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Danmarks højeste træ er 53, 7 meter.  

Det er en Douglas-gran, der står i skovene ved Silkeborg Søerne.  

 

Danmarks ældste træ er 1.600 år gammelt.  

Det er Konge-egen, som har rødder i Jægerspris Nordskov. 

Nu står vi her ved et helt nyt træ. 

 

Det har ikke slået nogen rekorder. Og det kommer det nok ikke til….  

Og sådan skal det nok også være - for her i Frivilligcenter Næstved er der heller ikke nogen, der går op i at 

være nr. 1 – her går man op i at være der for ALLE! 

Sådan var det i 1995. Sådan er det i dag. 

I er dem, der bringer andre frem.   

Derfor er jeg glad for, at vi trods alle corona-restriktioner, kan fejre jer i dag. 

Og jeg har glædet mig til at komme og plante det her grantræ. Det er en virkelig god måde at markere 

jubilæet.  

Et grantræ er grønt hele året. Når resten af naturen har trykket på vinter-pause-knappen, beholder træet 

sin farve og styrke. Alle ved, hvordan sådan et grantræ dufter – og man får helt automatisk lyst til at 

komme tættere på.  

 

Det samme gælder for Frivilligcenter Næstved: Man føler sig også altid velkommen. Og man får lyst til at 

komme tætter på. Året rundt er I samlingspunkt for de frivillige sociale foreninger og en masse aktiviteter. 

 

I 25 år har I været de stærke rødder. Lige så naturligt som et grantræ, der holder fast på sine nåle, holder I 

fast i de sociale foreningerne. På den gode måde altså… Giver læ for vinden, støtte, inspiration og glæde, 

for alle dem, som kommer her.  

 

De foreninger I samarbejder med, udgør en helt afgørende hjælp, støtte og inspiration for mange tusinde 

mennesker her i vores kommune. Uden de sociale frivillige foreninger og alle de frivillige – ja, hvor var vi så 

henne? Der er ingen tvivl om, at frivillige og alle, der har blik for andre mennesker og rækker ud, er 

Danmarks stærkeste fundament.   

Det stærke fundament – det kalder også på en anden tanke – nemlig på dig Jette. 

Fra begyndelsen har du, sammen med gode medarbejdere, dygtige bestyrelser og frivillige stået i front. Et 

helt fantastisk stykke arbejde. Tak for det!  

Nu er faklen – eller lyskæden skulle vi måske sige, når vi står her ved grantræet - givet videre til dig, 

Pernille. Det er jeg helt tryg ved.  



Jeg ved, at de sidste mange måneder har været en udfordring. Corona har spændt ben for meget. Men I har 

formået at finde løsninger på meget, og fået vigtige funktioner til at fortsætte. 

Også en stor tak for det. 

Ja, i det hele taget en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde har været med på rejsen de sidste 

25 år.  

Det vil jeg gerne sige på vegne af hele Byrådet og som borgmester på vegne af alle de borgere, der på den 

ene eller anden måde har haft glæde af jeres virke. 

Og nu har jeg efterhånden talt længe nok – vi skal have noget andet til at virke – vi skal have træet i jorden. 

 

[træet plantes] 

Tillykke og et TRÆ-foldigt hurra for Frivilligcenter Næstved. 

 


