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SIDSTE STIK SØNDAG  
 
Vi fik håb og tro på fremtiden – tak for samarbejdet 
I disse dage pakker Region Sjælland sammen og flytter til mindre 
lokaler, sidste vaccinestik gives i Arena Næstved på søndag. Et kapitel i 
husets historie som, med hånden på hjertet – og lidt på kogepladen – 
nærmest er surrealistisk at tænke tilbage på.  
 
Region Sjælland nåede op på 136.000 stik i Arena Næstved, og to vidt 
forskellige arbejdskulturer tager nu afsked med hinanden, efter at 
have arbejdet helt tæt i mere end et halvt år. 
  
-Region Sjællands vaccinationscenter i Arena Næstved var et lys i 
mørket, siger direktør i Arena Næstved, Jakob Brixvold. Da 
vi henvendte os til Region Sjælland omkring jul 2020, var vacciner, 
nedlukning og smittetal det eneste alle talte om, husker han. 
-Vaccinationscentret gjorde det muligt gradvist at åbne samfundet for 
danskerne, og det har holdt liv i vores forretning, både økonomisk, 
men også åndeligt og fagligt, siger direktøren.  
 
Daglig leder i Vaccinationscentret, Pernille Voigt, har også været glad 
for samarbejdet. 
-Jeg vil gerne takke Arena Næstved for et godt og lærerigt samarbejde. 
Det har været en spændende og sjov proces, hvor vi på tværs af to 
organisationskulturer har arbejdet mod et fælles mål, siger hun.   
-Vi har været glade for, at Arena Næstved har bidraget til, at vi har 
kunnet udføre vores arbejde i kampen mod Corona. Vi kommer til at 
savne den gode forplejning, smil, grin og samarbejdet med Arena 
Næstved samt de mange medarbejdere, som vi har nydt at tilbringe 
hverdagen med, slutter Pernille Voigt. 
 
Arena Næstved har bygget Vaccinationscentrets rammer, haft ansvar 
for crowdcontrol og borgernes færdsel i huset, varetaget rengøring 
efter coronaens skærpede hygiejnekrav og drevet frokostkantinen for 
de mange medarbejdere fra regionen. Det har været en stor og 
velkommen opgave med mere end 200 åbningsdage á 14 timer.  
 
Åbningen af Vaccinationscentret betød, at Arena Næstved i februar 
kunne melde sig ud af de statslige kompensationsordninger, og i stedet 
tilbagekalde alle medarbejdere på job.  



27/08/2021 

 

 
ARENA NÆSTVED 

Ved Stadion 11 

DK-4700 Næstved 

 

Telefon 55 72 44 15 

info@arenanaestved.dk 

www.arenanaestved.dk 

Side 2  

 

 
-Samfundets vej tilbage til friheden er gået igennem Arena Næstved 
det seneste halve år, og en positiv sidegevinst for os er, at endnu flere 
mennesker fra alle dele af samfundet nu ved hvor de finder os, og 
måske har de også lagt mærke til, hvad vi kan, siger direktør Jakob 
Brixvold. 
 
Vaccinationscenter om dagen – koncert om aftenen 
Der har også været plads til kulturen undervejs. To gange har man 
skubbet Vaccinationscentret til side for et døgns tid, og gennemført D-
A-D koncert og foredrag med Hella Joof i arenaen.  
”De skøre strømere” fra egnsteatret Rakkerpak har været på besøg for 
at løfte stemningen på et tiltrængt tidspunkt, ligesom 
sundhedsminister Magnus Heunicke, regionsformand Heino Knudsen 
og borgmester Carsten Rasmussen har gæstet det unikke samarbejde 
mellem regionen og Arena Næstved.  
Landsdækkende og lokale medier har formidlet historier fra 
Vaccinationscentret, men nu er det slut.  
 
De store fællesskaber gennem sport og kultur er tilbage, og 
foreningerne indtager arenaen allerede i næste uge.  
-Nu sætter vi fuld damp under events, koncerter, møder og sport igen. 
Vi glæder os til et efterår med masser af oplevelser der får pulsen op 
og hjertet til at slå lidt hurtigere, siger direktør Jakob Brixvold. 
 
Sidste stik gives i Arena Næstved søndag den 29. august 2021  
klokken 21. 
 
 


