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Nu lever vi virkelig i et kommentatortyranni. Et grelt eksempel herpå
var efter Helles nytårstale. Knapt havde Helle udtalt det sidste ord i
talen før TV2 havde 3 kommentatorer til at kommentere talen og dens
indhold. Der var ikke et rosende ord for indholdet, som blev betegnet
som ukonkret og uden visioner. Retorikken var vist det eneste, der var
godt nok. Danskerne fik altså med det samme at vide, hvad de skulle
mene om talen. Aviserne fulgte op dagen efter i samme spor. En
enkelt redaktør beklagede efterfølgende i ”Presselogen” at de havde
glemt at spørge borgerne. Jeg personligt oplevede talen, som en stærk
opfordring til at stå sammen i en svær økonomisk tid og som til at
være virkelig engageret. Jeg ved samtaler senere at mange følte det
samme.
En udtalelse fra en erhvervsmand, en politiker eller en kronik kan
efterhånden ikke stå alene uden at vi skal have den kommenteret af en
eller flere professionelle kommentatorer. Giv dog folk en chance for
selv at ”fordøje teksten”.
Pressen løber efterhånden, som en flok geder i samme retning, men
derfor behøver v i andre ikke at løbe efter!
Vi må bede formiddagspressen og den kulørte presse om at stramme
lidt op på deres etiske linie. At svine alt og alle til i forsøg på at holde
oplagstallet oppe, er ikke kønt.
Det er helt på sin plads, at folketinget i øjeblikket ser pressen
efter i sømmene, og endog overvejer bøder for at fremføre direkte
usandheder.

Formandens klumme

Resultaterne er der allerede: Væk med grænsebommene, væk
med starthjælp, væk med loft over børnecheck, kickstart for
at skabe job, kriminelle lavalder ført tilbage til 15 år og meget
mere.
Ida Marker,
kredsformand

Velkommen til 2012!
Jeg håber alle er kommet glade og optimistiske ind i det nye
år, for der bliver nok at tage fat på. 2012 bliver et vigtigt år på
mange måder. Det er ikke et valgår, men et rigtigt arbejdsår – der
skal forhandles overenskomster, laves trepartsforhandlinger,
og vi vil se resultater af vores nye regerings arbejde. Det bliver
ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen, at skabe vækst
og arbejdspladser og i det hele taget rydde op efter den gamle
regering. Samtidig skal vi jo huske, at det skal ske i en regering
med tre meget forskellige partier, de radikale er og bliver et
borgerligt parti. Vi kan ikke gennemføre det, vi gerne vil, der
skal tælles til 90 mandater.
Det mest forbløffende er dog, at de forskellige kommentatorer
og oppositionen lyder som om vi alle skulle være vågnet op til en
ny og anderledes verden få dage efter valget…. Ellers forstår jeg
ikke den meget tale om ”løftebrud”.
Men jeg synes, at Helle og vores nye ministre gør det godt –
der bliver arbejdet, og der kommer forandringer hen ad vejen.

EU formandskabet er vigtigt
Danmark har overtaget formandskabet for EU fra Polen, og det
har også betydet en masse arbejde fra de nye ministres første dag
– og det er ikke lige meget, hvordan den opgave bliver løst. Jeg
er glad for, at det er vores ministre, der står med opgaven.
Euroen er i gigantisk krise, der er lavkonjunktur overalt – og
her er det vigtigt, at vi samarbejder godt og konstruktivt i hele
Europa. Selvom vi ikke er med i Euroen, så er den danske
økonomi dybt afhængig af at det går godt for Eurolandene – vi
kan ikke isolere os og lade som ingenting. Det er meget naivt at
tro, at man kan lukke øjnene og sige, at det er kun de andre, det
går ud over – vi lukker bare grænserne og passer os selv.
Men det handler ikke kun om økonomi, derfor lyder målene
for formandskabet også således: Et dynamisk Europa - et
ansvarligt Europa - et grønt Europa - et sikkert Europa

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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De første skridt i den rigtige retning

Magnus Heunicke,
politisk ordfører,

Den socialdemokratisk ledede regering har taget de
første skridt til at føre Danmark gennem krisen. Vi
har sat os for at skabe et samfund, der baserer sig på
et stærkt fællesskab, ægte solidaritet med de svageste
grupper og lige muligheder til alle. Der er intet, der
kommer af sig selv, og den socialdemokratiske vision
for fremtidens samfund bliver ikke virkeliggjort fra
den ene dag til den anden. Men skridt for skridt når vi
resultater, som varmer mit socialdemokratiske hjerte,
når vi sætter nye ting i gang eller skrotter vraggodset
fra VKO’s politik. Her er min personlige liste over
mærkesager, der nu er gennemført:
Kickstart af dansk økonomi
Arbejdspladserne kommer ikke af sig selv, og under
krisen har Danmark tabt 180.000 arbejdspladser i den
private sektor. Derfor fremrykker vi investeringer
for mere end 18 mia. kr. i 2012 og 2013. Kickstarten
alene giver 8.000 ekstra job i 2012 og den samlede
effekt af finansloven er 11.000 flere job i 2012. Det
giver ikke kun grobund for ny optimisme – det giver
reelle job i hele Danmark.
Mere og bedre uddannelse
I fjernsynet kan vi se, at der er fart på i de lande,
Danmark skal konkurrere med i fremtiden. Derfor
skal vi ruste Danmark til en fremtid, hvor den globale
konkurrence bliver stadig skarpere. Vi tager fat med
at oprette 1.500 ekstra praktikpladser i samarbejde
med erhvervsskolerne. Når vores unge har lysten og
evnerne til at uddanne sig, skal de også have muligheden for at få en praktikplads.
I vores finanslov for 2012 afsætter vi en halv milliard ekstra til uddannelser, fordi vi tror på, at fremtidens arbejdskraft skal have en uddannelse i verdensklasse. Og der ud over har vi afskaffet VKO’s
nedskæringer på SU’en.
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En bedre social balance
I en krisetid risikerer man at miste jobbet. Det er
ikke nogen selvforskyldt situation, og derfor har den
socialdemokratiske regering en ny kurs i forhold til
VKO-blokken. Vi begynder med at forlænge dagpengeperioden i en midlertidig periode på et halvt år.
Og så fjerner vi det usympatiske prisloft for 6 ugers
selvvalgt uddannelse, som hidtil har betydet, at nogle
ledige ikke har haft mulighed for at tage især AMUkurser, som ellers kunne hjælpe dem i beskæftigelse.
Den mulighed får de nu igen.
Regeringen har der ud over fjernet fattigdomsydelserne, vi har reduceret brugerbetalingen til
efterskoler og vi har afskaffet den brugerbetaling på
kunstig befrugtning, som VKO indførte, og vi har
fjernet loftet over børnechecken.
Og, nå ja. Så har vi også droppet Dansk Folkepartis
symbolpolitiske grænsebomme og VKO’s pointsystem.
Som socialdemokrater er vi pr. natur utålmodige i
forhold til at få vores politik igennem. Men samtidig
har vi netop erfaring med at være regeringsbærende,
så derfor ved vi godt, at selv de største rejser begynder med de første skridt. Vi har nu taget disse første
skridt, og konklusionen er klar: vi bevæger Danmark i
den rigtige retning igen.

Nyt fra Aktivitetsudvalget
Møderække i aktivitetsudvalget
Mandag den 30. januar 2012:
Aflyst da det ikke er muligt at skaffe oplægsholder gr. EU-formandsskabet. Arrangeres senere på året.
Mandag den 27. februar 2012, kl. 19.00, på Grønnegade Kaserne, lokale 117.
Fokus på arbejdsmarkedspolitikken generelt og lokalt. Viceborgmester A Linda Frederiksen – formand for arbejdsmarkedsudvalget og det lokale LBR, samt en ”bruger af systemet” Benny G. Larsen kommer med et oplæg til
efterfølgende debat.
Mandag den 26. marts 2012, kl. 19.00, på Grønnegade Kaserne, lokale 117.
Fokus på Miljøpolitikken – her får vi besøg af miljøpolitisk ordfører for A Torben Hansen, og meget gerne en lokal
landmand. Begge kommer med oplæg til efterfølgende debat.
Mandag den 30. april 2012, kl. 19.00, i FOA, Bataljonsvej 3, 4700 Næstved.
Fokus på Uddannelsespolitik – vi har inviteret Helge Hansen, afdelingsleder på EUC i Næstved, samt Nicolai Røge
fra DSU. Oplæg med efterfølgende debat.
Onsdag den 30. maj 2012, kl. 19.00, på Grønnegade Kaserne, lokale 117.
Fokus på Integrationspolitik – vi har inviteret Formanden for Næstved Sprog- & integrationscenter byrådsmedlem
A Michael Rex, samt medlem af integrationsrådet Muhammed Monadhil. Begge kommer med oplæg til efterfølgende debat.
Møderne er åbne for alle, så tag gerne nabo eller venner med – vi serverer en kop kaffe/the med lidt sødt til.
Lokale 117 på Grønnegade Kaserne finder man ved at gå ind ad bagindgangen til det gamle ridehus
- ind ad den port der ligger overfor Nygade.
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget
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Har du tænkt på?

Kai Madsen,
Oskarsvej 20 i Næstved

- At vi her i Danmark har en 1.000 årig tradition,
nemlig at vi lever i et land, der har været kristen i
1.000 år.
Siden da er der sket meget, der er opført mange
kirker og bygninger, og vi er overgået til den danske evangelisk-lutherske folkekirke.
Når jeg indleder med disse ord, er det fordi jeg vil
gøre opmærksom på, at kirken og alle dens kulturværdier er vores fælles ejendom, og det er sognets
demokratiske valgte menighedsråd, som er det
forvaltende og besluttende forum.
Menighedsrådets pligter er bl.a.: Menighedsråd
skal på samvittighedsfuld vis bestyre kirkegården
og værne om kirkens kulturværdier i form af
bygninger og inventar, det er også menighedsrådet,
som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken.
Dog ikke præsterne, der ansættes af kirkeministeriet
Menighedsrådet har stor indflydelse på kirkens liv
og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af
kirkens aktiviteter
Menighedsrådet er et betroet hverv og menighedsrådet er til for at tjene sognet og dets
folkekirkemedlemmer.
Jeg vil her henlede opmærksom på, at menighedsrådet i dets nuværende form er det sidste råd i
Danmark, der endnu har en overskuelig størrelse og
nærhed for alle medlemmer i sognet, og jeg mener
vi virkelig må værne om denne struktur.
Jeg vil anbefale vi bruger denne nærhed, til at
gøre kirken til en endnu stærkere del af alles hverdag. Efter min mening skal kirken sammen med
de kirkelige handlinger også være et sted, hvor alle
kan gå hen og være sammen med andre mennesker,
også hvis man føler sig ensom eller har problemer
i sit liv, og et sted med en aktiv social indsats for
udsatte og svage grupper, samtidig med der skabes
gode muligheder for, at det kulturelle liv naturligt
kan udfolde sig.
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Hvorfor dette indlæg, jo det er fordi der skal være
valg til menighedsrådene tirsdag den 13. november
2012, og det derfor er vigtigt, interesserede får en
mulighed for at finde ud af hvad man kan bidrage
med i menighedsrådet.
Det kunne også være helt forfriskende, hvis der
var nogle flere reelle valg, i stedet for de mange
aftalevalg (fredsvalg). Der vil utvivlsomt være flere
menighedsråd, der kunne drage fordel af menighedsrådsmedlemmer med et nyt syn på mulighederne i
sognet.
Jeg har ikke overblik over i hvor mange Sogne,
der er tilhørere tilstede ved menighedsrådsmøderne,
men jeg kan fortælle at i Sct. Mortens Sogn, hvor
jeg er medlem af menighedsrådet, har der det sidste
års tid været tilhørere fra sognet. Det er en dejlig
fornemmelse, at se og mærke, der er flere som
direkte er interesserede i menighedsrådets arbejde,
og som vil afse nogle timer som tilhører.
Derfor skal min opfordring være, mød op som
tilhører ved menighedsrådsmøderne i jeres sogne,
for herigennem at få en fornemmelse af hvad arbejdet i menighedsrådet består i.
Hvis man er interesseret i den hele ordlyd af lov
om menighedsråd kan jeg henvise til Sct. Mortens
Sogns hjemmeside: www.sanktmortenskirke.dk og
åbne fanebladet “sognet” her vil der være link til:
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd.

Ændret sygehusstruktur fører nu også til

ny ledelses- og organisationsstruktur

Kate Sørensen,
regionsrådsmedlem

Kate har bedt mig bringe en personlig hilsen til alle
medlemmer om, at hendes “pause” i partiet var nødvendig af mange grunde, men at hun er utrolig glad for at
være tilbage i det parti, der står hendes hjerte uendelig
nær og at hun er taknemmelig for den meget positive
velkomst hun fik af den socialdemokratiske regionsrådsgruppe og på lørdagsmødet, som blev afholdt her i det
nye år. Redaktøren

Specialsygehusene (nærsygehusene) i Næstved og Roskilde
kobles ledelsesmæssigt til henholdsvis akutsygehuset i Slagelse
og akutsygehuset Køge. Psykiatrien sidestilles nu med de somatiske sygehuse, således at der fremover er 5 sygehuse i Region
Sjælland.
En opdeling i Sygehus Syd og Sygehus Nord var den konstruktion man valgte, da Region Sjælland blev dannet, men implementeringen af ny sygehusstruktur frem mod år 2020 gør det
nødvendigt, at ændre ledelses- og organisationsstrukturen. Det
kommende tiår byder på mange udfordringer med byggeprojekter og overflytninger mellem de enkelte sygehusenheder. Det er
udfordringer, der skal løses bedst muligt samtidig med, at Region
Sjælland skal håndtere de konstante økonomiske udfordringer,
levere sundhedsmæssige tilbud af høj kvalitet til patienterne,
sikre et godt arbejdsmiljø for vore ca. 15.000 medarbejdere og
samtidig være i stand til at gribe morgendagens muligheder for
brug af ny teknologi og patientomsorg i sundhedsvæsenet.
Organisations- og ledelsesændringer er aldrig nemme, men
vi er sikre på, at en styrkelse af de enkelte sygehuses ledelse vil
bedre mulighederne for en smidig overgang til ny sygehusstruktur. Hvert enkelt akutsygehus vil få en ledelse på 3 – en direktør
og to vicedirektører.
Det helt indlysende behov for koordinering og samarbejde
mellem sygehusene, tilvejebringes via jævnlige møder mellem
sygehusledelserne og Region Sjællands direktion.
Politisk har der i alle partier været en vis bekymring for, at
specialsygehusene i Næstved og Roskilde kunne blive ”klemt” i
den nye struktur.
Direktionens oplæg til ledelsesstruktur blev derfor kombineret med en politisk aftale, som alle regionsmedlemmer kunne
tilslutte sig.
Det er en aftale, der på en række punkter sikrer fokus på fremdrift i den fortsatte udvikling af Næstved og Roskilde sygehus i
de kommende år.

For det første bliver sygehusstabene (ledelsen) for parsygehusene Næstved/Slagelse og Roskilde/Køge placeret på henholdsvis Næstved og Roskilde Sygehus – dog med kontor begge
steder.
Ydermere står der i den politiske aftale:
”Det er samtidig aftalt, at direktionen for Regionsrådet
fremlægger en tidsplan for de kommende flytninger og den
udvikling af sygehusfunktioner – som eksempelvis ortopædkirurgi, onkologi inkl. stråleterapi, urologi, neurorehabilitering og
palliation i Næstved og eksempelvis kardiologi, hæmatologi og
infektionsmedicin i Roskilde samt diagnostiske centre begge
steder – der følger af sygehusplanen og de planlagte byggeriers
løbende realisering. Der gøres skriftlig status over for Regionsrådet hvert halve år”.
Som valgte politikere i Næstved, får vi nu mulighed for at
holde et særligt vågent øje med, hvordan det går med at sikre
vort sygehus den udvikling, der var lagt op til i sygehusplanen
2010.
For Næstveds vedkommende er der grund til at have særligt
fokus på etablering af et diagnostisk center.
Det var Venstres lokale medlem af Regionsrådet Kirsten Devantier, der tilbage i november 2010 tog initiativ til at fremlægge
et forslag om etablering af et diagnostisk center i Næstved – i stil
med Silkeborg modellen – og et samlet regionsråd bakkede op
om idéen i budgetaftalen for 2012.
”Silkeborg modellen” været beskrevet og omtalt i både vores
lokale presse og på nationalt TV i de seneste uger, og Næstved
Sygehus har allerede nu de specialer og det personale, der skal til
for at tilbyde patienterne et hurtigt udredningsforløb – det er bare
at komme i gang!
Alt i alt tegner der sig nogle gode perspektiver for vort
lokale sygehus i de kommende år og det er i aller højeste grad
også vigtigt, hvis vi skal fastholde og udvikle uddannelses- og
beskæftigelsesmuligheder i vores by.
Du kan læse mere på regionens hjemmeside under POLITIK
og dagsordenen med bilag til regionsmødet d. 5. januar 2012.

Kort forklaring på nævnte eksempler om funktioner på
Næstved Sygehus:
• Ortopædkirurgi – Planlagte operationer af f.eks. knæ, hofte mv.
• Urologi: Mænds og kvinders urinveje og sygdomme i disse
• Neurorehabilitering: Genoptræning efter traumatisk
hjerneskade (blodprop, hjerneblødning, hjernetraume mv.)
• Onkologi: Medicinsk speciale om kræft og dens behandling
• Palliation: Smertebehandlingstilbud for kræft patienter
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Samtale med en forhenværende

Interview af
Bjørn Falck-Petersen

Henning Jensen gør status
En af de markante begivenheder i 2011 på den kommunalpolitiske scene i Næstved var uden tvivl borgmesterskiftet i foråret.
Den 1. maj er jo i vores bevægelse altid værd at lægge mærke
til, men i år var den i dobbelt forstand en mærkedag, for det var
den dag, hvor skolelæreren efter mere end 22 år i den varme stol
slap tøjlerne og overlod dem til vejmanden - eller for at sige det
på en anden måde: det var den dag, hvor Carsten Rasmussen
afløste Henning Jensen som kommunens førstemand.
Her ved nytårstide plejer man jo at gøre status, og KURER’s
udsendte har derfor besøgt Henning Jensen for at tale lidt med
ham om hans nye rolle som forhenværende og ikke mindst om
hans lange borgmestertid.
Det første spørgsmål ligger ligefor:
- Nu er det efterhånden trekvart år siden, du rejste dig fra
borgmesterstolen. Hvordan har det egentlig været at vænne sig
til ikke længere at være borgmester?
Og svaret falder prompte:
- Jamen, det har været dejligt! Jeg er i det hele taget meget
tilfreds med, at det gik så godt, som det gik med hele skiftet. For
selvfølgelig var jeg lidt bekymret på forhånd og tænkte, bliver
der nu uro og spektakel og strid om, hvem der skal følge efter?
For der kunne jo sagtens dannes små partier i partiet, hvor det
ene gik ind for den ene, og det andet for den anden. Men jeg er
overbevist om, at det var det rigtige tidspunkt - og at det var den
rigtige efterfølger, jeg fik. Så jeg er særdeles tilfreds med forløbet, og personligt så nyder jeg det. For jeg er jo stadig medlem af
byrådet og et par udvalg, hvis arbejde interesserer mig, og samtidig har jeg fået lov at fortsætte i Kommunernes Landsforening,
hvor jeg er næstformand i det internationale udvalg og dermed
også medlem af EU’s regionsudvalg - så jeg får lov at rejse lidt
rundt og følge med i den europæiske dagsorden, og det er jo godt
og spændende. I går var jeg forresten inviteret med til at fejre
Danmarks overtagelse af formandskabet i EU i Koncerthuset i
København, men der må jeg indrømme - jeg har været med til så
mange store arrangementer, så der meldte jeg altså afbud!
- Men savner du ikke, at det ikke længere er dig, der har lov til
engang imellem at slå i bordet og sige: Nu bliver det altså sådan
her!?
- Jo, det hænder da. Men det skulle du måske hellere snakke
med Carsten om? Men, altså, jeg prøver at bakke op og være
positiv og konstruktiv, og hvis jeg en sjælden gang synes, at jeg
vil give ham et godt råd, så bliver det med garanti på tomandshånd - det bliver en sag mellem Carsten og mig og ingen andre!
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- Det har måske i virkeligheden været en lettelse at slippe for
ansvaret ved at være nummer et?
- Ja! Jeg er meget glad for at være sluppet for det. Også fordi
min kone - det er jo kendt af enhver - ikke er rigtig rask og har
brug for praktisk bistand med indkøb og alt sådan noget, og der
er jo også nogle børnebørn, som jeg må være med til at passe
og hente og bringe. Og i år har et af vore børnebørn været ramt
af alvorlig sygdom, så vi har ligget og kørt frem og tilbage til
Rigshospitalets kræftafdeling - så jeg kan slet ikke forestille mig,
hvordan jeg skulle have nået at være borgmester samtidig med,
at vi har haft disse ekstra opgaver de sidste to-tre måneder!
- Så det har - hvis jeg må bruge en forslidt floskel - været en
afsked uden tårer?
- Helt uden tårer! Og så var jeg selvfølgelig også glad over, at
hele skiftet gik så godt - alt var bare på plads! Det var også en
glæde at vide, at jeg i den sidste tid fik lejlighed til at tage nogle
ordentlige skrub, inden Carsten kom til, med skolediskussionen
og økonomidiskussionen, hvor vi jo fik vedtaget en 4-årig
økonomisk plan, som vi følger, og en ny skolestruktur. Det er
sådan nogle ting, der godt kan være lidt tunge at bakse med og
give noget diskussion offentligt og noget kritik politisk, men det
fik jeg da heldigvis ryddet af vejen, sådan at jeg syntes, det var et
rent bord, jeg kunne overlade Carsten.
(Her bliver samtalen pludselig afbrudt af en meget håndfast
praktisk demonstration af, hvad det er for opgaver, vor tidligere
borgmester nu må løse, for en sød lille dame på ca. 4 år står
i døren og forlanger meget bestemt Farfars hjælp til at gå på
toilettet!
Da denne krævende operation er tilendebragt med heldigt
resultat, vender vi tilbage til samtalen og mit næste spørgsmål):
		
- Nu var du jo borgmester i så mange år, at det kan blive svært
at beskrive perioden med et enkelt eller et par ord, men hvis du
alligevel skulle forsøge at formulere en slags sammenfattende
overskrift for din tid, hvordan kunne den så lyde?
- Ja - det har været en tid med forandringer! Og med udfordringer! Og nogle af udfordringerne, dem har vi klaret godt
- og andre, ja, der må vi sige, at det gik ikke, som vi havde håbet
og arbejdet på! Men det værste - var tabet af arbejdspladser!
Vi har tabt alt for mange arbejdspladser! Det begyndte sådan
set allerede, før jeg kom til, først og fremmest med hele strukturomlægningen i kommunen, hvor fremstillingsindustrien gik
ned - men vi mistede også mange af de centrale arbejdspladser:
Behandlingscentret, Gardehusarkasernen og Sygehuset, som vi
havde mange diskussioner om - alt sammen tilbageslag, alvorlige
tilbageslag for Næstved. Vi har prøvet at gå ind for at redde så
meget som muligt, men der er tabt for mange arbejdspladser. Det

har været det alvorligste. Og arbejdspladser er det, der giver en
kommune vækst - og det skal jo altså ikke kun være kommunale
arbejdspladser, men også nogle, hvor det ikke er kommunen, der
betaler lønnen - dem er det kolossalt vigtigt at have.
Det er tydeligt, at vi her er kommet ind på noget, der virkelig
ligger Henning på sinde: bekymringerne for de tabte arbejdspladser og dermed de tabte vækstmuligheder for Næstved kommune.
Det ligger som en klar undertone i alt det følgende, hvor han
kommer nærmere ind på, hvad der efter hans mening var de mest
betydningsfulde sager og forhold i hans ”regeringsperiode”. Og
her er der nok at øse af - og heldigvis overvejende af positiv
karakter.
- Jeg vil navnlig fremhæve 1990’erne og de første år af det
nye årtusinde som en god periode, siger han Vi havde fremgang
i samfundet, og vi havde en god socialdemokratisk regering
under Poul Nyrup, som forstod at sætte gang i væksten, og når
der er gang i væksten, ja, så nyder Næstved jo også gavn af det,
så vores kommune voksede år for år med flere indbyggere, flere
skoler og flere daginstitutioner, nye plejecentre og alt det andet,
som kræves. Ja, der fulgte vi godt med og fik os etableret sådan,
at vi kom på højde med de bedste kommuner i Danmark med
vores standard og med det, som tiden krævede.
Henning lyder rigtig glad, da han sammenfattende siger: Det
kunne vi godt være bekendt!
Men de gode år bød på jo på mere endnu:
- Og så var der kulturen, den fik skam også et ordentligt løft,
fortsætter han. Vi havde lige overtaget Grønnegades Kaserne, og
foreløbig blev den overvejende brugt til mødelokaler for forskellige af byens foreninger, men så tog vi fat! Vi fik skabt det, der
blev kaldt ”Fremtidens Forsamlingshus” med den store ombygning af Nye Ridehus og tilføjelsen af den nye foyerbygning, og vi
fik det lille teater etableret, så det blev godt, og vi fik bygget det
nye bibliotek på den øde Defor-grund, så det var virkelig store
skridt, der her blev taget. Og dermed fik jeg min vilje, for noget
af det, jeg tænkte på, da jeg blev borgmester var netop, at nu
skulle kulturen have et løft fremad.
- Der var også hele projektet med Rønnebæksholm?
- Ja, da, det var en lykke, at vi kunne købe hele det gamle gods
og få det indrettet til det, det er i dag. Det var da faktisk enestående!

torv. Og her kan han krydre sin beretning om bygningshistorien
og trængslerne med Defor-grunden med en munter anekdote
fra en fremvisning af det nyåbnede kommunale bibliotek, som
han arrangerede for bestyrelsen for Kommunernes Landsforening: Den sluttedes nemlig overraskende af med en Tina Turnerkoncert med noget så fornemt som en vaskeægte Melodi Grand
Prix-vinder fra vores lokalområde - den dengang meget omtalte
Peter Andersen med de fine kostumer alias Drag Queen alias DQ.
Det var jo dengang, hvor Anker Boye lige havde brugt en masse
penge på at lade Tina Turner optræde i Parken. Det morede kollegerne fra KL en del. Og vores minikoncert blev selvfølgelig
afholdt i det dengang også nyåbnede Nye Ridehus, som blev
behørigt beundret af gæsterne fra KL.
- De var meget imponerede og fortalte mig alle sammen, at
det sandelig var flot, som vi havde løst problemerne med byens
gamle kaserne, fortæller Henning med et skævt smil. - Og jeg lod
selvfølgelig være med at fortælle dem, at vi i virkeligheden stod
over for endnu større kaserneproblemer, for det var jo på den tid,
hvor vi lige havde indledt de første forhandlinger om, hvad vi
skulle stille op med Gardehusarkasernen!
- Så når jeg ser tilbage, så synes jeg, at der har været mange
gode oplevelser. Men det skyldes også, at jeg synes, jeg har haft
et godt byråd og en god byrådsgruppe, loyale og godt samarbejdende og også flittige med at lave deres ting. Der er mange,
der har været sat på meget svære opgaver, og som har løst dem
særdeles tilfredsstillende.
- Dette her kalder jo næsten på et modspørgsmål: er der noget,
du er ked af ikke at have nået, noget, som du synes det ville have
været rart at få med?
- Nja, jeg er ked af, at vi har tabt så mange arbejdspladser - og
jeg er særligt ked af sygehusdebatten, den faldt i hvert fald ikke
ud til vores fordel! Jeg kæmpede indædt imod den nye regionale
sygehusstruktur, og jeg kæmper da stadigvæk imod, fortsætter
Henning og kaster sig ud i en længere redegørelse for, hvorfor
det var så urimeligt, at sygehusplanerne blev, som de blev, med
den totale afvisning af Næstved, selv om denne dog både i kraft
af sin beliggenhed som naturligt centrum i det sydlige Sjælland

- Det er jo et helt katalog over succeshistorier, du kan remse
op her. Er der noget, du er særligt glad for?
- Der er meget - men for eksempel netop Rønnebæksholm! Jeg
fryder mig virkelig - jeg føler nærmest, at det er mit! erklærer
Henning stolt og fortæller den dramatiske historie om, hvorledes
hele købet og den efterfølgende omfattende restaurering og
modernisering blev gennemført. Alene den politiske behandling af sagen i byrådet var kompliceret og besværlig med flere
afstemningsrunder.. Bestemt ikke alle byrådsmedlemmer - på
tværs af politiske skel - var indstillede på, at kommunen skulle
have et kunstmuseum i den klasse. Navnlig Venstres gruppe var i
begyndelsen meget modvillig, og gruppens daværende formand,
den noksom bekendte rektor på Herlufsholm Gert Olsen, foreslog
stædigt, at Rønnebæksholm skulle ombygges til ældreboliger!
- Men det, syntes vi, ville være synd - både for bygningen og
ikke mindst for de ældre, som så ville blive puttet væk ude på
landet uden forbindelse til noget som helst, som den tidligere
borgmester udtrykker det.
Det næste, som Henning Jensen fremhæver som noget særligt,
bliver - måske ikke så overraskende - byens imponerende hovedbibliotek og de øvrige kulturbyggerier omkring det gamle Kvæg9

og sit befolkningstal burde være selvskreven som kandidat til en
mere aktiv rolle i det samlede sundhedsvæsen.
Også her fornemmer man hele tiden det kraftige engagement,
som altid har været Henning Jensens ”varemærke”, når talen er
om sager, der interesserer ham. Selv om han selvfølgelig er for
professionel til at tage de fejlslagne resultater i sygehusdebatten som et direkte personligt nederlag, er der alligevel en snert
af bitterhed i hans stemme, når han udtrykker sin konklusion af
hele sagen således: - Det var ærgerligt - men der var jo nok også
nogen, der havde aftalt det hele på forhånd!
Vor samtale glider naturligt over på det, som nok mange i
eftertiden især vil forbinde Henning Jensens navn med, nemlig
sammenlægningen af de 5 kommuner Fuglebjerg, Fladså, Holmegård, Suså og Næstved i den nye store Næstved kommune. På
mit spørgsmål, om hele manøvren var de mange anstrengelser
værd, svarer Henning begejstret bekræftende og fortæller om,
hvorledes hver af de 5 kommuner havde noget at bidrage med til
den nye helhed - som han i øvrigt ser som et klart fremskridt i en
nødvendig udvikling.
Også de til tider ret udskældte regioner har den tidligere kommunale førstemands sympati og bevågenhed, og han afviser
totalt al tale om deres eventuelle nedlæggelse. Med henvisning
til den politiske betydning, regionerne har i flere af de øvrige europæiske lande - tænk blot på, som han siger, hvordan de enkelte
forbundslande i Tyskland f.eks. har direkte lovgivningskompetence på vigtige områder - spår han dem tværtimod en fremtid,
hvor flere opgaver logisk må overføres til dem.
Men nu har Henning selvfølgelig også i flere år været medlem
af Kommunernes Landsforenings EU-regionsudvalg!
Samtalen nærmer sig sin afslutning, og jeg stiller mit sidste
spørgsmål:
- Hvad vil du egentlig helst huskes for som borgmester i Næstved i mere end 22 år?
- Jamen, der vil jeg gerne huskes for den store kommunesammenlægning, for den mener jeg faktisk, at jeg i høj grad var i
centrum for. Og jeg er ikke sikker på, at der var så mange andre,
som lige på det tidspunkt kunne have samlet trådene og fået løst
den opgave, således som det lykkedes mig, lyder det alvorligt og
ikke uden en vis portion selvbevidsthed fra Henning Jensen.
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Og han fortsætter:
- En af de ting, som jeg er glad for, er, at jeg hurtigt fik den
lokale presse draget med ind i processen. Lige så snart jeg havde
dannet mig et indtryk af, hvordan problemerne skulle gribes
an, henvendte jeg mig til den lokale presse. Og da den åbenbart
kunne se, at der var gode perspektiver i tankerne, arbejdede den
aktivt med og var til stor hjælp under hele sagen. For der var stor
modstand, også i min egen gruppe, jeg kan huske, at vi holdt
diverse temamøder, hvor jeg følte, at jeg næsten stod helt alene.
Der var såmænd også mere sympati for planerne i de borgerligt
ledede kommuner end der, hvor socialdemokraterne var ved
roret, men det lykkedes da alligevel til sidst at blive enige, og
vi fik skabt en god kommune. Og selv om der nu er krise og
nedskæringer overalt, så tror jeg på en god fremtid for Næstved i
sin nye skikkelse.
- Så du er godt tilfreds med, at Thomas Kluge på borgmesterportrættet af dig, som hænger i den nye byrådssal, har ladet dig
sidde med et kort i hænderne over den nye kommune?
- Ja, bestemt! Men læg lige mærke til, at kortet præcis viser
området rundt om Tybjerglille, og at Thomas Kluge har markeret
et ganske bestemt sted og skrevet: Her var mit barndomshjem,
Thomas Kluge. Så kortet er vist ikke kun kommet med på billedet af hensyn til mig - men jeg er nu i øvrigt meget glad for både
billedet og kommunen!
PS! Hvis nogen skulle tro, at vi i løbet af vor samtale kun
nåede at tale om det, som er refereret her ovenfor, tager de
naturligvis helt fejl! Selvfølgelig blev emner som f.eks. den nye
Helle Thorning-regering, EU-bekymringerne over den nye udvikling i Ungarn, det kommunale selvstyres fremtid, Danmarks
formandskab i EU, den økonomiske krise, magtforskydningen
mellem EU, det danske folketing og de danske kommuner, de
ulige skatte- og afgiftsforhold i de forskellige lande samt mindst
en halv snes andre vigtige forhold af almen interesse behørigt
drøftet og behandlet!
Man spilder ikke tiden i selskab med Næstveds tidligere
borgmester!
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Nicolai Røge,
formand for DSU Næstved

100 dage er ingen tid
Løftebrud, løftebrud og endnu mere løftebrud. Gennem de lidt
over 100 dage regeringen har siddet, er vi alle blevet tudet ørerne
fulde af den nye oppositions beskyldninger om gentagende
løftebrud. Vi er blevet beskyldt for at være hyklere, og for at
svigte vores vælgere. Rent ud sagt, har det ikke været særlig sjovt
at være socialdemokrat i regeringens første 100 dage – i hvert fald
ikke ifølge medierne og den magtsyge opposition!
Heldigvis er sandheden en helt anden: Vi vandt valget,
og fik for første gang i knapt 10 år en regering ledet af
Socialdemokratiet. Vi har allerede gennemført en del af vores
valgløfter, og ført Danmark i en mere solidarisk retning: Den
kriminelle lavalder er hævet, fattigdomsydelserne er afskaffet, og
grænserne til Europa er igen åbne! Vi kan som socialdemokrater
være stolte af hvert eneste initiativ regeringen for gennemført, for
tiderne er meget svære.
Kort efter regeringens tiltrædelse blev det klart, at den tidligere
regering havde gravet et endnu større hul i statskassen end
før antaget. Der vil i 2012 mangle over 100 milliarder kroner.
Underskuddet skyldes, at VKO gennem de seneste 10 år har
sløset med budgetterne, og brugt penge der ikke var, til blandt
andet skattelettelser til Danmarks rigeste: Det er en kurs som den
nuværende regering vil stoppe!
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Vi skal ikke længere bruge penge der ikke er der, og derfor
må regeringens politik om økonomiskansvarlighed også ses som
en socialdemokratisk sejr. Det er en sejr for os, at vi nu kender
underskuddets omfang, og at vi derfor kan begrænse skaden.
Derfor skal vi nu gøre det klart, både for os selv og andre, at ikke
alle de ting vi lovede før valget, kan gennemføres umiddelbart
efter valget, fordi vores hovedprioritet nu er at rette op på
økonomien.
Ved årsskiftet leverede Statsministeren en udmærket nytårstale, hvor hun gjorde det klart, at alle danskere skal være med til
at løse krisen. Vi vil alle opleve ændringer i vores hverdag, og
der er nødvendigt hvis vi skal komme ud af krisen. Talen er fra
mange sider blevet anklaget for at mangle visioner og indhold.
Jeg synes derimod, at visionen og indholdet fremgik tydeligt af
talen: Socialdemokratiet kan og vil, endnu engang føre Danmark
sikkert ud af krisen, på en socialretfærdig måde.
Samtidig med at Statsministeren holdt sin nytårstale, overtog
Danmark formandskabet for EU. Det er nu, at vi har chancen
for at vise Europa, at Danmark kan hjælpe Europa ud af den
økonomiske krise. Som socialdemokrat, er det interessant og
dejligt at se, at vi fra Danmarks side prøver at løse problemerne
i et europæisk fællesskab. Det understreger i høj grad, at vi
socialdemokrater mener, at man står stærkest i fællesskab. I DSU
mener vi også, at vores formandskab er en oplagt mulighed, til at
præge Europa i den rigtige retning. Vi mener, at det er på tide, at
de rige og Europas spekulanter holder for, og derfor vil vi blandt
andet kæmpe for, at den danske regering får indført en europæisk
skat på finansielle transaktioner.
At sige, at regeringens første 100 dage har været en bragende
fiasko, er en lodret løgn. Vi har gennemført vigtige og
nødvendige ting, og har påbegyndt en social genopretning af
Danmark. At tro, at vi på 100 dage kan genoprette det Danmark
som VKO brugte 3598 dage på at ødelægge, er ren utopi. Derfor
må det siges, at regeringens første 100 dage har været en succes,
især set ud fra de svære vilkår regeringen kom til under. Samtidig
skal man huske på en vigtig ting: 100 dage er ingen tid!

Store udfordringer venter
Joachim Slot Petersen,
medlem af Kurers redaktion

Hver en mønt bliver vent her nu hvor Danmark har overtaget det
næste formandskab. Det danske udenrigsministerium har langt
færre penge til opgaven end ved sidste danske formandskab i
2002. Det danske budget er også væsentlig lavere end i de andre
EU-lande, der har haft formandskabet de senere år – og det
tegner til at blive et af de billigste i nyere tid.
Vi står med færre penge og med større udfordringer i den
kommende tid end ved sidste formandskab. Vores lille land med
vores nye regering, skal være med til at føre fællesskabet i den
rette retning med fire hovedpunkter: Et ansvarligt Europa, Et
dynamisk Europa, Et grønt Europa og Et sikkert Europa.
Vi sagde nej til Maastricht-traktaten i 1992
På grund af det danske nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992 har Danmark de såkaldte EU-forbehold.
Forbeholdene gør at Danmark ikke får indflydelse på visse

Stine Cecilie Lund Jensen,
DSU Næstved

Problematisk tankegang
hos SF
Et stort flertal af danskerne, er parat til at hæve græsen på
hvornår man må købe øl fra 16 år til 18 år, og det bakker vores
sundhedsminister Astrid Kragh (SF) op om.
Valgretsalderen
Regeringen er klar til at sætte valgretsalderen ned til 16
år, hvilket man i DSU bakker op. Jeg er til dels enig med
forslaget, fordi, at vi efterhånden er så mange som er i
ungdomsorganisationer og flere og flere begynder faktisk at
interessere sig for politik. Men personligt tror jeg bare godt, at
vi kan gå hen og få mange ”ufornuftige” stemmer. Jeg er ikke et
øjeblik i tvivl om at mange under 18 år vil benytte sig af, at de
nu kan stemme, men en del af mig har også den overbevisning, at
vi vil få mange ”ufornuftige” stemmer. Jeg tror desværre bare at

områder. Danmark ikke indfører euroen som valuta i stedet for
kronen. Danmark deltager ikke i EU’s fælles forsvarspolitik.
Danmark deltager ikke i EU’s retlige samarbejde – nærmere
bestemt asyl- og indvandringspolitikken - det civilretlige og det
politi- og strafferetlige samarbejde - når der laves regler, som
direkte forpligter EU-landenes borgere (overstatsligt samarbejde)
mm.
Siden den gang i år 1972
Pga. Jens Otto Krag og regeringen kom Danmark til en folkeafstemning om dansks medlemskab af EF den 2. oktober 1972,
hvor et flertal på 63,4 % stemte ja. Danmark blev medlem af EF,
det senere EU. Danmark har været medlem af EF/EU siden 1.
januar 1973. Vi har været EU-formand syv gange nu, og ved at
vi har været det så mange gang ligger der også en vis respekt og
forventning til os. Vi i DSU ser meget frem til det næste år.

vi vil se en del der stemmer hvad deres omgangskreds gør, eller
udefra hvad de hører i medierne. Selvom der er mange der godt
ved hvad det handler om, har vi lige så mange, der ikke rigtig
ved noget om politik, og jeg tror det er dem, der vil stemme som
deres omgangskreds gør.
Dertil vil jeg også sige, at jeg er klar på at give reformen en
chance.
Valgretsalder 16 år køb af øl 18 år
- hvordan hænger det sammen?
73 % af den danske befolkning mener at grænsen for at købe
alkohol skal sættes op fra 16 år til 18 år, og det er vores
sundhedsminister Astrid Kragh (SF) enig i. Hun har udtalt, at
hun ikke er afvisende overfor forslaget.
Men det virker helt absurd at man i SF er enig i, at
valgretsalderen skal sænkes, og derved give unge mennesker et
stort ansvar, men at man på den anden side ikke har tillid til, at
vi kan være ansvarlige, når vi fester og drikker. Vi mener ikke at
dette hænger sammen.
Både VU, RU, og DSU er rørende enige om at dette er helt
absurd.
Jeg tror ikke, at det vil få nogen effekt på unges indtag af
alkohol. Uanset om man er gammel nok til at købe alkohol eller
ej, hindre det ikke folk i at få fat i det.
I værste fald vil man ved en højere grænse blot udskyde unge
menneskers druk, til de får taget et kørekort, og så tror jeg vi vil
støde på endnu flere uheld ude i trafikken blandt unge med sprit
i blodet.
Vi tror ikke på at det nytter noget at hæve alkoholgrænsen.
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Generalforsamlinger
Generalforsamling i Næstved Nordvest
onsdag den 7. marts kl. 19.00
i 3F Huset, Holsted Park.
Dagsorden efter vedtægterne.
Vi starter med spisning kl. 18.00.

Generalforsamling i Næstved Syd
Vi afholder Generalforsamling i
Socialdemokratiet Næstved Syd
tirsdag den 21. februar kl. 19.00, Metalhuset,
Åderupvej 12.
Traditionen tro byder bestyrelsen på middagsmad
kl. 18.00.

Generalforsamling Næstved midt
den 27. marts 2012, Kl. 19.00
I FOA´s lokaler, Bataljonvej 3, 4700 Næstved

Venlige hilsner
på bestyrelsens vegne
Susanne Svendsen, formand

Dagsordenen ifølge lovene.
Generalforsamlingen starter med spisning
kl. 18.00.

Generalforsamling i Fladså Partiforening
Mandag den 27. februar kl. 19,30 i Kornmagasinet, Tappernøje.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Medlemskontingent for 2012 .
6. Indkomne forslag.
7. Valg
· Valg af formand, (Flemming er på valg)
· 1 Bestyrelsesmedlem, (Hans-E er på valg)
· 2 Bestyrelsessuppleanter
· 1 Bilagskontrollant for 2 år, Erik Andersen
		 er på valg
· 2 Bilagskontrollant suppleanter
· 2 Delegerede Regionsrepræsentantskab
· 1 medlem til aktivitetsudvalg i
		 Næstvedkredsen
8. Beretning fra kommunalbestyrelsen
9. Indlæg v/ Magnus Heunicke
10. Eventuelt
Der bydes på sandwich, kaffe og te efter generalforsamlingen.
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Generalforsamling i Holmegaard partiforening
Torsdag den 22.marts 2012, kl. 19.00-21.30, i
Holmegaard-hallens cafeteria, Glasværksvej 1,
Fensmark, 4684 Holmegaard med dagsorden i
henhold til vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes så det er formanden, Christian
v.Benzon, Hindbærsvinget 2, Fensmark, 4684
Holmegaard (e-post: christian.benzon@mail123.
dk) i hænde senest 14.marts 2012, kl.16.00.
Som traditionen byder, er partiforeningen vært
ved fællesspisningen forud for generalforsamlingen, hvor der fra kl. 17.30 serveres stegt flæsk
med kartofler og persillesovs. Tilmelding senest
den 14.marts 2012 til næstformanden, Jørgen
Knudsen, på telefon 5554 6829 eller 2620 6829.
På bestyrelsens vegne
Christian v.Benzon,
formand

FOLKEUNIVERSITET HOLMEGAARD - SUSÅ

BAG KULISSERNE I FOLKETINGET,
CHRISTIANSBORG
ved Magnus Heunicke, MF
Onsdag den 25. april kl. 14 - 16 med efterfølgende spisning og kaffe.
Mødetid kl. 13.30.
Kom med bag kulisserne på Borgen, hvor socialdemokraternes politiske ordfører
Magnus Heunicke i socialdemokraternes gruppeværelse vil give en personlig og politisk
rundvisning i de historiske rammer, der hver dag er scene for de politiske dramaer, der udspiller
sig i det danske demokrati.
Hvordan foregår samspillet mellem politikere og journalister. Hvad sker der, når dørene lukkes for
pressen, og der skal forhandles hele natten igennem, indtil der er et resultat – og kan man være
venner med sine politiske modstandere?
Magnus Heunicke vil ligeledes lægge op til en aktuel politisk debat om emner, der netop nu er på
dagsordenen i medierne.
På selve rundvisningen i Folketinget vil Magnus Heunicke vise os statsministerportrætterne,
landstingssalen, vandrehallen, grundlovene, samtaleværelset, og til sidst vil vi overvære debatten
i Folketingssalen fra reserveret loge.
Arrangementet rundes af med et let traktement i Snapstingets restaurant.
Mødested: Folketingets besøgsindgang, Rigsdagsgården, Christiansborg
Man sørger selv for egen transport.
Varighed: ca. 50 min.
Deltagerantal: Min. 15 max. 50 personer.
Pris: 125 kr. alt inkl.
Tilmelding: Senest 4.4.
KUN til Hanne Simonsen
på tlf. 51 51 79 74 eller
mail: hansifor@stofanet.dk
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Udvalgsformand - en tillidspost
Det andet indlæg i en planlagt række fra vores udvalgsformænd

Birgit Terp,
formand for Ejendomsudvalget

Mine ti år som medlem af Næstved Byråd har givet en masse
oplevelser og kontakt til mange mennesker. Både arbejdet i det
tidligere Børne- og Kulturudvalg samt mit formandskab for
Kulturudvalget i sidste periode har været en vældig spændende
udfordring.
I denne valgperiode har jeg fået tildelt posten som formand for
Ejendomsudvalget. En post hvor sagerne er yderst forskellige
og mangfoldige. Den ene sag omhandler nedrivning af udtjente
bygninger – den anden bevaring af særligt udpegede og
bevaringsværdige ejendomme.
Det vigtigste arbejdsredskab for udvalget er Kommuneplanen.
Den er udarbejdet bl.a. på baggrund af den vigtige dialog på
forudgående borgermøder samt på møder med erhvervslivet.
Kommuneplanen giver meget præcise anvisninger på, hvordan
forskellige områder og arealer i kommunen kan anvendes.
Det er i denne plan, vi som parti har en vigtig indflydelse på,
hvor erhvervsområder skal udvikles, og hvor vi vil placere
boligområde samt arealer til offentlige formål: fx skoler og
daginstitutioner.
I forbindelse med høringsperioden for alle lokalplaner har
det for den socialdemokratiske gruppe altid været et princip at
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afholde borgermøde. Således blev der den 19.januar afholdt
borgermøde i forbindelse med udsendelsen af forslag til
bevarende lokalplan for Brandelev. 40 borgere fra Brandelev
deltog i mødet i Brandelev Forsamlingshus. Den livlige debat og
de mange spørgsmål er med til at kvalificere det videre arbejde
med en sådan lokalplan.
Der har i Næstved Kommune gennem mange år været
en strategi, der sikrede kommunalt opkøb af arealer, som
kunne blive vigtige for kommunens udvikling. Dette kræver
selvfølgelig en vis omsætning af jord; og det har desværre ikke
været så fremherskende i de seneste år. De store udstykninger
med mange solgte byggegrunde gik i stå, da den økonomiske
krise ramte Næstved.
Heldigvis er der gang i kommunalt byggeri: bl.a.
biblioteksudvidelsen på Korskildeskolen, tagrenoveringen på
Capionskolen i Herlufmagle og idrætshal med springgrav ved Ll.
Næstved Skoles afdeling på Karrebækvej.
Et af de meget hotte emner i øjeblikket er opsætning af de
såkaldte husstandsvindmøller. Udvalget har behandlet tre
forskellige ansøgninger om disse møller. Vi skal tage stilling til
de planmæssige forhold såsom afstand til naboer, placering på
egen grund og støjforhold. Det er vigtigt at give mulighed for
udnyttelse af den grønne energi; men af og til kan det give årsag
til bekymring hos naboen. Udvalget tager derfor på besigtigelse
for at sikre det bedste grundlag for en beslutning.
Jeg ser frem til effekten af en socialdemokratisk ledet
regering, som vil sikre muligheden for igangsættelse af offentligt
byggeri. Vi har allerede et stort anlægsbudget i Næstved
Kommune; men vi ville kunne fremrykke forskellige projekter,
som både vil kunne sikre fortsat udvikling og beskæftigelse.
Ejendomsudvalget er klar.

Næ
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Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
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Sektion Næstved og Omegn

Næstved
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Café Thorvald - stedet hvor mennesker mødes...
En aktivitet under
LO-sektion Næstved,
Riddergade 16,1., Næstved,
Tlf. 55 72 11 79
Caféen støttes bl.a. med tilskud fra
Arbejdernes Landsbank i Næstved.

Program forår 2012
Alle arrangementer afholdes i 3F, Holsted park 29, Næstved
og starter kl. 19.00.
Der er spisning fra kl. 18.00, det koster pr. person kr. 70,00.
Øl – vand - vin og kaffe/the sælges til meget rimelige priser.
Dørene åbnes kl. 17.30.

Mandag den 20. februar 2012: Besøg fra Reden i København.
Anette Rix, som er den daglige leder af Reden kommer og fortæller om
deres arbejde i forbindelse med prostitutionsmiljøet. Reden er et rådgivnings- og værested på Vesterbro i København, der henvender sig til
kvinder primært i prostitutions- og stofmiljøet.
Hvad er prostitution for en størrelse? Hvordan skal vi forstå fænomenet,
og hvordan skal vi handle på det?
Menu: Forloren hare med gele – sovs og kartofler
Onsdag den 14. marts 2012: Tilbageblik til det gamle Næstved.
Byantikvar Rasmus Nielsen kommer og fortæller om industriens barndom i Næstved, og om det sociale liv – forskellen mellem rige og fattige
og papirarbejdere. Helt sikkert spændende.
Menu: ½ kylling med pomfrites og salat
Mandag den 23. april 2012: Mit liv med musik, og sange fra
”Den røde Sangbog”.
Her skal vi have en aften med fællessange – dem vi alle holder så meget
af – og en spændende fortælling om et langt liv med musik. Peter Abrahamsen der netop er fyldt 70 år, er en rigtig god fortæller med mange
sjove oplevelser i bagagen, krydret med de gode sange.
Menu: Pølser m/varm kartoffelsalat

Tilmelding:
Skal ske senest fredag før arrangementet, via telefon 55 72 28 82 eller
mobil 20 16 58 82
eller e-mail solben@tdcadsl.dk Tilmelding er altid efter princippet
”Først til mølle”.
Det kan betale sig at tilmelde i god tid, da vi max. kan være 70 personer.
Ved deltagelse uden spisning er der entre på kr. 25,00 til arrangementerne. Tilmelding er dog stadig påkrævet.
På gensyn i 2012 i Café Thorvald
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Annoncér i Kurer
Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Socialdemokraterne

Store annoncer
(1/4)
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2, 4700 Næstved
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www.soc-naestved.dk
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Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: westermannkyse@gmail.com.

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Fladså Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup, 4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail: flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/fladsaa

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09
Mobil: 28 14 40 17
E-mail: christian.benzon@mail123.dk
Formand, Suså Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92 - Mobil 41 43 63 92
E-mail: kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22
Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 73 22
Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41
DUI LEG og VIRKE
Fællesledelsen
Formand Jes Hansen
Kontaktperson Birte Petersen
Runestenen 57, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94
E-mail: birtepetersen57@hotmail.com

