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  Nytårskur på Munkebo
  Nytårskur med Wiener-trioen torsdag den 30. januar

kl. 17.30-20.30.

  Munkebocentret på Farimagsvej 52 holder nytårskur
igen i år. 

  Kom og få en hyggelig og festlig aften med wienermusik, 
bobler og lidt godt til ganen.

  Opslag og tilmelding kan hentes på Munkebo i caféen.
Det er først til mølle princip.

Har du hørt, at …

 

Stillinger

Se alle opslag på
www.naestved.dk/Job

   SSA, barselsvikariat, Distrikt Syd – 10.01

   Pædagog, Socialpædagogisk Center – 10.01

  Omsorgshjælpere,
Socialpædagogisk Center – 12.01

  Lærer,
Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg – 12.01

  Socialpædagog,
Socialpædagogisk Center – 13.01

  Støttepædagog,
Lille Næstved Skole afd. Karrebæk – 13.01

  Økonomikonsulent,
Center for Koncernservice – 13.01

  Pædagog og pædagogisk assistent,
Socialpædagogisk Center – 14.01

  SSA’er, Distrikt Nord – 16.01

  Dagplejere, Næstved Kommune – 17.01

  Rusmiddelbehandler, Ungenetværket – 17.01

  Lærer, Lille Næstved Skole
afd. Herlufsholmvej – 17.01

  Kvalitetskoordinator, Distrikt Nord – 19.01

  Pædagog,
Udviklingscenter for Børn og Familier – 20.01

  Samfundsvidenskabelig,
Center for Plan og Miljø – 20.01

  Grøn anlægsgartner,
Næstved Park & Vej – 22.01

  Erhvervskonsulenter,
Næstved Erhverv – 16.02

Biblioteket
Udstilling på Fensmark Bibliotek
Frem til fredag den 7. februar udstiller billedkunstneren 
Aksel Kubert.

KuBa udstiller i X-rummet
Fra mandag den 13. til fredag den 31. januar udstiller Ku-
BAs kunstnere i X-rummet på Næstved Bibliotek.

•  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 kl. 10.00-13.00, tirsdag og 
torsdag kl. 10.00-13.00 og 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.
billetter på www.naesbib.dk
med mindre andet fremgår.

Byrådets møder i 2020 
Næstved Byråd holder ordinære møder i 2020 på følgende 
tirsdage:

• 14. januar • 25. august
• 28. januar • 15. september
• 25. februar • 6. oktober
• 17. marts • 27. oktober
• 28. april • 24. november
• 26. maj • 15. december
• 30. juni

Møderne holdes kl. 18.30 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i 
Næstved. Mødet den 14. januar starter dog kl. 16.00.

Første byrådsmøde
Næstved Byråd holder ordinært møde tirsdag den 14. januar 
kl. 16.00 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i Næstved.

For alle ordinære byrådsmøder
Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på Rådhuset i Tea-
tergade og på kommunens biblioteker.

På www.naestved.dk/ByraadPolitik kan du se dagsorden til mø-
det 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.

Kaffesalon om
udvikling af Fuglebjerg
Alle fra byen er velkomne i Fuglebjerg Forsamlingshus, Lunde-
vej 8 i Fuglebjerg torsdag den 16. januar kl. 16.00-18.00. 
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 og 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 attraktioner og 
mødesteder samt undersøge hvilke potentialer, der kan arbejdes 
videre med.

Formålet med kaffesalonen er at åbne byen op og se byens 
pladser og byrum gennem borgernes øjne. Kommunen har 
besluttet at gennemføre udviklingsprojekter i kommunens fi re 
udviklingscentre. Projekterne skal komme med forslag til for-
bedringer, der bidrager til at skabe fællesskaber og liv i byerne. 

Kom og bidrag med jeres syn på jeres by og sæt præg på ud-
viklingen af Fuglebjerg.

Vi glæder os til et konstruktivt møde
Næstved Kommune og Lokalrådet for Næstved Vestegn


