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  Næstved Harmonikaklub
spiller i Sydpolen

  Fredag den 24. januar kl. 19.00-21.00 spiller
harmonikaklubben i Café Sydpolen, Parkvej 109, Næstved. 

 Entré 50 kr. inkl. kaffe/te, kontant ved indgangen.

  Deres repertoire er stort. Det strækker sig over svenske 
harmonikavalse, tyske slagere, danske sange, fransk 
musette, operettemelodier, dansktop, orkesterstykker for 
harmonika og meget mere.

Har du hørt, at …

 

Stillinger

Se alle opslag på
www.naestved.dk/Job

   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

 SSH/SSA, udekørende, Distrikt Vest – 20.01

  SSA, Fuglebjerg/Glumsø, Distrikt Vest – 20.01

  SSA’er til Akutpladserne,
Ældreområdet – 20.01

  Grøn anlægsgartner,
Næstved Park & Vej – 22.01

  SSA, Nygårdsvej, Distrikt Syd – 22.01

Biblioteket
Snik-Snack Movie i Næstved - Klovn 3: The Final
Mandag den 3. februar kl. 17.15-ca. 20.30 inviterer
Nordisk Film Biografer Næstved, Næstved Bibliotek og
Næstved by People til noget helt nyt i biografen på Fabriksvej 1 
i Næstved. Vi starter med at høre lidt om genren ”Sitcom”,
som Klovn-fi lmene er inspireret af, over en kop kaffe/te,
før vi ser Klovn 3: The Final. Bagefter spiser vi pizza,
mens vi taler om fi lmen.

Samlet pris for kaffe/te, pizza og biograf: 150 kr. Prisen er
baseret på tilmelding før arrangementet. Billetter købt over
nettet kan vises via tilsendt e-mail eller billet i NFB’s app.
Billetter købes på www.nfbio.dk/biografer/næstved/program

Læsegruppe Skovsneppen med højtlæsning 
Tirsdag den 21. januar 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. Alle er velkomne. Hør mere hos bibliotekar
Kirsten Fonborg Hansen på 2539 2488 eller fonborg@mail.dk.

Stop sult – Verdensmål nr. 2
Onsdag den 22. januar kl. 19.00-21.00 kan du møde
Per Pindstrup-Andersen, som har arbejdet med fødevare- og 
ernæringspolitik hele livet, på Næstved Bibliotek. Han fortæller 
om, hvad vi kan gøre for at opfylde verdensmål 2’s målsætnin-
ger inden 2030 samt hvilke udfordringer, vi står overfor.
Gratis, men tilmelding på www.naesbib.dk.

•  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 ”Ver-
denshjørnet” på Næstved Bibliotek for fl ygtninge og indvan-
drere. 

•  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.

Præsentation af Klimaplan 
2020-2030 i Ressource City
Byrådet i Næstved Kommune har sendt forslag til Klimaplan 
2020-2030 i høring, fra den 18. december 2019 til
den 12. februar 2020.

I forlængelse af dette vil Næstved Kommune gerne invitere til 
borgermøde mandag den 20. januar kl. 16.00-17.30 på 
Ressource City, Maglemølle 31 i Næstved. Her vil Klimaplanen 
blive præsenteret, og derefter afsættes tid til spørgsmål og 
debat. Det bliver muligt at møde medlemmer af Teknisk Udvalg 
for en dialog om Klimaplanen. 

Tilmelding er ikke nødvendigt. Vi håber på at se så mange
af jer som muligt.

Klimabutik i boderne hver onsdag
Husk, at du også har mulighed for at komme med forslag til
Klimaplanen hver onsdag i tidsrummet kl. 13.00-16.30 i
Klimabutikken ved Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8. Her vil 
medarbejdere fra kommunen også kunne svare på spørgsmål
til klimaplanen.


