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Hov – er vi ikke til venstre for midten mere

Skulle vi ikke lade højrefløjen køre selv uden at forsøge at gribe ind? 
– skal folk ikke opleve og føle hvad det vil sige at velfærdsamfundet 
nedbrydes for at den liberale ideologi kan sejre og de velbjergede kan 
blive rigere og bestemmende?

Kommunerne er tæt på at skære ind til benet og snart må der også 
amputeres – omprioteringsbidrag og moderne kontanthjælpsloft 
– når disse udtryk bruges fra regeringen, så må de jo tro, at vi alle er 
mindre begavede – besparelser og nedskæringer, det er hvad det er. 
Hvorfor har vores ledelse så travlt med at byde sig til på alle områder 
og så i forbindelse med finanslovsforhandlingerne? Skal vi stå for det 
samme som de borgerlige, minus �0 procent? 

Nej vel, lad os stå ved vores holdninger og kæmpe for dem – lad folk 
vide hvad vi står for, så skal opbakningen nok komme, når tid er.

Jeg har annonceret, at vi der ønsker en bred diskussion om politik 
kan mødes.

Så det er nu fastlagt til 20. januar kl. 19.00 i Riddergade 16, 1. sal

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår

Formandens klumme

I en meningsmåling som Norstat har lavet for Altinget, 
læser jeg i skrivende stund at Socialdemokraterne står 
til �8,� pct. af stemmerne, en fremgang på to procent-
point siden Folketingsvalget. Vi har ligeledes haft en 
medlemsfremgang på �.800 siden udskrivelsen af valget.

Jeg er egentlig ikke tilhænger af alle disse målinger, 
men tænker at denne måling måske alligevel giver et 
billede af at vælgerne godt kan gennemskue forskellen 
mellem borgerlig og socialdemokratisk ført politik.

Jeg tænker at noget af grunden kan være at DF med 
Kristian Thulesen Dahl i spidsen, ikke længere slipper 
så godt fra taktikken med at sige én ting før valget og 
noget andet efter valget, fordi man regner med at ingen 
alligevel kan huske hvad de sagde i valgkampen.

Dette ses nu meget tydelig ved de aktuelle finanslovfor-
handlinger hvor DF støtter Lars Løkke Rasmussens og 
Anders Samuelsens ønske om at skære i ydelserne til 
nogle af dem, der har allermindst i vores samfund, for at 
finde penge til skæve skattelettelser.

Socialdemokraterne går markant 
frem i ny måling

Skulle nogle allerede have glemt det, så afskaffede den 
socialdemokratisk ledede regering fattigdomsydelserne, 
fordi vi er modstandere af at børn skal vokse op i fattig-
dom. Nu genindføres de, og resultatet bliver at tusindvis 
af børn igen bliver kastet ud i regulær fattigdom.

Husk at valg vindes mellem valgene. Vi har stadig en 
stor opgave foran os med at fastholde og fortælle de per-
soner som budskabet endnu ikke har nået, at vi social-
demokrater insisterer på et solidarisk samfund.

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

Åderupvej 12
4700 Næstved

Tlf. 5572 1216

Sydost@danskmetal.dk

www.facebook.com/MetalSydøst
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Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

- og sikke en åbning! 

Over to dage var der i snit �.700 tilskuere, to topkampe 
og markedsføring af arenaen på TV� Sport. Kritikere 
har der været nok af under bygningen af arenaen, men 
nu hvor den står færdig, og har haft den åbning som den 
havde – kan folk vel ikke være i tvivl om at det var den 
rigtige beslutning for Næstved! 

Den gamle hal var gammel og nedslidt, det samme er 
vores svømmehaller. De svømmehaller bliver nu erstat-
tet af et helt nyt vandkulturhus (forhåbentlig). Alt dette 
er stærkt. Det vidner om, at der bliver gjort noget ved 
de skrappe foreningsforhold, som der var i kommunen. 
Tilbage står dog et kæmpe problem i forhold til kultur-
området: Næstved Stadion.

Næstved Stadion er et okay, men meget gammelt stadi-
on. Der er en enkelt tribune med �.000 nye plasticsæder, 
resten er ståpladser. Omklædningsrummene er for små, 
lysanlægget virker ikke, og Næstved Boldklub kan ikke 
tage et større skridt, med de forhold der er lige nu. 

Derfor mener jeg, at der skal gøres noget ved stadion. 
Med vores økonomi i kommunen, kan vi ikke og skal 
ikke selv finansiere et helt nyt stadion. Men hvis vi tæn-
ker kreativt og visionært, kan vi sætte Næstved på fod-
boldlandkortet. For tænk på hvad der giver mest mar-
kedsføring – verdensballetten på Gavnø? Eller Næstved 
Boldklub? Svaret er enkelt nok – Fodbolden er det som 
folk kender Næstved for. Det skal vi udnytte til at tænke 
visionært og langsigtet. 

For tænk på hvad et stadion kan bidrage med til kultur-
livet, for det skal selvfølgelig ikke være et almindeligt 
fodboldstadion, det skal kunne bruges til andre ting. 

Prøv at komme med ind i min drøm:
• Tirsdag aften skal Team Fog i kamp hjemme mod 

Svendborg Rabbits, �.000 ellevilde tiskuere ser ba-
sketdrengene tæske Rabbits ud af banen. 

• Onsdag aften spiller Lukas Graham i en udsolgt 
arena, ca. 4.500 fans synger med og jubler over deres 
idol. 

• Fredag aften har selveste MUSE koncert på et ud-
solgt Næstved Stadion, �0.000 fans synger med og 
holder en fest på det nyrenoverede Næstved Stadion. 
Anmelderne giver fem stjerner og Næstved er blevet 
sat på landkortet som en stærk musikby. 

• Og til slut spiller De Grønne helte fra Næstved Bold-
klub, hjemmekamp mod FC Vestsjælland, 7.500 ud af 
��.000 siddepladser er blevet solgt. De Grønne vinder 
�-0, og sikrer sig oprykning til Alka Superligaen. 

Er dette for visionært? Forbliver det kun en drøm? Må-
ske, men uden visioner og drømme kommer man ikke 
langt. 

Jeg tror at man kan forbinde erhverv, kultur, sport og 
sundhed et sted, på Næstved Stadion. Måske skulle man 
tage diskussionen op, se visionært på det, og så lave det 
til et OPP-projekt, ligesom man gør med vandkulturhu-
set. 

Lad os tage diskussionen, om hvordan man gør det 
bedste brand i Næstved, endnu bedre!
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Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen                      
Formand, DSU Næstved 

Så er arenaen åbnet

De sidste par år har tempoet i Næstved været højt. Vi 
har som kommune formået at placere os på Danmarks-
kortet, og heldigvis mest for de gode ting. 

Campus, ny Arena, nye store vejprojekter og beslutnin-
gen om et stort nyt vandkulturhus. Ingen kan sige at vi 
bor i et søvnigt provinshul. 

Tag nu bare VM i håndbold, her får vi virkelig mulig-
heden for at markere os i den store verden, og vise at vi 
formår at lave en fest uden lige. Og i fremtiden vil Næst-
ved Arena forhåbentlig være fyldt med store sportsbegi-
venheder, koncerter, masser af aktiviteter for børn, unge 
og ældre, og min drøm: DM i Skills (danmarksmester-
skabet for håndværkere).

Vi fik vores Arena, men ikke uden sværdslag i Byrådet, 
også da NK-forsyning besluttede at bruge lidt penge på 
sponsorat af hallen. Jeg bliver nødt til at sige, at min 
opfattelse af den diskussion ikke drejede sig om 4 millio-
ner, men om at et parti havde brug for at markere sig.  
Jeg vil gerne benytte mig af denne mulighed, til at sige 
stor tak til alle dem i Byrådet der har støttet arenabyg-
geriet. De har bevist at de tør stå fast ved deres holdnin-
ger, og ikke rystet på hånden, når læserbreve og kritik-
ken blev massiv.

Campus er noget vi skal glæde os til, for når det er 
udbygget, tror jeg det bliver et kæmpe aktiv for kom-
munen, masser af liv i Næstved bymidte med glade 
unge mennesker, som højst sandsynlig lægger en masse 
penge i byens butikker og cafeer.  Vi har heldigvis man-
ge uddannelser i Næstved, men flere skader ikke. Jeg 
er overbevist om at vi, hvis planen lykkes, bliver cen-
trum for unge og deres uddannelse i Region Sjælland. 
Det skal da også lige nævnes at det er mange år siden, 
ideen om Campus Næstved opstod i LO-Næstved. Så en 
tak til gruppen under ”Mærk Næstved” som havde ud-
dannelser på programmet, og fik vandet det frø der var 
plantet.

Vandkulturhuset er noget vi har snakket om i mange 
år, og nu ser det ud til at være et stort skridt nærmere 
på at være en realitet. Vi har rigtig meget brug for nye 
svømmefaciliteter, så det glæder mig at et enigt byråd 
tog en principbeslutning om at støtte projektet. Bliver 
vandkulturhuset, som de tegninger jeg har set, vil vi 
også på svømmeområdet, være i superligaen med hen-
syn til faciliteter. Jeg ved at vores svømmeklubber længe 
har drømt om 50-meter svømmebaner. Lad os knokle for 
at opfylde deres drøm. 

Og sådan kunne jeg blive ved med at skrive om alt det 
gode, der sker i vores dejlige kommune. Lad os sammen 
kæmpe for at få Næstved kommune på Danmarkskortet, 
ja og Verdenskortet, og kampen starter hos os selv. Lad 
os tale Næstved endnu mere op, end vi gør nu.    

Byrådet

Af Kim Lasse Petersen
Byrådssuppleant, Næstved Byråd

Tal vores 
kommune op
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

DSU’s medlemstal
i Næstved stiger

Han fandt allerede som �7-årig sit politiske ståsted i 
Socialdemokratiet, og nu er der fuld fart på. Den nu 
�0-årige Thomas Billehøj er næstformand for DSU i 
Næstved og også næstformand for ungdomspartiet i Re-
gion Sjælland, så der er nok at se til. Han har netop fået 
studentereksamen, så nu er han i gang med et sabbatår 
(dog med lidt arbejde i Elgiganten) og resten af tiden går 
med politisk arbejde. Privat bor han i Rønnebæk.

På spørgsmålet om, hvorfor han lige valgte DSU fremfor 
andre partiers ungdomsorganisationer kommer svaret 
prompte:

- Socialdemokratiet har en god balance i forhold til f.eks. 
SF og Enhedslisten. Vi vil forlig og kompromisser, og 
det er godt, for det er de små skridt, der gør, at man når 
målet. Man kan ikke føre alt-eller-intet-politik. Og så 
kan man jo ikke tage ansvar for alt, hvad der sker. F.eks. 
døde min far i �008 af kræft, og det kunne jeg jo ikke 
ændre på.

 Faderen var selvstændig og konservativ og moderen sy-
geplejerske og ikke særlig politisk interesseret. Men det 

Denne måneds socialdemokrat er Thomas Billehøj fra DSU

er undtagelsen, for ellers kommer Thomas Billehøj fra 
en politisk familie. Fætre, onkler og alle mulige andre 
var involveret i politik.

- Så man kan egentlig sige, at jeg kommer fra en politisk 
familie. Og så har jag fundet ud af, at min oldemor, Ka-
ren Emilie Billehøj, var medlem af Næstved Byråd for 
socialdemokratiet i �9�0-erne. Og det er sjovt at tænke 
på – især da jeg har det samme politiske ståsted.

Medlemstallet stiger
Thomas Billehøj er naturligvis stolt og glad for, at med-
lemstallet i DSU stiger.

 - Vi er vel 70 medlemmer af DSU i Næstved i dag. Det 
er ligesom politik er ved at blive en kultur hos de unge 
ligesom rapperne.  Det ses af, at da vi arrangerede en 
tværpolitisk fest, så blev det en stor succes. Men samti-
dig skal man ikke glemme, at de politiske kampe er ble-
vet mere omfattende. I gamle dage var der arbejderne, 
husmændene, de selvstændige og landmændene. Det var 
ligesom mere overskueligt. Nu er de efterhånden visket 
ud, men der er stadigvæk kampe, der skal tages, selv om 
mange unge mener, at tiden for kampene er slut – det er 
de ikke – siger Thomas Billehøj.

- Mange kalder i øvrigt de unge på min alder for curling-
generationen, men jeg vil nu nærmere betegne os som 
dydsmønstergenerationen. Mange unge spørger f.eks. 
deres forældre, og de må blive medlem af en politisk 
ungdomsorganisation. Det var vist helt uhørt tidligere.

Aktiv på skolerne
DSU prøver at være meget aktiv på uddannelsesste-
derne.

- Vi var på gymnasiet i forbindelse med besparelserne, 
og det gav medlemmer. Flere skal nemlig indse, hvad 
vi er oppe imod – vi kan gøre en forskel – og det glæder 

mig da også, at vi har DSU’eree i byrådet i Næstved. 
Derimod er det svært at komme ind på folkeskolerne. 
Forleden skrev vi rundt til en række skoler i Holbæk, 
Slagelse, Køge og Næstved Kommuner om vi måtte 
komme og fortælle om vores politik. Vi fik kun ja fra 
Slagelse. Mange steder tror man, at vi vil indoktrinere, 
men det er der ikke tale om. Mange unge mangler nem-
lig en grundviden om de politiske forhold, og det kan vi 
bidrage til bliver ændret. Men vi skal ud på mange flere 
skoler, og der skal kæmpes hårdere.

Thomas Billehøj peger på, at det også drejer sig om at få 
styrket DSU og have stabilitet.

AOF Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle.

Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring

AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1. sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com 

- Og det med stabiliteten kan godt være lidt vanskeligt. 
Se nu bare på mig selv. Jeg kom ind i DSU som �7-årig, 
nu er jeg �0, og til næste år er jeg nok flyttet til Køben-
havn for at få en uddannelse. Det betyder, at man hele 
tiden skal kigge efter sin efterfølger.

Valgretsalderen
Ind i mellem er det et tema i debatten om valgretsalde-
ren skal sættes ned til f.eks. �6 år, men det mener Tho-
mas Billehøj ikke den skal.

- Mange unge på �6 ved ganske enkelt ikke nok om det 
politiske system og om, hvad de enkelte partier vil. Nog-
le ved det naturligvis godt, men det er min opfattelse, 
at det er et mindretal. Men omvendt kan  man vel også 
finde �8-årige, der ikke ved ret meget om politik. Derfor 
er det nødvendigt med meget mere oplysning – både 
fra de politiske partier og fra medierne. Det vil samti-
dig styrke valgdeltagelsen. Jeg har været ude for at i 
undervisningen i samfundsfag, vidste nogle ikke, at det 
danske parlament hedder Folketinget. Det er det samme 
med EU. Folk ved godt, at der er noget der hedder EU, 
men mange aner ikke, hvilke institutioner det består af.

Derfor skal folk gøres bevidste om deres valg, for mange 
synes at politik er forvirrende, og derfor skal vi være 
bedre til at oplyse om, hvad vi vil, siger Thomas Billehøj.

Thomas Billehøj

- den klarer vi! 

Ring BileR ApS
v/ Henrik Ring

Grimstrupvej 167B, 4700 Næstved
Tlf. 5572 2035
Mobil 2942 5235
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk

Madtemplet
Skovens Restaurant
v/ Lars Petersen
Herlufsholm Allé 233 . 4700 Næstved . Tlf. 5570 0811
madtemplet@ofir.dk . madtemplet.com

Din fest ude eller hjemme

mad for alle -
priser for alle
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Dette arbejde foregår på mange niveauer og på mange 
måder.

Et af tiltagene går på at tiltrække udenlandske virk-
somheder og talenter til Danmark. Det er svært og 
bliver ikke mindre svært i denne tid, hvor der blæser 
politiske vinde, som siger at alt udenlandsk er dårligt 
og alt dansk er godt. Der er nemlig ingen tvivl om at 
også dem, vi gerne vil have til Danmark, hører og for-
står budskaberne om, at ikke alle er velkomne.  

Ifølge Ingeniørforeningen vil vi komme til at mangle 
�4.000 ingeniører i løbet af de næste �0 år, og også an-
dre faggrupper bliver udfordret. Vi har ingen mulighed 
for at få nok danske unge til at søge disse uddannelser. 
Så det er absolut nødvendigt at invitere nogen ind. 
Tidligere har vi haft held med at få unge talenter fra 
f.eks. Polen og Estland, men de senere år har Holland 
og Tyskland brugt mange penge på at tiltrække netop 
dem.   

Det er absolut et problem, at vi med den førte politik er 
blevet mere lukket for udenlandsk arbejdskraft, og det 
varer ikke ret længe før mange virksomheder i Dan-
mark bliver ramt på deres mulighed for at vækste. Jeg 
synes, det er ligesom når teenagebørn kræver, at deres 
forældre på samme tid både går foran og bliver bagved. 

Regionen

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Regionspolitik 
- er også kampen for fortsat vækst og arbejdspladser  

Vi er nødt til at lukke op, ellers har vi ingen mulig-
hed for at fastholde vores velstand og muligheder for 
vækst. Velstand og vækst er en forudsætning for vores 
velfærd, som er baggrunden for den frihed og lykke, der 
er mange der misunder os. Vi hører også meget om de 
høje skatter og ringe vilkår, man har i Danmark. Også 
dette er en skrøne. Danmark er blandt top ti for lande 
hvor det er godt at placere en virksomhed.  

I forbindelse med de internationale tiltag har Region 
Sjælland tilsluttet sig Greater Copenhagen, der er et 
samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hoved-
staden, Region Skåne, og næsten alle kommuner i de � 
regioner. Der er ingen tvivl om, at man når man samler 
kræfterne, har man mulighed for at nå længere ud og 
dermed opnå flere resultater. Det er absolut lettere at 
få en virksomhed til at slå sig ned i Næstved, når man 
fortæller at Næstved er en del af Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen er der, hvor Danmark møder Sve-
rige og der, hvor Skandinavien møder resten af verden. 
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Dem, der spåede at Løkke-regeringen ville få en kort 
levetid, tog fejl. Det står klart efter den første finanslov 
under V-regeringen. Ikke så meget fordi Lars Løkke er 
en dreven forhandler. Men fordi dem, han forhandler 
med, er ivrige efter at sælge ud.
 
Her tænker jeg ikke på Liberal Alliance, der fejrede bil-
ligere biler med champagne til folketingsgruppen. Med 
finansloven falder prisen for en Porsche med 400.000, og 
det var, udtalte partiejer Samuelsen ”Den største dag i 
Liberal Alliances liv”.
 
Jeg tænker heller ikke på de hårdt prøvede konser-
vative, der med Søren Papes ord ”ikke kunne være i 
deres egen krop” af glæde over at det lykkedes at sikre 
en de facto skattelettelse til de rigeste boligejere i klas-
sisk konservative kommuner som Frederiksberg og 
Gentofte.
 
Derimod er den nye finanslov først og fremmest en streg 
i regningen for alle dem, der stemte på Dansk Folkepar-
ti og troede, at de stemte på et arbejderparti. For med 
den nye finanslov står det tydeligere end nogensinde, at 
DF ikke kæmper den almindelige danskers sag.
 
De ældre betaler
For det første er der kommet 0 kroner ekstra til de 
ældre. De penge, DF påstår, der er til de ældre, svarer 
præcis til den milliard, som vi socialdemokrater havde 
sat af til de ældre, og som Løkke sløjfede. Og � minus � 
giver som bekendt 0.
 
Finansloven indeholder i stedet en skjult regning til 
vores pensionister. I alt �00.000 af Danmarks pensio-
nister mister nemlig deres boligydelse. I alt sparer 
Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal alliance og Konser-
vative 480 millioner kroner på den lavere boligydelse 
til ældre.
 
Til gengæld har de borgerlige sørget for, at det bliver 
endnu sjovere at være rig i Danmark. Millionær-arvin-
ger slipper billigere i skat. De, der har råd til de allerdy-
reste dollargrin, kan nu købe dem billigere, og de aller-
rigeste boligejere skal betale mindre i grundskyld.
 

Og hvor kommer pengene så fra? De kommer fra de ar-
bejdsløse, der med det nye borgerlige kontanthjælpsloft 
skal spænde livremmen endnu mere ind for at få pen-
gene til at række, og fra kommunerne, der skal spare 
på pædagoger, hjemmehjælpere og folkeskolelærere. 
Kort sagt kommer pengene fra vores grundlæggende 
velfærd.
 
Finansloven viser med al tydelighed, at DF ikke er et 
arbejderparti. Et arbejderparti ville have kæmpet for 
prioriteringer i velfærd, flere penge til børn og ældre, og 
flere varme hænder til at tage sig af vores svageste. I 
stedet er der kun blevet tænkt på at forsøde tilværelsen 
for de rigeste i landet.
 
Der er mange gode grunde til, at vi socialdemokrater 
aldrig ville lægge stemmer til så skæv en finanslov.
 
Ny champagne-fest
Næste kapitel skrives til foråret, hvor Venstre-regerin-
gen på forhånd har sagt i sit regeringsgrundlag, at de vil 
brænde �,5 milliarder kroner af på topskattelettelser til 
de mest velhavende. Pengene vil Lars Løkke finde ved at 
skære på velfærden ved hjælp af de såkaldte ompriorite-
ringsbidrag, der skal give minusvækst i kommunerne.
 
Det bliver ikke med socialdemokratiske stemmer. Så 
det bliver interessant at se, hvordan Dansk Folkeparti 
vil vise, hvordan partiet ”får mere indflydelse ved at stå 
uden for regering” i den forhandling.
 
Der er med andre ord lagt op til endnu mere champag-
ne-fest hos Liberal Alliance og de konservative. Derimod 
må der efterhånden være en del DF-vælgere, der sid-
der med en underlig smag i munden. Vores opgave som 
socialdemokrater er at byde dem velkommen tilbage til 
Danmarks sande arbejderparti, der tager hånd om vores 
velfærdssamfund. Fordi vi ved, at et stærkt sammenhold 
ikke kommer af sig selv.

En skæv finanslov
 

Af Magnus Heunicke
Velfærdsordfører

Christiansborg
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Så er vi dér igen. Et forslag om at lægge skoledistrikter 
og skoleledelser sammen rejser en lidenskabelig offent-
lig debat, også selv om der i forslaget ikke er tale om at 
nedlægge undervisningssteder. Endnu en gang er det 
stedet, hvor undervisningen skal ske, der får følelserne 
til at “bryde ud”. Om skolen er god eller dårlig synes i 
høj grad afgjort ud fra hvor skolen fysisk er lokaliseret. 
Afstanden til skolen er afgørende. Er der kort afstand 
til skole, så er det en god skole. Er afstanden lang – el-
ler bare længere end i dag – så er skolen dårlig. Debat-
ten om vores måde at indrette skolen på drejer sig mest 
af alt om hvor “murstenene” står. Og om, at der ikke må 
ske nogen forandringer. Vore børn skal gå i skole dér, 
hvor de nu en gang går i skole. Sådan.

Tænk
Men er det så ulykkeligt, at der gennemføres en struk-
tur, hvor børnene på et vist alderstrin flytter fra et 
undervisningssted til et andet inden for skoledistrik-
tet? Og er det så skidt, at en lærer underviser på flere 
undervisningssteder inden for skoledistriktet og på den 
måde kan undervise så meget som muligt i de fag, som 
han/hun særligt “brænder for”?  At læreren kan under-
vise mere i sine linjefag ved f.eks. en dag om ugen at 
have undervisning på en anden lokalitet, kan da kun 
være et plus for såvel børnene som læreren. Tænk hvis 
vi havde en passioneret debat om skolens indhold; en 

debat om hvad vi skal gøre for at næste generation bli-
ver dygtigere. Tænk om vi udfoldede vore kræfter om at 
give alle børn i skolen kundskaber og dannelse, som gi-
ver dem et solidt springbræt til deres videre uddannelse 
og dygtiggørelse. Tænk hvad flere kundskaber og mere 
dannelse kunne have af positive følger for den enkelte 
og for os alle. Det vi bygger vores liv og samfund på, 
bliver grundlagt i skolen. Og meget siden hen afhænger 
af, om skolen har kunne give os hver især kundskaber 
og dannelse, som giver os muligheder for at uddanne os 
videre og komme til at beskæftige os med noget, vi sy-
nes om. At vi får “fyldt noget på” i skolen er også med til 
at forme os som mennesker, så vi senere i livet kan tage 
del i samfundslivet. Lidt højtidligt kan man sige, at et 
samfund bygget på demokratiske principper kun kan 
leve – og overleve – hvis indbyggerne helt tilbage fra 
skolens tid har fået de kundskaber og den dannelse, der 
skal til for at kunne være med. Demokratiet er skrøbe-
ligt over for uvidenhed og ligegyldighed.

Ingen lytter
Ja tænk, der er meget omkring vores skole, vi kunne 
bruge tid og kræfter på at debattere og gennemføre. 
Og så havner vi alligevel i en diskussion om at et for-
slag til ændret skolestruktur nærmest er jordens un-
dergang – i hvert fald hvis man ser på den offentlige 
debat. Det er selvfølgelig godt, at mange engagerer 

Holsted Park 29
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Er bekvemmeligheden                  
                  udfordret

Af Christian v. Benzon
Bestyrelsesmedlem, Holmegaard partiforening

Skoledebat
sig og giver deres mening til kende om et strukturfor-
slag, som snart havner på Byrådets bord. Det triste er 
derimod, at ingen rigtig synes at ville lytte til de be-
grundelser for forslaget, som vore folkevalgte kommer 
med. Ingen synes at lytte til, at vi har for få skolebørn 
til at fylde alle skolerne op med. Som en sagde til 
mig den anden dag: Vi har �,8 hektar ledig linoleum i 
skolerne. Der bliver heller ikke lyttet til, at der ikke 
bliver nedlagt undervisningssteder. Der bliver ikke 
lyttet til, at en ny organisering af vore skoler skal bi-
drage til, at vi kan bruge vore skoleressourcer bedre. 
At lytte tager ingen skade af. Vore folkevalgte skal 
lytte til os som borgere. Men vi har – også for vores 
egen skyld – brug for at lytte til det, de siger, når de 
forklarer baggrunden for de beslutninger, som de – på 
vore vegne – vil tage. At dømme ud fra den offentlige 
debat, så er det altså ikke vore folkevalgte, som ikke 
vil lytte. 

Forældrenes bekvemmelighed
Tilbage står en fornemmelse af, at forældres protest 
mod ændringer i deres børns skolegang drejer sig om 
forældrenes bekvemmelighed. Det er jo lettere for for-
ældrene, at børnene fortsat skal være på den skole, de 
nu en gang er på. Det siges ikke højt. At forældre finder 
det ubekvemt, at deres børn skal skifte skole, bliver pak-
ket ind i harme og utilfredshed over hint eller det. Men 

skolen skal ikke indrettes efter hvad, der er bekvemt for 
forældrene. Børnene overlever helt sikkert skift af skole 
og børnene overlever en mulig længere afstand fra hjem 
til skole. Hvis forældre mener, at dette er et “overgreb” 
mod børnene, hvad skal man så kalde de skoleskift, for-
ældrene påtvinger deres børn, når de f.eks. flytter, når 
de bliver skilt eller får et andet job. Børn er vant til at 
flytte sig i dagligdagen når de skal være sammen med 
venner eller skal til sports- eller andre fritidsaktiviteter, 
der jo ikke ligger lige rundt om hjørnet.

Vore folkevalgte har ansvaret for hele kommunen – 
ikke bare kun for enkelte dele. De folkevalgte skal lytte 
til synspunkter, meninger, forslag og idéer, som kommer 
frem under den offentlige debat. De skal overveje, det 
de hører og læser. De skal ændre i forslaget, hvis de er 
overbeviste om en ændring er til det bedste. Men når 
“dagen er omme og røgen har lagt sig”, så forventer jeg, 
at de folkevalgte gøre det, de mener er det rigtige. Mit 
håber er, at de folkevalgte hurtigt samler sig om at gen-
nemføre ændring af strukturen og så kommer videre 
med at sætte kursen for en debat og beslutninger om 
hvordan vi laver en bedre, stærkere skole i vores kom-
mune. Af hensyn til ”dagens og morgendagens” børn 
– og deres forældre. 

Jeg bakker op

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
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Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften �7, 4700 Næstved  
Tlf. 505� �997
naestvedkredsen@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle �5, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5�5� 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej �7, lejl. �89
4700 Næstved
Tlf. 557� 7��9
pan@nk-forsyning.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej ��7, 4700 Næstved
Tlf. 557� 4006
gs8@mail�.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, �. th.
4700 Næstved
Tlf. �944 9�99
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
47�� Tappernøje
Mobil ��7� 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Formand, Holmegaard
Søren Andersen
Poppelvej �4
4684 Holmegård
Mobil ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.com

Formand, Suså  
Kaj Olsen
Ringstedvej ��, 4�7� Glumsø
Tlf. 5764 6�9�
Mobil 4�4� 6�9�
kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. 6�6� 44�5
smahe@ft.dk

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej �0, 4700 Næstved
Tlf. �08� 7���

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade �6 �., 4700 Næstved
Tlf. 505� �997

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 7�, 4�60 Herlufmagle
Tlf. �6�� �678
lisbethhougaard@jubii.dk

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

DSU
Nicolai Elmkvist Kaarup  
Johansen
Erantisvej �9, 4700 Næstved
Tlf. 5�64 5���
nicolaielmkvistjohansen@ 
hotmail.com

Kontakt

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

HYLLESTED ApS
HEDE TOFTEN 15
4700 NÆST VED
TLF. :  5370 6080
INFO@HYLLESTED.AS
W W W.HYLLESTED.AS
CVR.:  34075735
BANK : AL-BANK
REG. 5355-0328560

Mail-adresse
Har du ikke tidligere sendt din mailadresse, eller har du fået 
en ny, så bedes du sende den til:  
kartotek@socialdemokraterne.dk eller tlf.: 7��0 0846,  
da det vil hjælpe os i kommunikationen med dig.

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøder Aktivitetsudvalg Kredsen Partiforeningerne Cafe Thorvald

9. december Bankospil

�. januar
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

Cafe Thorvald
Alle arrangementer afholdes i �F, Holsted Park �9, 4700 Næst-
ved, og starter kl. �9.00. 
Tilmelding på telefon �0�6 588� eller på mail: larsensolveig�@
gmail.com


