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Har du hørt, at … 
  Lokalråd Karrebæksminde 
- generalforsamling 

 

   
 

 

 

   

 
 

Lokalråd  Karrebæksminde afholder ordinær general-
forsamling tirsdag den 10. marts kl. 19.00  i samlings-
salen på Karrebæk Skole. Dagsorden i flg. v edtægterne. 

På valg er: Mette Brammer, Anne Planck, Karin Krogager 
og Kurt Eriksen. Alle modtager genvalg. På valg er også 
Gunhild Carlsson, der ikke modtager genvalg. 

F ør generalforsamlingen - kl. 18.30-19.00 -
vil Helle Jessen fortælle om nyt fra vores lokalområde. 

Nyt fra Næstved 
stopper her i avisen 
Fra uge 9 vil Nyt fra Næstved ikke længere være tilstede her i  
Ugeavisen. Økonomiudvalget har besluttet at digitalisere Nyt  
fra Næstved for at spare trykkeomkostningerne. Du kan dog  
stadigvæk finde k ommunens nyheder og informationer på 
www.naestved.dk under Nyheder, og du kan se arrangementer  
på mærknæstved.dk. 

Fra slutningen af marts måned får du også mulighed for at få  
nyheder direkte på mail. Her går vi i luften med en ny udgave  
af kommunens hjemmeside www.naestved.dk, hvor du kan  
abonnere på vores nyheder. 

Digitaliseringen af Nyt fra Næstved er en del af en besparelse 
på 3 mio. kr., som Byrådet aftalte i deres budgetforlig. 

s 
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Prisuddeling og show 
Mærk Næstved Sport Awards 2020 finder sted  torsdag 
den 5. marts kl. 18.30-21.00 på Herlufsholm Idrætscenter.  
Det er gratis at deltage, så kom og vær med til at hædre årets  
mestre og overvær, at Team Næstved uddeler sportslegater. 

Aftenens konferencier er Morten Dam-Sørensen, og som årets 
musikalske indslag kommer Søren Poppe. Der er mulighed for 
at købe kaffe og kage. 

Hvis du vil spise med kl. 17.00-18.30, kan du købe spisebilletter  
på www.naestvedsportawards.simplesite.com 

Stillinger 
Du har mulighed for at søge på en række  
stillinger i Næstved Kommune. Vi har brug for  
ernæringsassistentelev, sundhedspersonale,  
pædagoger, lærere, økonomi- og erhvervskon-
sulenter, ledere med flere.  

Se på www.naestved.dk/job, 
om der er et job, du har lyst til at søge på. 

Biblioteket 
Selvbetjent åbningstid på 
Korskilde Bibliotek i vinterferien  
I uge 7, mandag den 10. til og med søndag den 16. februar, 
er der selvbetjent åbningstid på Korskilde Bibliotek: mandag til  
torsdag kl. 8.00-22.00 og fredag til søndag kl. 8.00-17.00. 

Lav dit eget bogmærke  
I vinterferien (uge 7), mandag-fredag kl. 10.00-16.00 
og lørdag kl. 10.00-13.00  kan børnene komme ind på 
børnebiblioteket, Næstved Bibliotek og lave deres eget person-
lige bogmærke. Vi lægger forskellige materialer frem, som kan  
bruges til det. Der er høflig  selvbetjening. Og vi håber, at man  
hjælper til med til at rydde op efter sig, så der er pænt til de  
næste, der kommer forbi. For børnefamilier med børn i alderen  
ca. 3-12 år. Gratis, kom bare. 

Den åbne læsegruppe Skovsneppen 
Tirsdag den 18. 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 eller fonborg@mail.dk. 
Du kan bare møde op.  

Lyt til Marcel Prousts mesterværk 
Tirsdag den 18. februar kl. 11.00-12.00  inviteres der til  
højtlæsning på Næstved Bibliotek. Her vil fem bibliotekarer over  
seks uger læse Marcel Prousts mesterværk: På sporet af den  
tabte tid, Swans verden, bind 1. højt. Bare mød op. 

Datoer for højtlæsning: Den 18. og 25. februar, den 3., 10., 17.  
og 24.marts, alle dage tirsdage kl. 11.00-12.00. 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, onsdag og torsdag kl. 10.00-13.00 samt tirsdag og  
torsdag kl. 14.00-17.00. Hør om at være IT-frivillig hos 
Pinaki Thorlin på 5588 4142 eller pthor@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.dk med mindre andet fremgår. 
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