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NÆSTVED: Gudstjeneste søndag den 29. april:
Bavelse Kirke 11:30 Annette Marie Kruhøffer 
Birkebjergkirken 10:30 Carsten Jensen 
Fensmark Kirke 10:30 Martin Egerup 
Fodby Kirke 10:30 Jakob Vincens Grandjean 
Fuglebjerg Kirke 10:30 Rikke Milan Nielsen 
Fyrendal Kirke 10:30 Tom Thygesen Daugaard 
Herlufsholm Kirke 10:00 Thomas Emil Horneman-Thielcke 
Krummerup Kirke 10:30 N.N,Tom Thygesen Daugaard 
Marvede Kirke 09:00 Jakob Grandjean 
Mogenstrup Kirke 10:30 Helene Borgman Hansen 
Næsby Kirke 09:30 Annette Marie Kruhøffer
Rønnebæk Kirke 10:00 Christine Pihl 
Skt. Peders Kapel 10:30 Mette Lund Larsen Hougaard
Skt. Peders Kirke 10:00 Lars Michael Hansen 
Skt. Jørgens Kirke 10:00 Lillian Jordan Nielsen og Bene-

dikte Brisson 
Toksværd Kirke 09:30 Sanne Elisa Grunnet 
Toksværd Kirke 11:15 Sanne Elisa Grunnet 
Tybjerg Kirke 09:00 Vagn Birk Jensen 
Vejlø Kirke 10:30 Helle Bundgaard Poulsen 
Vester Egesborg Kirke 09:00 Helene Borgman Hansen 
Vrangstrup Kirke 10:30 Vagn Birk Jensen

Gudstjenester

NÆSTVED: Vejlø Håndbold markerede onsdag aften klub-
bens 10 års jubilæum, da klubben holdt sæsonens afslut-
ningsfest. 

Her er tradition for, at der er lidt underholdning, når der 
er julefest og sæsonafslutning, men denne gang havde klub-
ben gjort noget ekstra ud af det og havde entreret med Ulla 
Abdullas Cocobongo Band, som underholdt de omkring 200 
børn og voksne i hallen på Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jør-
gens.

Vejlø Håndbold var tidligere en del af Vejlø IF men har væ-
ret en selvstændig klub siden april 2008. Her er i dag om-
kring 70 spillere i klubben, som har hold fra U4 til U12 og 
træner hver onsdag på Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jør-
gens. Den nye sæson starter 22. august.

Jubilæum med Ulla Abdulla

Ulla Abdulla, her med den lyserøde solsort Skralde, optrådte onsdag 
aften ved Vejlø Håndbolds 10 års jubilæum sammen med sit Coco-
bongo Band. Foto: Helle Hansen

NÆSTVED: På generalfor-
samling i Næstved Cityfor-
ening i marts stemte alle de 
omring 60 tilstedeværende 
uden undtagelse for stiftel-
sen af en investeringspulje 
for midtbyen.

Men da en sådan vedtægts-
ændring kræver tilstedevæ-
relse af to tredjedel af de godt 
170 medlemmer, skal beslut-
ningen lige runde en ekstra-
ordinær generalforsamling, 
og den er nu fastsat til dagen 
lige efter pinse, tirsdag den 
22. maj, fra morgenstunden. 
Det er nærmere bestemt kl. 
08, foregår hos Kvickly og 
der er kun dette ene punkt 
på dagsordenen.

Denne gang kræver ved-
tægterne, at to tredjedele af 
de fremmødte - uanset hvor 
mange medlemmer det så 
bliver - stemmer for den fore-
slåede vedtægtsændring.

Hvert medlem skal frem-
over betale 500 kroner om 
året til den nye investerings-
pulje, som så skal bruges til 
større investeringer i for-
eningen eller bymidten som 
for eksempel mere julelys, 
bænke, blomster eller hvad 
man nu bliver enige om, at 
der er mest brug for.

Investeringspuljen kan 
alene disponeres af besty-
relsen i Næstved Cityfor-
ening .

Ekstraordinær generalforsamling

TRAVLHED: Der byg-
ges så mange nye 
boliger, at bygge-
branchen ikke har 
tid til boligudstillin-
gen BO4700.

Af Anna C. Møhl

NÆSTVED: Der bliver ikke 
nogen byggeudstilling i for-
året 2019. BO4700 er aflyst.

Det siger ejendomsmægler 
Niels Kragh til Sjællandske. 

Aflysningen kommer efter 
en kamp for overhovedet at 
få byggefirmaer til at deltage 
i boligudstillingen i Næst-
ved Nord. Byggebranchen 
har simpelthen for travlt.

- Vi har i forvejen et op-
hedet nyhus-marked og 
byggefirmaerne, store så-
vel som små, har sindssygt 
travlt, siger Niels Krag fra 
EDC-Mæglerne.

Bygge i rekordfart
Planen om BO4700 blev lan-
ceret i begyndelsen af marts 
og byggeudstillingen skulle 
stå klar syv måneder sene-
re. Det skulle gå stærkt. Der 
skulle bygges 30-35 huse i re-
kordfart på den nye udstyk-
ning Eskeskoven. Kommu-
nen har udstykket 54 grun-

de, og godt halvdelen var re-
serveret byggeudstillingen.

Flere i byggebranchen 
meldte da også ud, at de ikke 
kunne nå at bygge arkitekt-
tegnede huse på så kort tid. 
BO4700 blev efterfølgende 
flyttet frem til Påsken 2019, 
men det var ikke nok til at 
tiltrække byggefirmaerne.

Grundsalg går godt
Boligudstillinger er ikke 

kun et godt sted at kigge på 
nyt hus. Det er også et ud-
stillingsvindue for byggefir-
maer. Et udstillingsvindue, 
som branchen tilsyneladen-
de ikke har behov for.

- Jeg ærgrer mig over, at 
Næstved ikke kommer på 
landkortet med en stor, flot 
byggeudstilling. Vi har jo 
brug for tilflytning og op-
mærksomhed. Men jeg glæ-
der mig over, at det går rigtig 

godt med at sælge bygge-
grundene, siger Niels Krag.

Sidste byggeudstilling i 
Næstved var i 2005, hvor in-
teressen var enorm. 

Flere end 35.000 besøgte 
husene, der var første ud-
stykning i De Lodne Højder.

Byggeudstilling  
næste forår er aflyst

Borgmester Carsten Rasmussen (tv) og ejendomsmægler Niels Krag aflyser husudstillingen BO4700.  
 Foto: Hans Jørgen Johansen

UDDANNELSE: Næst-
ved Fri Skole har 
fået en ny pavillon.

Af Helle Hansen

RISLEV: I mange år har 
Næstved Fri Skole ønsket 
sig mere plads til sine elever. 

Ønsket er nu gået i opfyl-
delse, og torsdag eftermid-
dag blev en ny pavillon ind-
viet af borgmester Carsten 
Rasmussen. 

Her er tale om en bygning 
med to nye store lyse lokaler 
og et gruppelokale. Lokaler-
ne skal primært bruges til 
huse overbygningens elever, 
der hermed får albuerum 
til at udfolde deres kreativi-
tet og virkelyst. Derudover 
arbejder skolen på at få sat 
pavillonens 1. sal i stand, så 
der bliver endnu mere plads 
til musisk og teknologisk 
virke. 

Næste projekt venter lige 
om hjørnet. I Rislevs gamle 
forsamlingshus bygges og 

indrettes der et nyt fuldt ud-
styret naturfags lokale.

 - Overordnet er det et 
kæmpe løft af skolen, vi her 
er vidner til, siger Kim von 
Bülow, som først på året af-
løste stifteren Tove Harteli-
us som leder af skolen.

- Det er starten på Næst-
ved Fri Skole version 2. En 

version hvor skolens unikke 
pædagogik kombineres med 
udsyn og en oplevelse af me-
ningsfuldhed i en fragmen-
teret verden, tilføjer den nye 
skoleleder.

Alle er velkomne til at 
lægge turen forbi skolen til 
en rundvisning og se de nye 
forhold.

Næstved Fri Skole blev 
startet i Vejlø i august 1998 
af en gruppe forældre, der 
ønskede at give deres børn 
et anderledes uddannelses-
tilbud end den traditionelle 
skole. Skolen flyttede senere 
tilden gamle skole i Rislev og 
har i dag 117 elever.

Næstved Fri Skole version 2

Næstved Fri Skole kunne torsdag eftermiddag indvi en ny pavillon til overbygningseleverne. Privatfoto


