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  Der foretages udlæg for restancer
  Fra den 18. januar foretager Næstved Kommune udlæg 

for ejendomsskat, renovation og andre kommunale ydel-
ser, der har haft betalingsfrist fredag den 10. januar eller 
tidligere. 

  Udlægget sker i henhold til Lov om inddrivelse af gæld til 
det offentlige.

  Der er generalforsamling
i Fodby Lokalråd

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fodby
Sogns Lokalråd, mandag den 17. februar kl. 19.00, 
i Fodby Forsamlingshus lige efter Fodby forsamlingshus 
generalforsamling.

  Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 10. februar
på kontakt@fodbylokalraad.dk. Der vil efter general-
forsamlingen være smørrebrød.

 Dagsorden kan fi ndes på www.fodbylokalraad.dk.

  Der er fernisering ved
Annette Holtse Ottosen

  Onsdag den 29. januar kl. 19.00 i Café Sydpolen, 
Parkvej 109 i Næstved. Sydpolen er vært med lidt
mundgodt. Annette udstiller sine værker i februar og 
marts. Se mere på sydpolen.eu.

Har du hørt, at …

Biblioteket
Tænksomme Tirsdage: Til kamp mod madspild 
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00-21.00 afholder vi
debataften, hvor fuldtidsskralder og aktivist Fabian Vennekilde, 
som er uddannet kok, fortæller om kampen mod madspild,
hans metoder samt om, hvad der driver ham.
 
Arrangementet er en del af bibliotekets fokus på FN’s verdens-
mål. Det er verdensmål 2: Stop Sult. Gratis men tilmelding.

Bog og Bio for de 3-6 årige
Vi læser en bog højt og viser et par korte fi lm. Det er både for in-
stitutioner og forældre eller bedsteforældre med børn/børnebørn.

Fuglebjerg Bibliotek:
Onsdag den 29. januar kl. 10.00-ca.10.45.
Glumsø Bibliotek:
Torsdag den 6. februar kl. 11.00-ca. 11.45.
Fensmark Bibliotek:
Fredag den 7. februar kl. 10.30-ca. 11.15.
Korskilde Bibliotek:
Mandag den 10. februar kl. 11.00-ca. 11.45.

Gratis, men tilmelding via mail til det bibliotek, hvor I ønsker 
at deltage med oplysning om, hvor mange børn og voksne, der 
kommer.

Bog og Bio for de 0-3 årige
Vi læser en bog højt og viser et par korte fi lm. Det er både for 
institutioner, dagpleje og forældre eller bedsteforældre med 
børn/børnebørn. 

Glumsø Bibliotek:
Torsdag den 6. februar kl. 10.00-ca. 10.45.
Fensmark Bibliotek:
Fredag den 7. februar kl. 9.30-ca. 10.15.
Korskilde Bibliotek:
Mandag den 10. februar kl. 10.00-ca. 10.45.
Fuglebjerg Bibliotek:
Onsdag den 26. februar kl. 9.30-ca.10.15.

Gratis, men tilmelding via mail til det bibliotek, hvor I ønsker 
at deltage med oplysning om, hvor mange børn og voksne, der 
kommer. 

Musik og litteratur hænger sammen
- fi nd dine plader frem
Onsdag den 29. januar kl. 19.00-ca. 21.30 mødes
bibliotekets ”pladelytteklub” ved Lille scene på Næstved Biblio-
tek. Vi fortsætter koblingen mellem musikken og litteraturen.

Der er et kort oplæg om rockmusikeren Chrissie Hyndes bog: 
”Vild: mit liv” (2017) efterfulgt af et par musikeksempler fra 
hendes karriere i The Pretenders. Deltagerne skal spille og 
lytte til engelsksproget musik fra slutningen af 1970’erne og 
1980’erne. Også åbent for nye deltagere.

Gratis, men der betales 20 kr. for kaffe/te og kage.
Tilmelding til visje@naestved.dk. 

Landsbyen Tornemark – fi lm og foredrag 
Torsdag den 30. januar kl. 19.00-21.00 gentager vi foredra-
get på Fuglebjerg Bibliotek med Bertel Hansen fra Fuglebjerge-
gnens Lokalhistoriske Forening, Borupris’ Venner. Han fortæller 
om byens udvikling og træk af byens historie. Aftenen afsluttes 
med fi lmen, Tornemark i hverdag og fest. Gratis, men tilmelding

Byrådsmøde 
Næstved Byråd holder ordinært møde tirsdag den 28. januar 
kl. 18.30 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i Næstved.

Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på Rådhuset i
Teatergade og på kommunens biblioteker.

På www.naestved.dk/ByraadPolitik kan du se dagsorden til
mødet fra onsdag eftermiddag før mødet og se referatet fra 
onsdag efter mødet. Det er også her, du kan følge Byrådets 
møder online og se videooptagelser fra tidligere møder.

Spørgetid
Efter Byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i højst
30 minutter.

Hvis du vil være sikker på at få et svar på dit spørgsmål, skal
du indsende spørgsmålet til byraadspoergetid@naestved.dk 
eller pr. brev til Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 
4700 Næstved senest en uge inden mødet. Det er dog muligt
at stille et spørgsmål mundtligt i spørgetiden.

Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold i Næstved 
Kommune. Der kan ikke stilles spørgsmål om personlige forhold, 
sager af fortrolig karakter eller om sager, der er behandlet på 
det pågældende møde. Spørgsmål skal være korte og præcise.

Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

Fællesskaber og liv i Glumsø, 
Fensmark og Tappernøje
Sammen med lokalrådene inviterer Næstved Kommune alle til 
kaffesalon, hvor vi gerne vil høre om jeres syn på byen, så vi 
sammen kan skabe mere liv gennem en aktiv byudvikling.

Vi afholder kaffesalon følgende dage:

Glumsø:
Rejseladen, Storegade 2 i Glumsø,
mandag den 27. januar kl. 16.00-18.00.

Fensmark:
Fensmark Bibliotek, Kildegårdsvej 56 i Fensmark,
onsdag den 29. januar kl. 16.00-18.00.

Tappernøje:
Kornmagasinet, Smidstrupvej 3 i Tappernøje,
torsdag den 30. januar kl. 16.00-18.00.

Alle fra byen er velkomne, og vi håber på et stort fremmøde!
Vi byder på kaffe, kage og en sodavand til børnene.

Kaffesalonen gennemføres af landskabsarkitekt Anja Boserup 
fra Thing Brandt Landskab samt etnolog Christa Brønd. 

Christa og Anja skal lære byen at kende og fi nde byens DNA ved 
at møde byens beboere, høre om hverdagslivet, byens attraktio-
ner, pladser, byrum og mødesteder. De skal undersøge hvilke po-
tentialer, der kan arbejdes videre med, så byen bliver åbnet op. 

Baggrund for kaffesalonen er, at Næstved Kommune har besluttet 
at gennemføre udviklingsprojekter i kommunens fi re udviklings-
centre inkl. Fuglebjerg. Projekterne skal komme med forslag til 
forbedringer, der bidrager til at skabe fællesskaber og liv i byerne.

Mestre og Kandidater til 
Sport Awards 2020
Næstved har tradition for at hædre de danske og internationale 
mestre fra Næstved og uddele priser til personer og foreninger, 
som har gjort en ekstra indsats i årets løb indenfor sportens 
verden. Det sker ved årets Sport Awards 2020, som fi nder sted 
torsdag den 5. marts i Herlufsholm Idrætscenter. 

Indberetning af Mestre 2019
Vi beder kommunens foreninger om, senest
torsdag den 29. januar, at indberette navne på de
personer, som er blevet mestre i 2019 på skemaet
”Næstved Danske mestre 2019”. Skemaet fi nder I på
naestvedsportawards.simplesite.com.

Indberet kandidater til årets priser
Mærk Næstved Sport Awards 2020 er også prisuddeling til 
sportsudøvere og ledere. Har din forening en kandidat, som 
fortjener at modtage en Award, så send os en indstilling, hvor I 
fortæller hvorfor netop denne person eller forening skal have en 
Awards.

Der uddeles Mærk Næstved Sport Awards i
følgende kategorier:
•  Årets leder – Leder, der er gået forrest for at skabe de bedste 

vilkår for sin klub eller forening eller som på en eller anden 
måde har markeret sig positivt.

•  Talentprisen – Person, som har vist stor sportslig fremgang og 
som spås en lovende fremtid.

•  Årets idrætsudøver – Idrætsperson, som har markeret sig 
ekstraordinært i det sidste år. 

•  Trænerprisen – Træner, der har vist resultater i det forløbende 
år eller som tak for lang og tro tjeneste i idrættens tegn.

•  Fighterprisen – Person, klub eller forening, der har vist
exceptionelt initiativ og kampgejst.

•  Årets klub/forening – klub eller forening, der har skilt sig
positivt ud blandt klubber eller foreningslivet i Næstved
Kommune og som har udført en unikt stykke arbejde,
der har skabt positivt udvikling for foreningens medlemmer.

•  Årets holdkammerat – Ung fra en forening, klub eller
organisation, som glæder sig over andres præstationer,
altid udviser fair play og bidrager til fællesskabet på holdet 
eller i træningsgruppen.

•  Årets Ambitionspris – En person, klub forening eller
organisation, der har markeret sig exceptionelt for hvad
før var troet muligt, og som er et forbillede og inspiration
for andre i Næstved Kommune. 

Indstil en eller fl ere kandidater til priserne senest
søndag den 23. februar til sekretaer@niu.dk -
Læs mere på naestvedsportawards.simplesite.com.

Opkrævning af renovation 2020

Din regning er på vej

Hold øje med posten, e-boks eller 
betalingsservice alt efter, hvordan du har valgt 
at modtage din regning.

Din regning skal betales senest 
den 1. februar 2020.

Læs mere på www.naestved-affald.dk

awards
sport
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Stillinger

Se alle opslag på
www.naestved.dk/Job

   Ergoterapeut, Distrikt Vest – 23.01

   Socialrådgiver/-formidler,
Team Børn og Unge – 23.01

  Lærer,
Kobberbakkeskolen afd. Uglebro – 23.01

  Pædagogmedhjælpere,
Kobberbakkeskolens SFO afd. Sydby – 24.01

  Pædagogmedhjælper,
Sognefogedgården – 26.01

  Sygeplejersker og SSA’er, Distrikt Øst – 27.01

  Sygeplejerske, Akutpladser,
Distrikt Vest – 29.01

 Kontorelever – 31.01

 Pædagoger, Socialpædagogisk Center – 02.02

  Pædagog, Socialpædagogisk Center – 03.02

  SSH/husassistent, vikariat, Distrikt Øst – 03.02

  Erhvervskonsulenter, Næstved Erhverv – 16.02

  Sommerferieafl øsere, Distrikt Øst – 31.03

Biblioteket
Tænksomme Tirsdage: Til kamp mod madspild 
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00-21.00 afholder vi
debataften, hvor fuldtidsskralder og aktivist Fabian Vennekilde, 
som er uddannet kok, fortæller om kampen mod madspild,
hans metoder samt om, hvad der driver ham.

Arrangementet er en del af bibliotekets fokus på FN’s verdens-
mål. Det er verdensmål 2: Stop Sult. Gratis men tilmelding.

Bog og Bio for de 3-6 årige
Vi læser en bog højt og viser et par korte fi lm. Det er både for in-
stitutioner og forældre eller bedsteforældre med børn/børnebørn.

Fuglebjerg Bibliotek:
Onsdag den 29. januar kl. 10.00-ca.10.45.
Glumsø Bibliotek:
Torsdag den 6. februar kl. 11.00-ca. 11.45.
Fensmark Bibliotek:
Fredag den 7. februar kl. 10.30-ca. 11.15.
Korskilde Bibliotek:
Mandag den 10. februar kl. 11.00-ca. 11.45.

Gratis, men tilmelding via mail til det bibliotek, hvor I ønsker 
at deltage med oplysning om, hvor mange børn og voksne, der 
kommer.

Bog og Bio for de 0-3 årige
Vi læser en bog højt og viser et par korte fi lm. Det er både for 
institutioner, dagpleje og forældre eller bedsteforældre med 
børn/børnebørn. 

Glumsø Bibliotek:
Torsdag den 6. februar kl. 10.00-ca. 10.45.
Fensmark Bibliotek:
Fredag den 7. februar kl. 9.30-ca. 10.15.
Korskilde Bibliotek:
Mandag den 10. februar kl. 10.00-ca. 10.45.
Fuglebjerg Bibliotek:
Onsdag den 26. februar kl. 9.30-ca.10.15.

Gratis, men tilmelding via mail til det bibliotek, hvor I ønsker 
at deltage med oplysning om, hvor mange børn og voksne, der 
kommer. 

Musik og litteratur hænger sammen
- fi nd dine plader frem
Onsdag den 29. januar kl. 19.00-ca. 21.30 mødes
bibliotekets ”pladelytteklub” ved Lille scene på Næstved Biblio-
tek. Vi fortsætter koblingen mellem musikken og litteraturen.

Der er et kort oplæg om rockmusikeren Chrissie Hyndes bog: 
”Vild: mit liv” (2017) efterfulgt af et par musikeksempler fra 
hendes karriere i The Pretenders. Deltagerne skal spille og 
lytte til engelsksproget musik fra slutningen af 1970’erne og 
1980’erne. Også åbent for nye deltagere.

Gratis, men der betales 20 kr. for kaffe/te og kage.
Tilmelding til visje@naestved.dk. 

Landsbyen Tornemark – fi lm og foredrag 
Torsdag den 30. januar kl. 19.00-21.00 gentager vi foredra-
get på Fuglebjerg Bibliotek med Bertel Hansen fra Fuglebjerge-
gnens Lokalhistoriske Forening, Borupris’ Venner. Han fortæller 
om byens udvikling og træk af byens historie. Aftenen afsluttes 
med fi lmen, Tornemark i hverdag og fest. Gratis, men tilmelding

Samtalesalon på biblioteket om fattigdom 
Torsdag den 6. februar kl. 19.00-21.00 er der samtalesalon 
ved Lille scene på Næstved Bibliotek, hvor udgangspunktet for 
diskussionen er: fattigdom i Danmark. Målet er ikke at opnå 
enighed, men at blive klogere på et emne via dialog med andre. 
Gratis, men 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 fl ygtninge 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.dk
med mindre andet fremgår.

Informationsaften
om hjernerystelse 
ViSP inviterer til en spændende informationsaften om hjerne-
rystelse - for ramte, pårørende og andre interesserede onsdag 
den 5. februar kl. 17.00-19.00 på Faxe Sundhedscenter, lokale 
Ll. Linde, Præstøvej 78 i Faxe eller torsdag den 6. februar
kl. 17.00-19.00 på ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved.

Program:
• Generel information om hjernerystelse.
• Tips og konkrete råd om hjernerystelse.
• Hvad er der af tilbud på ViSP til hjernerystelsesborgere?

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og der er indlagt 
pauser undervejs.

Informationsmødet er et gratis tilbud til borgere i Vordingborg, 
Faxe og Næstved Kommuner. Læs mere på www.visp.dk.  

Tilmelding til ViSP på 5588 6900 senest mandag den 3. februar.


