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AOF Næstved & Susålandet

AOF Næstved og Susålandet vil gerne ønske vores kursister og
samarbejdspartnere en rigtig god jul og et godt nytår!

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer, for den inspiration i løbende er kommet med. Det har på mange
måder været medvirkende til, at det har været et rigtig godt år, for AOF Næstved & Susålandet.
Det sidste nye vi har gang i, er en lang række foredrag omkring Næstved og omegn med kulturhistoriker Tommy
Christensen – kig på vores hjemmeside www.aof-naestved.dk. Endvidere afholder vi to foredrag med forfatteren til bogen
”Mange skurke få helte” Allan Huglstad på Fensmark bibliotek, den 15. og 22. januar. Tilmelding kan foregå via vores
hjemmeside og der kan købes biletter på Fensmark bibliotek.
HUSK Nytårs Koncerten i Næstved Hallerne søndag den 27. januar kl. 14.00, hvor Næstved Byorkester er vært. Du kan
b.la. møde Annette Heick og Joachim Knop – billetter sælges på www.sj-billetten.dk. Vi ses!
Vidste du at det er muligt at bestille NÆSTVED-KORET til dit arrangement:
Ring eller mail i så god tid som overhovedet muligt og fortæl om dit ønske til formanden: Marianne Muusmann Tlf. 55 70 03
17 e-mail: mk.muusmann@mail.dk. Prisen for et arrangement ligger normalt mellem kr. 2.000 og 5.000, afhængig af
arrangementets art.
I særlige tilfælde optræder NÆSTVED-KORET i uden honorar. Repertoiret er alsidigt sammensat af verdslige, kirkelige og
underholdende satser både på dansk og fremmede sprog.

Kollegialt netværk for seniorer 50+
I det forgangne år har vi kørt en kollegial netvæ rksgruppe AOF Seniorer 50+. Her handler det om at udveksle, netværk,
motivere og være hinandens sparringspartnere. Herudover arbejdes med professionel markedsføring af kompetencer,
sparring omkring lovgivning, professionel gennemgang af CV, præsentationsteknik og ”sælg dig selv bedst muligt”, adgang
til oplæg og forskellige relevante foredrag, adgang til virksomhedsdatabase, tid og rum til at finde eget ståsted i en
ordentlig atmosfære o.m.a.. Kig ind på hjemmesiden www.seniorer50.dk eller www.aof-naestved.dk. Eller læg vejen forbi
AOF HUSET i Riddergade 16 i Næstved. Vi er der hver tirsdag kl. 9.00-15.00. For at deltage skal du være helt eller delvis
ledig og have en aftale med jobcentret, Anden Aktør eller kommunen.

Bliv klogere på dit forbrug og gå i dybden med din privatøkonomi
Har du brug for at komme ”til bunds” i din økonomi eller søger du overblik, redskaber til at finde løsninger eller overblik til
at få skabt overskud i din økonomi, hvad enten det handler om din bolig, hobbyvirksomhed eller privatøkonomi? Så er der
hjælp at hente. Der er endda flere forskellige kurser at vælge imellem.

Med venlig hilsen
AOF Næstved & Susålandet
Kirsten & Connie

