Fredag den 28. februar havde julekoncertudvalget i Odd Fellow logerne i Næstved den
store glæde at kunne udlodde overskuddet fra sidste års julekoncert i Skt. Peders Kirke
med Ann-Mette Elten, som rigtigt mange borgere havde fundet vej til, og som var en stor
succes.
Formanden broder Jørn Haaber kunne oplyse at det var 83. gang at Odd Fellow logerne i
Næstved havde afholdt julekoncert, og at der denne gang var 46.000 kr. til menighedspleje
og godgørende organisationer i Næstved.
Efter en kort orientering om Odd Fellow Orden og Logerne i Næstved uddelte formanden et
gavebrev til de fremmødte, som et synligt bevis på donationen som fordelte sig således:
Sct. Peders kirke 5.000 kroner
Mogenstrup Kirke, Karrebæk Kirke, Holsted Kirke og Rønnebæk Kirke fik hver 4.500 kroner
Omsorgsgruppen 5.000 kroner
Broen i Næstved 5.000 kroner
Natteravnene 4.000 kroner
Frelsen Hærs Krisecenter 4.000 kroner
Mødrehjælpen 4.000 kroner
Varmestuen i Næstved 1.000 kroner
De fremmødte repræsentanter takkede herefter for donationerne som varmede, da de
havde nok af formål at bruge dem til.
Broder Jørn Haaber udtrykte stor glæde ved, at så mange havde bakket op om
julekoncerten, som udover at det var en fantastisk god musikalsk oplevelse, der fik alle i
julestemning, også var med til at støtte de gode formål fra ikke mindst de frivillige
organisationer.
Formanden kunne afsluttende oplyse, at man til julekoncerten i 2020 netop havde skrevet
kontrakt med årets solist - Annette Heick, så man kan godt glæde sig til atter en stor
oplevelse til årets julekoncert.
Efter uddelingen sluttede man af med et mindre traktement, hvor de taknemmelige
modtagere fik lejlighed til en god snak.

Fra venstre: Omsorgsgruppen: Hanne Rasmussen og Stine Obdrup, Holsted Kirke: Else
Weberg, Rønnebæk Kirke: Sognepræst Christine Pihl og Jette Callesen, Mogenstrup Kirke:
Sognepræst Mette Lund Larsen og Jesper Hougaard, Natteravnene: Ulla Christensen og
Lene Sværke

