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UGENS BEDSTE TILBUD OG HISTORIER

Tom er cykelpilot for Kjeld 
og de andre på Birke-Bo // SIDE 79

Festlig musik i musikforeningen
Næstved Musikforening åbner på søndag årets række 
af koncerter  med alt fra opera til svenske viser med 
sopranen Gitta-Maria Sjöberg og pianisten Ulrich 
Stærk. // SIDE 81

Flammen tændes i grillen
16. januar åbner restaurant ”Flammen” i Kobber-
hjørnet med plads til 350 gæster. // SIDE  82

Amatørernes værker i kunstforeningen 
Fra på lørdag kan man se, hvordan 20 lokale amatør-
kunstnere tolker temaet ”Brobygning”. // SIDE 81

LÆS I DENNE UGE OM:
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Gardinbussen  
kommer hjem til dig
Bestil uforpligtende besøg 
af vores gardinkonsulent 
på tlf. 23 67 61 46

SE VORES
ANNONCE
PÅ SIDE 9

Volkswagen Næstved
Morten Hansen Automobiler A/S
Gavnøvej 1, 4700 Næstved Tlf. 55 72 15 15 www.morten-hansen.dk

Peugeot 208 1,0 VTi Access Air
03/14. KM 34.000. Hvid, aircon., fjeb. c.lås, infocenter, udv. temp. 
måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-spejle, cd/radio, Isofix, kop-
holder, 6 airbags, abs, antispin, ESP KR. 89.800
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LØRDAG 14. JANUAR kl. 11 - 16

Velkommen til

DANMARKS STØRSTE
ŠKODA-BILHUS

ER ALTID FYLDT MED ATTRAKTIVE TILBUD!
 KIG IND - VI HAR OGSÅ EN NY

ELLER BRUGT BIL TIL DIG!
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Salgschef
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PEUGEOT NÆSTVED
Henrik Hansen Automobiler A/S

KOM OG PRØV ÅRETS BIL
I DANMARK 2017
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UDDANNELSE 2017

SYDSJÆLLANDS BILMEDIE

Leif Nielsen Jensen A/S  
gentager succesen  Er igen på mærkerne både lørdag og søndag

Arne Busk Automobiler  
gentager succesen 
Gratis pølser til alle der kommer på besøg  i weekenden

Stor tilstrømning til  Næstveds bilhuseMange brugte weekenden på at se, prøve og købe ny bil
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Salgskonsulent
Lars Lyberg
55 74 09 82
E-mail ll@maxdue.dk

Brand Manager
Tim Due
55 74 09 83
E-mail tid@maxdue.dk

MAX DUE A/S
Holsted Park 23  I  4700 Næstved   I  55 72 76 66  I  www.maxdue.dk  I  info-naestved@maxdue.dk

 www.maxdue.dk

- har biler på lager, til omgående levering!

MAX DUE A/S

VELKOMMEN TIL SNIGPREMIERE HOS MAX DUE A/S

Kia Niro byder på kvalitet i topklasse, et kompakt eksteriør, en raffi neret kabine med gode pladsforhold, der harmonerer perfekt med en ægte hybridmotors talenter: Høj ydelse, god brændstoføkonomi og lave emissioner.  
Oplev den hos Max Due A/S

Kom og oplev helt nye 
Niro Crossover Hybrid

Henrik Hansen  
Automobiler gentager succesen 
Peugeots populære modeller står igen klar 14. og 15. januar

Volkswagen Næstved gentager succesen 
Afholder også Købers Marked på lørdag til kl. 16

Niels Petersen  
Automobiler gentager succesen 
Opel byder også på Karl og Mokka i weekenden

DET STØRSTE EJENDOMSMARKED I NÆSTVED OG OMEGN

Ejendomsmæglere 

i Næstved

ANNONCETILLÆG FOR BOLIGBUTIKKER I NÆSTVED KOMMUNE

Nissen

Fairmægler Næstved, Østergade 14, 4700  Næstved, Tlf. 21304021
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Senior kunderådgiver
Lone Axelsen har en solid bankuddannelse og har beskæf-
tiget sig med vurdering, salg og finansiering af ejendomme 
i over 25 år. Lone har også arbejdet som finansieringsrådgi-
ver hos en ejendomsmægler.

Danmarks 
måske billigste 

realkreditinstitut

Ring 70 10 21 79, eller send en mail til kundecenter@brf.dk 
Få lokal rådgivning hjemme, når det passer dig.

Det kan være relevant, hvis du: 
   •  Synes dit nuværende lån er blevet for dyrt
   •  Vil omlægge til en anden låntype 
   •  Ønsker at låne ekstra i boligens friværdi
   •  Vil låne til køb af en ny bolig

Start med et Pristjek hos BRFkredit.

Få et Pristjek og se, 
om du kan spare penge

Af Niels Brande

Næstved // Kjeld Hansen tager 
plads på bænken forrest på 
den røde rickshaw-cykel, og 
Tom Borgmann hjælper ham 
med at komme helt på plads 
og blive spændt fast. Tempe-
raturen er et godt stykke un-
der frysepunktet på en flot og 
klar eftermiddag i begyndel-
sen af januar. 
Kjeld bor på Birke-Bo på 
Tommerupvej, et botilbud for 
demente i forbindelse med 
Birkebjergcentret, mens Tom 
er frivillig cykelpilot.
Cirka en gang om ugen kører 
Tom tur med den ene af cen-
trets to røde rickshaws, og i 
dag er det Kjeld, der skal have 
en tur.

Cykler over hele kommunen
Rundt om på kommunens 
plejecentre står en stribe af 
de store cykler klar til at blive 
kørt af de frivillige cykelpilo-
ter, og de kan sagtens bruge 
flere piloter.
Derfor er avisen blevet invite-
ret med på en cykeltur. Egent-
lig skulle avisens mand køre 
ved siden af på egen cykel, 

men da der i dag kun skal en 
enkelt passager med fra Bir-
ke-Bo, og der er plads til to, 
tilbyder piloten et lift.
Heldigvis får han hjælp af 
cyklens elektriske hjælpemo-
tor og otte gear, men det kan 
alligevel hurtigt blive en tung 
tur for piloten. Tom har dog 
været cykelpilot i fire-fem år, 
så han ved, hvordan det brede 
køretøj skal håndteres.  

Tom træder, og Kjeld puster
Cykelpiloten sætter cyklen i 
bevægelse, mens han synger 
en lille sang for sine to pas-
sagerer. Cyklen triller ned til 
Rønnebækken, hvor piloten 
drejer til venstre og ud på sti-
en langs med bækken.
- Det er et godt at sted at køre 
året rundt, for så får vi set 
alle årstiderne, forklarer Tom 
Borgmann, mens passagerer-
ne kigger ud over engene på 
højre hånd.
- Det er her, hvor træerne står 
ude om natten, siger Kjeld 
Hansen med lune i stemmen. 
Han sidder godt og mageligt 
og nyder turen.
- Det er meget godt. Især 
når man sidder forrest. Det 

er værre for ham, der sidder 
omme bagved, joker han, 
mens piloten griner med.
- Kjeld plejer at være så 
hjælpsom og sige, at jeg bare 
skal træde, og så skal han nok 
puste.

Forundret lille pige
Han drejer cyklen op ad Ny-
gårdsvej og fortsætter forbi 
gymnasiet, hvor en lille pige 
til stor forbavselse ved synet 
spørger sin mor, hvad det er, 
der kommer kørende.
Pigen får en hilsen og et par 

venlige ord med på vejen fra pi-
loten. Det gør alle i øvrigt. Den 
røde cykel er et indslag i bybil-

ledet, der vækker opmærksom-
hed, og det belønner han.
For Tom handler det om mere 
end bare en cykeltur. Det skal 
være en oplevelse for de ældre 
passagerer, så de kan få lidt 
adspredelse i dagene. Derfor 
var han også med til for et par 
år siden at arrangere cykelløb 
med mange af kommunens 
rickshaws på den gamle ka-
sernegrund. Det var festligt, 
husker han.

Kaffe efter tre kvarter
For enden af Nygårdsvej fort-
sætter Tom ned til havnen og 
drejer ud på promenaden. Her 
ynder han at køre, for udsig-
ten er så smuk. 
I dag er der dog forhindrin-

ger på vejen efter årets første 
oversvømmelse, så han må 
have cyklen ud på Kanalvej, 
men så går det også fint vide-
re, selv om vinden efterhån-
den bider lidt i kinderne.
Han triller op ad Katholmvej, 
videre ud på Åderupvej, kryd-
ser Vestre Ringvej og kort ef-
ter er vi på Svendborgvej.
Efter i alt tre kvarter og 7,5 
kilometer er vi tilbage ved Bir-
ke-Bo, hvor en tiltrængt varm 
kop kaffe og et stykke kage 
serveres for pilot og passage-
rer.
Har man lyst til at blive cykel-
pilot, kan man finde kontakt-
oplysninger til kommunens 
centre på www.cyklinguden-
alder.dk/find/naestved.

Jeg skal bare træde og så skal han nok puste

Af Niels Brande

Næstved // At 73-årige Tom 
Borgmann fra Karrebæk blev 
cykelpilot, var egentlig lidt af 
en tilfældighed.
Han oplevede for nogle år 
siden, hvordan en tidligere 
kollega og god ven blev ramt 
af alzheimers, og Tom blev 
en tæt støtte for vennen Leo. 
Bland andet da Leo, efter-
hånden som sygdommen blev 
mere fremskeden, flyttede ind 
på Birke-Bo.

Snakken går godt på en cykel
Her opdagede Tom en sofa-
cykel, som han fik lokket sin 

gamle ven med ud at køre på.
- Det var lidt svært at snakke 
sammen, når vi sad over for 
hinanden, men jeg opdagede, 
at når vi var ude at cykle og der 
sad ved siden af hinanden, gik 
det bedre, erindrer Tom. 
Leo døde desværre inden, der 
var gået to år.

Gavnø og en lille fadøl
Da Tom efterfølgende kom 
forbi Birke-Bo for at sige far-
vel til personalet, gav de imid-
lertid ikke slip så let.
- De spurgte, om jeg ikke hav-
de lyst til at køre med nogen af 
de andre, for der var flere, der 
gerne ville have en køretur. 

Derfor begyndte han cirka en 
gang om ugen at køre tur med 
et par stykker af de ældre. 
Ofte kører de ind til byen, men 
turen går også ind imellem til 
den gamle kaserne, Ydernæs 
og andre lokaliteter i området. 
Gavnø er et yndet mål i som-
mermånederne. 
Sidste sommer kørte Tom 
gennem centrum med et par 
herrer i cyklen. På Axeltorv 
faldt det ham ind, at de da 
kunne drikke en lille øl, hvil-
ket de to herrer var med på.
Det er ikke kun passagererne, 
der får glæde ud af turene. 
Det gør cykelpiloten også, af-
slører han.

Tom blev cykelpilot 
for ven med alzheimers

Cykelpilot Tom Borgmann og Kjeld Hansen er klar til en cykeltur.

Tom Borgmann har været cykelpilot i fire-fem år. Det begyndte med cykelture for en ven og tidligere 
kollega, og da han døde, begyndte Tom at køre for andre. Fotos: Niels Brande

Tom Borgmann kører gerne langs Rønnebækken, hvor der både er fredeligt og flot udsigt til eng og skov.


