune og by”. Mandag den 3. oktober kl.16-18 præmieres fire af bygningerne ved 

en reception på ’Arkitekturens Dag’ på Rønnebæksholm. Har du lyst til at deltage i arrangementet skal du 

tilmelde dig ved at sende en mail til byplan@naestved.dk senest torsdag d.29. september. 

 

Læs mere på Næstved Kommunes hjemmeside. 

 

 

Vil I bidrage til folkefesten i Næstved? Kick-off den 3. oktober 
Næstved er Grand Prix by 2023! Dansk Melodi Grand Prix finder sted lørdag den 11. februar 2023, og 

børnenes MGP lørdag den 18. februar 2023 – begge i Arena Næstved.  

 

Musik bringer mennesker sammen, og når Melodi Grand Prix kommer til byen, skal der være folkefest i hele 

kommunen. Alle kan bidrage til festlighederne. Den 3. oktober 2022 kl. 19-20.30 inviterer vi til Kick-off i Ny 

Ridehus for alle borgere, lokalråd, foreninger, kulturaktører mv. som kan have interesse i at bakke op om 

Grand Prix-festen med små eller store arrangementer. Danmarks Radio kommer og fortæller om hvordan 

man har gjort i andre Grand Prix byer. 

Tilmelding her senest den 2. oktober 2022. Begrænset antal pladser. 

 

 

Informationsmøde for frivillige, der hjælper ukrainske flygtninge 
Den 13. oktober kl.16-18 holder Næstved Kommune informationsmøde for at styrke den frivillige indsats til 

gavn for både flygtninge og frivillige. På mødet får du viden om de generelle og faktuelle forhold om 

flygtningene og det at være frivillig. 

Mødet foregår i mødelokale 2, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 

Tilmelding til Frivillighedskoordinator i Team Unge og Integration: Asya Sarikaya på asysar@naestved.dk 

 

 

Næstved Kommune inviterer til borgersamling 
Byrådet har vedtaget en ny vision som fundament for den kommende kommuneplansstrategi. For at lave 

den bedst mulige strategi inviterer politikerne nu borgerne med ind i maskinrummet. 

I oktober får alle borgere over 16 år invitation til en borgersamling i e-Boks. Blandt dem, der tilmelder sig, 

udvælges 36 borgere, som repræsenterer et tværsnit af kommunen mht. alder, køn, uddannelse og bopæl. 

http://www.frivilligcenter-naestved.dk/faellesskabsstafetten
http://www.facebook.com/F%C3%A6llesskabsstafetten-i-N%C3%A6stved-kommune-106412745090532
mailto:byplan@naestved.dk
https://www.naestved.dk/nyheder/pressemeddelelser/hvem-praemieres-i-aar-for-god-arkitektur-og-bevaring
https://nk02.nemtilmeld.dk/1326/
mailto:asysar@naestved.dk


September 2022 

 

 

De 36 borgere vil i løbet af foråret deltage i møder, hvor de i fællesskab skal diskutere kommunens fremtid, 

og komme med forslag og ideer til at gøre kommunen til et endnu bedre sted at bo. 

  

Læs kommunens vision og læs mere om hvad en borgersamling er på borgersamling.dk. 

 

 

Vær med til at skabe stisløjfer ved Fodsporet 
Har I idéer, tid og lyst til at udvikle lokale ruter på Fodsporet? Ruterne skal fungere som lokale stisløjfer og 

afstikkere ud i det omgivende landskab – for at opleve en smuk natur, en landsby, spændende kulturhistorie 

eller noget helt fjerde. Ruterne kan f.eks. være nye trampestier i landskabet og eksisterende grusstier og 

mindre veje. 

I står for at fastlægge ruteforløb, lodsejerkontakt, dele af etableringen samt opsyn og mindre vedligehold. 

Kommunen hjælper jer i gang med nødvendige tilladelser, at skaffe penge, hjælper med stipæle og stiller 

fælles skiltedesign til rådighed. Kommunen lægger ruterne på Friluftsguiden og UdiNaturen og etablerer 

længere ruteforløb på tværs af kommunegrænserne. 

 

Projektet hedder ’På sporet af Sydvestsjællands natur’ og er et samarbejde mellem Slagelse, Sorø og 

Næstved kommuner, og Naturstyrelsen. Målet er at skabe flere afmærkede ruter for cyklende og gående, og 

at få flere ud i naturen. En følgegruppe af lokale ildsjæle og foreninger mødes 1-2 gange årligt i 

projektperioden. Møderne holdes i de fri, hvis en forening har lyst til at vise deres projekt frem. 

 

Vil I være med? Send en mail til mikro@naestved.dk. 

 

 

Søg penge til at skabe mere bynatur i jeres nabolag 
Nordea-fonden uddeler nu Her gror vi-puljen på 50 mio. kr. til projekter, der får bynaturen og fællesskabet til 

at vokse. Foreninger og organisationer kan søge fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. Puljen støtter nye initiativer 

og faciliteter, til glæde for både borgere og biodiversitet.  

 

Der er to ansøgningsfrister: den 16. november 2022 og den 22. februar 2023. 

Nordea-fonden holder idémøde den 4. oktober i København, hvor I kan få sparring på jeres idé. 

Der er hjælp at hente på fire online-webinarer 28/9 kl.16-17, 25/10 kl.16-17 og kl.17-18 og 1/11 kl.16-17. 

 

Læs mere på Nordea-fondens hjemmeside.   

  

 

Søg tilskud til at videreudvikle de aktiviteter, der opstod under corona 
Realdania giver foreninger, organisationer og andre frivillige mulighed for at genoptage, fortsætte eller 

videreudvikle nogle af de projekter og aktiviteter, de satte i gang i corona-tiden. Derfor har de oprettet en 

pulje på i alt 2 mio. kr. under navnet ’De nye folkerum’. 

Coronapandemien vendte op og ned på alting, og mange steder i landet fandt foreninger og frivillige på nye 

aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige. Aktiviteter som det er værd enten at genoptage, fastholde 

eller måske bygge videre på, fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien. 

 

Puljen giver op til 100.000 kroner i støtte til projekter og aktiviteter, på fire forskellige fokusområder:  

• Kulturen i nye rammer  

• Nabofællesskaber  

• Bynær natur og grønne mødesteder  

• Fremtidens foreningsliv 

 

Der er også en wildcard-kategori til projekter, der ikke falder ind under de fire fokusområder. 

Læs mere om puljen på Realdanias hjemmeside.  

 

 

https://www.naestved.dk/media/imvjufoz/maerk-naestved-vision-2022-webtilgaengelig.pdf
https://borgersamling.dk/
mailto:mikro@naestved.dk
http://www.nordeafonden.dk/hergrorvi
https://realdania.dk/soeg-stoette/folkerum
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Lav en video – og søg tilskud til jeres eget projekt 
Er du mellem 13 år 29 år, og har du en god idé til et projekt, der bringer unge sammen – f.eks. et event, en 

udstilling, en læsekreds eller noget andet - så tøv ikke med at søge. Ansøgningen er enkel: Du skal lave en 

video, hvor du beskriver dit projekt. Det skal tage udgangspunkt i unges drømme, håb og visioner, og kan 

handle om f.eks. solidaritet, demokrati, inklusion, menneskerettigheder, ligestilling, kunst, kultur, klima og 

bæredygtighed. 

Projektet kan f.eks. tage udgangspunkt i et foredrag, en workshop, et kulturarrangement, f.eks. en 

læsekreds, koncert eller en udstilling, et møde mellem unge og beslutningstagere, et møde mellem unge 

med forskellig baggrund eller en kampagne på sociale medier. 

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. 

 

 

Søg tilskud til frivilligt sociale arbejde – frist 1. oktober 
Er I en frivillig social forening, organisation eller gruppe, og har I medlemmer og/eller målgruppe i Næstved 

Kommune? Så kan I søge midler fra Frivillighedspuljens §18 og §79 for 2023. Ansøgningsfristen er den 1. 

oktober. 

Læs mere om puljen, og om hvordan I søger.  

 

 

Hvem skal have landdistriktsprisen 2022? 
Kender DU er lokal ildsjæl, forening, virksomhed eller kommune, der gør en ekstraordinær indsats for den 

lokale udvikling i landdistrikterne? Så kan du være med til at bestemme, hvem der skal have 

Landdistriktsprisen anno 2022 ved at indstille kandidater. Fristen for nomineringer er den 3. oktober kl.12. 

Vinderen kåres af Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen på Landdistriktskonferencen den 31. 

oktober. 

Læs mere om, hvordan du indstiller en kandidat. 

 

 

Deltag i årets landdistriktskonference 31. oktober 
Indenrigs- og boligminister Christian Raabjerg Madsen inviterer til årets Landdistriktskonference mandag den 

31. oktober i Torvehallerne i Vejle. Dagen byder på et væld af indslag og debatter om udvikling i 

landdistrikter, hvor der stilles skarpt på sammenhængskraft og grøn omstilling. I løbet af dagen kåres 

vinderen af Landdistriktsprisen, og konferencens "projektbørs" giver indblik i erfaringer og resultater fra et 

udvalg af gode landdistriktsprojekter. 

 
Konferencen er åben for alle interesserede, og det er gratis at deltage. Se programmet for konferencen. 

Kontakt Mette Dinesen på mldin@naestved.dk, hvis du er interesseret i fælles transport til konferencen. 

 

 

Asaa i Brønderslev Kommune er blevet ’Årets landsby’ 
Asaa har vundet prisen som Årets Landsby 2022, en check på 50.000 kroner, og en kåringsfest 1. oktober.  

 

Følelserne fik frit løb oven på sejren - se med i udsendelsen fra Tv2 Nord. 

 

”Asaa har nytænkt foreningsaktiviteter og fællesskabets rolle i indsatser for unge såvel som ældre og sågar 

løftet dem til et helt nyt niveau. Som samfund kan vi indhente utroligt meget læring i Asaa-modellen og derfor 

fortjener Asaa titlen som Årets Landsby 2022”, udtaler formand for bedømmelseskomitéen Helene Simoni 

Thorup. 

 

PS: Skal Årets landsby ligge i Næstved Kommune næste år? 

 

 

https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/opslag/lav-en-video-og-sog-midler-til-jeres-eget-projekt-i-det-europaeiske-ar-for-unge
https://www.naestved.dk/kommunen/oekonomi/puljer/puljer-til-aktiviteter-og-begivenheder#frivillighedspuljen
https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/aug/vaer-med-til-at-finde-vinderen-af-landdistriktsprisen-2022?fbclid=IwAR1ZO2_KVq8IhM71vLXc_qFHQYHAb7nzKJp_slBGy75yhnrieAwJIe2W9-o%C2%A0
https://livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-2022
https://fb.watch/fclsQ6Al1y/
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Menstrup gadekær – byens nye sociale samlingspunkt 
Menstrup gadekær er blevet forskønnet med nye faciliteter. Søndag d.21. august blev de nye faciliteter 

indviet med grillede pølser, øl og vand af 60 deltagere. Det er Menstrup Foreningen, der står bag, og som 

har rejst penge til projektet. 

 

Se billeder på Facebook. 

 

 

Danmarks første nationale klimahandledag – sæt kryds ved 27. april 2023 
Vær med til Danmarks første nationale klimadag, hvor foreninger, organisationer og arbejdspladser sammen 

handler på klimaet og sætter mål for at reducere vores samlede klimaaftryk resten af året. 

 

Klimahandledagen arrangeres af DeltagerDanmark med CONCITO som videnspartner. Målet er at skabe 

håb og handlekraft i alle former for fællesskaber med hjælp fra det etablerede danske civilsamfund. 

 

Læs mere og tilmeld jer nyhedsbrev på Klimahandledagens hjemmeside. 

 

 

Aktuelle lokal- og helhedsplaner 
På lokalplanportalen kan du se hvilke lokalplaner, der er i høring, og hvilke planer der for nylig er blevet 

vedtaget. Du kan også læse om, hvad en lokalplan overhovedet er, og om baggrunden for de enkelte planer. 

 

Der er i øjeblikket to lokalplaner i høring: 

 

Lokalplan 085 for Erhvervsområde ved Øverup Krog 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.09.2022 og er i offentlig høring fra 

19.09.2022 til 14.11.2022. 

 

Lokalplan 137 for boliger op hjørnet mellem Toldbodgade og Skellet i Næstved 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31.08.2022 og er i offentlig høring fra 

08.09.2022 til 03.11.2022. 

Der er borgermøde den 10. oktober kl.7-18:30 på Ressourcecity, Maglemølle 30, 4700 Næstved 

 

Helhedsplan for Birkebjergparken 

En ny helhedsplan for Birkebjergparken og planlægning af nye ældreboliger er i gang. Næstved Kommune 

vil gerne inddrage relevante aktører, interessenter og naboer i processen, så har du spørgsmål eller input til 

projektet, er du velkommen til at kontakte Ida Cecilie Lynggaard på iclyn@naestved.dk. 

 

 

Modtag nyheder, politiske dagsordener m.m. direkte 
Husk at du kan abonnere på: 

- Nyheder, dagsordener og referater på naestved.dk, under vejledning om abonnement.  

- Nyheder fra Landdistrikternes Fællesråd (rul ned i bunden af siden for at tilmelde) 

 

Find tidligere nyhedsbreve på naestved.dk: https://www.naestved.dk/kommunen/nyt-for-lokalomraader 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=522651676331584&set=pcb.522653742998044
https://www.gørdkgrøn.nu/
https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/
https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/517
https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/538
mailto:iclyn@naestved.dk
https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/abonnement
https://www.landdistrikterne.dk/
https://www.naestved.dk/kommunen/nyt-for-lokalomraader

