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Det er en lidt mærkelig tid vi lever i - her i det politiske Danmark.
Er vi socialdemokrater faldet ned i et dybt motivationshul?
Det føles som om, at alt hvad vores regering gør, udlægges som værende
fejlagtigt og negativt. Og ikke nok med det så begynder anonyme
Christianborgpolitikere at skabe splid ved at bagtale vores formand og
godt fulgt op af enkelte borgmestre og fagforeningsformænd.
HOLD SÅ OP – det gælder nu om at skabe sammenhold!!
Vi har bl. a. skabt og skaber fortsat resultater:
Kickstart – nye jobs - afskaffet kontanthjælpsloft - afskaffet lavere
børnecheck for familier med ned til 3 børn - afskaffet fradrag for
private sundhedsforsikringer - skaffet akutjob - skaffet flere midler
til uddannelse og lettelse af indkomstskatten. Hjulpet langtidsledige
til at få en uddannelse - støtte små og mellemstore virksomheder,
der arbejder med innovation - ligestille lejere og andelshavere med
boligejerne i forhold til at kunne få tilskud til solceller - indgået aftale
om at skabe flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne.
Ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013 som følge
af dagpengereformen, er sikret seks måneder på kontanthjælp, hvis
de melder sig klar til et relevant uddannelsesforløb. Markant forhøjet
ældrecheck på op til 15.900 kr.
Dette har vi ikke indført selv om Venstre forsøger at få deres egne
vedtagelser i VK-regeringen til at fremstå som vores, tværtimod har vi
afskaffet deres vedtagelser:
Fedtafgiften, kørselsafgifter for lastbiler, skattesagserstatning (dvs.
ingen refusion af omkostninger, såfremt en virksomhed vinder en sag
over skat), multimedieskat, Iværksætterskatten og brændselsafgiften.
Som et modspil til den borgerlige presse - læs da det daglige
nyhedsbrev PIO – du finder det på adressen piopio.dk, hvor du også kan
tilmelde så du får det sendt dagligt til din internetadresse.

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsformand

Vores kandidater til regionen er klar!
Det er en glæde og fornøjelse at kunne sige, at nu er
vores kandidater klar til regionsvalget. Opgaven lød: hver
kreds skal stille med tre kandidater til stemmesedlen til
regionsrådsvalget. I Næstved er vi så heldige, så vi tager
vores opgaver seriøst, og vi har en række dygtige og skarpe
politikere, som gerne vil yde en indsats. Derfor havde fem
medlemmer tilbudt at stille sig til rådighed som kandidater.
Af disse fem personer ønskede tre også at stille op til
byrådsvalget, som finder sted samtidigt. Det er i strid med
vores love om forbud mod dobbeltmandat, men i særlige
situationer kan de opstillende forsamlinger give dispensation
for dobbeltmandat.
Det er altid spændende at være kredsformand, men jeg må
indrømme, at vores opstillingsmøde den 17. januar var særlig
spændende. Selv om jeg ofte bilder mig selv ind, at jeg har
en god fornemmelse af, hvad I som medlemmer mener, så
turde jeg ikke på nogen måde spå om resultatet. Hverken
af afstemningerne om dobbeltmandat eller om hvilken
rækkefølge, vi ville placere kandidaterne i. Jeg turde heller
ikke gætte på antallet af deltagere, og en del af jer har også
hørt mig opfordre til fremmøde. Ikke fordi jeg ville påvirke
resultatet, men fordi det giver de valgte kandidater et godt og
stærkt mandat med videre.
Derfor var det ren fornøjelse, at vi måtte bære mange

Se her - det er lige DIG vi
har brug for
Hjælp Dui Leg og Virke mangler bestyrelsesmedlemmer
Vil du være med til at give den næste generation indsigt i
demokrati, solidaritet og fællesskabets glæder. Samt at udvise
ansvar over for andre.
Har du lidt tid og arrangement og overskud til at hjælpe til
med det organisatoriske arbejde i Dui afd. Næstved. Vi står og
mangler 3 bestyrelsesmedlemmer. I må meget gerne hjælpe
til som lege- onkel eller tante, men er ikke et krav. For at
foreningen skal kunne køre er der lidt bestyrelsesarbejde, der
skal gøres. Vi har medarbejdere som tager sig af at aktivere
børnene og giver dem en sund, demokratisk og solidarisk
oplevelse, og de får lov til at opleve fællesskabet.
Kære medlemmer det haster, skriv til kjmo09@privat.dk eller
ring til Kaj Olsen på 41 436 392.

ekstra stole ind i det store mødelokale hos 3F – vi var 97
stemmeberettigede, da vi prioriterede listen efter de første
afstemninger om dobbeltmandat. Der var flertal for at give
dispensation til Michael Rex, men ikke for at give til Freddy
Blak og Bette Sonja Poulsen. Medlemmerne havde fået
udleveret de skriftlige ansøgninger om dispensationer inden
afstemningen.
Demokratiet har talt
Selve opstillingsmødet gav også et klart og tydeligt resultat:
Susanne Lundvald fik den første plads med 228 points, Kate
Sørensen fik 149 points, Michael Rex fik 143 points, Freddy
Blak fik 53 points og Bette Sonja Poulsen 9 points. Det vil
sige en klar og tydelig opbakning til de tre, som sidder i
regionsrådet i forvejen og er et tegn på, at medlemmerne
er tilfredse med det politiske arbejde, der bliver leveret.
Demokratiet har talt.
Siden mødet har Freddy Blak valgt at forlade den lokale
partiforening og flytte sit medlemskab til Slagelse,
hvor han ifølge dagspressen er blevet tildelt en plads på
opstillingslisten for Slagelse kredsen. Jeg giver de bedste
ønsker med på vejen – jo flere stemmer, der kan samles til
Socialdemokraterne ved valget jo bedre. Vi får brug for dem
alle sammen, når regionsrådet mødes efter valget.

”Store” spørgsmål

Kurers redaktion opfordre læserne til at komme med
indlæg, der kan ”provokere” andre medlemmer til debat
– både om helt aktuelle emner, men også meget gerne
om emner, der optager indlægsholder og som man gerne
ønsker en debat om. Du har 300 -500 ord at gøre godt
med og hold dig så endelig ikke tilbage. Skulle du være
nervøs for dine formuleringer og evt. slå/stavefejl så lover
vi dig lige at redigere lidt i teksten.
Skulle du være at den mening, at vi bør overveje at stoppe
udgivelsen af Kurer fordi den er stivnet i sin form, og at
vi inden ”legen bliver for anstrengt” bør stoppe. Meninger
for/imod efterlyses. Redaktionen ønsker selvfølgelig ikke
at bruge kræfter, tid og penge på et blad, der bare synes
som en selvfølgelighed og uden den store interesse.
På vegne at redaktionen
Flemming Bjerregaard, ansvarshavende redaktør
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Jagten på formændene
Af Poul Monggaard, forbundsformand
for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Efter mere end 40 års arbejde i den danske arbejderbevægelse
undrer det mig fortsat, at vi i samme bevægelse ikke er blevet
klogere, når det gælder jagten på vores partiformænd.
Vi ser i al for høj grad fuldstændigt bevidstløst til, mens vores
partiformænd bliver tæsket rundt i manegen.
Når pressen næsten går i haserne på dem, ja så er vi til tider
selv leverandører af skytset hertil.
Jeg er ikke ude i et forsvar for statsminister og partiformand
Helle Thorning-Schmidt. Hun kan selv svare for sig, men vi,
der er nyttige idioter for pressen, kan gøre det mere eller mindre
umuligt for en socialdemokratisk statsminister at regere.
Når pressen påberåber sig forbundsformænd og stærke
borgmestre og gamle koryfæer som vidner på, at statsministeren
ikke dur, så lader vi det nærmest blive en sandhed. Vi kan alle
sammen se skønhedspletter på det, regeringen foretager sig, men
jeg synes stadigvæk, at jeg har lyst til at klappe i hænderne over,
at vi har fået en socialdemokratisk regering, selvom den har
svære vilkår.

4

Jeg blev ansat i LO, mens Thomas Nielsen var formand.
Vi, der er fra den generation, husker tydeligt skismaet mellem
Thomas Nielsen og Anker Jørgensen. Jeg kan give saglige
begrundelser for dette skisma, men vi var i Fagbevægelsen
med til at bære ved til det bål, som undergravede Anker
Jørgensens handlemuligheder.
I dag kan de fleste se, at Anker Jørgensen i sin tid gjorde,
hvad det var muligt for at føre landet igennem de problemer,
der var dengang.
Anker Jørgensen er blevet et ikon.
Så fik vi Svend Auken, der efter sin død og alt for sent er
blevet hyldet for at være frisk luft i Danmark. Det er muligt at
Svends iver også kunne være hans problem, men ingen er i dag
i tvivl om, at han var en stor politiker.
I dele af Arbejderbevægelsen blev Svend Auken bekæmpet,
ikke mindst i dele af fagbevægelsen. Jeg oplevede selv på
nærmeste hold. Jeg oplevede hvordan Svend stille og roligt
blev miskrediteret og til sidst stod til at blive afsat som
partiformand.
Jeg arbejdede selv tæt sammen med Svend og hans
efterfølger Poul Nyrup Rasmussen i forbindelse med
lanceringen af en lang række af de politiske udspil, som
fagbevægelsen og LO dengang var fælles om. Jeg havde stor
respekt for dem begge og forstod ikke, hvorfor endnu en
partiformand skulle miskrediteres.
Svend førte os frem til store opinionstal og Poul bragte
os i regering. Men der gik ikke lang tid før Poul blev udsat
for kritik i pressen, der blev bakket op af kritikere internt i
Arbejder-bevægelsen.
Arbejderbevægelsen ligner på den måde sin egen værste
fjende.
Og nu gentager historien sig i forhold til Helle ThorningSchmidt.
Ingen får mig med i det kor. Hvis det lykkes at få fældet
Helle Thorning, vil der nok ikke gå lang tid, før vi finder
ud af, at her havde vi en stærk kvinde, som havde taget
hånd om Danmark. Vi vil så ærgre os gule og blå over, at
Arbejderbevægelsen igen kom uden for indflydelse. Men jeg
er i tvivl om, at vi overhovedet vil tage ved lære og gøre det
eneste fornuftige: Bakke den person op, vi har valgt til at
administrere og regere et land på de vanskelige vilkår, vi har.
Forresten: Så vidt jeg husker, var Mogens Lykketoft aktiv i
forbindelse med Svend Aukens afgang og Poul Nyrups. Efter
Lykketofts seneste udmeldinger om regeringen, spørger jeg
mig
selv: Hvad har denne åbenlyse begavelse nu gang i? Vi
skutter os i kulden, går inden døre og slår skodderne for.

Nyt fra Aktivitetsudvalget
Udvalget er ikke gået i dvale, men arbejder lige pt. på at
arrangere et møde i foråret med Finansminister Bjarne
Corydon. Vi afventer lige nu en tilbagemelding fra ham i
forhold til hans kalender.
Ligeledes arbejder vi på et sommermøde forud for den
kommende kommunalvalg, med nuværende og evt. nye
kandidater. Det vil blive udformet som et grill-arrangement
med efterfølgende debatter ved bordene, og kommer ret
sikkert til at foregå i Suså/Glumsø.
Nærmere datoer kommer her i bladet. - Mødet med
Corydon bliver sikkert et offentligt møde, og vil derfor også
blive annonceret i dagspressen.

Opstillingsmøde til
Regionsrådet
Flot stemning i 3F-huset i Holsted Park. Der var tæt pakket
allerede en halv time før mødet begyndte og desværre måtte
de sidst ankomne lede forgæves efter en siddeplads. 97
medlemmer var mødt op og de fik en god aften med snak
over bordene.
5 medlemmer havde ladet sig stille op i et håb om at de
kunne opnå valg til de 3 pladser der gav ret til opstilling på
den socialdemokratiske liste til valget i november. 3 at de
5 kandidater havde søgt om dispensation om vores gamle
regel om at der ikke må være dobbeltmandater – altså at
man ikke kan være kandidat til både regions og byråd.
§ 21 særlig vedtagelser stk. 6 I helt særlige situationer i
forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan
berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation
fra dobbeltmandatreglen.
Kun en opnåede det fornødne stemmetal og ingen
ønskede efterfølgende at trække deres kandidatur.
Hver kandidat fik 3 minutter til at præsentere sig og
fortælle hvorfor netop de ønskede at udføre et stykke
arbejde i det kommende regionsråd. Den efterfølgende
afstemning gave valg til de 3 nuværende medlemmer at
rådet, nemlig Susanne Lundvalg, Kate Sørensen og Michael
Rex. Freddy Blak og Bette Sonja Poulsen opnåede en
henholdsvis en 4. og 5. plads.

Lørdagsmøderne
Ja, så er det den tredie lørdag i måneden. Klokken er 9, ca.
40 medlemmer er bænket ved kaffen og morgenbrødet, samt
osten og salamien. Kredsen er vært ved arrangementet.
Præcis klokken ni, byder den arrangerede partiforening
eller kredsformanden velkommen til de fremmødte
medlemmer. Hvis ikke der er vigtige punkter, der skal drøftes
først, gives ordet til borgmesteren, der redegør for sager
som byrådet har beskæftiget sig med i den forløbne måned.
Desuden fortæller borgmesteren om de fremtidige sager, som
skal til drøftelse.
Vore 3 socialdemokratiske medlemmer af Regionsrådet
oplyser om arbejdet og beslutninger i rådet.
Disse 4 indlæg bliver derpå kommenteret og debatteret af
de tilstedeværende medlemmer.
Diskussionen har bl.a. drejes sig om regionens sygehuse og
behandlingen af borgeren.
Busdriften i kommunen har også været behandlet, det er
regionens område.
Mange emner bliver bragt på banen, og de fleste
socialdemokratiske byrådsmedlemmer er som regel til stede
og kan redegør for kommunens dispositioner.
Lørdagsmødet afholdes den 1.lørdag i måneden fra kl. 9.0010.30 i ”Metal” Åderupvej 12, Næstved. Har du ikke benyttet
dig af tilbuddet, så prøv at møde op næste gang – du bliver
garanteret godt modtaget.
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Tør vi?
Christian von Benzon, formand for
Holmegaard partiforening

Hvorfor står socialdemokraterne i spidsen for en regering, som
øjensynligt tror på, at man kan forandre og forbedre Danmark
ved bare at behage dem, der sidder på den økonomiske magt i
vores samfund?
Set med mine øjne mangler vi mod og vilje til at sætte os
til modværge over for nogle af de herskende magtstrukturer
i vores land. Selv om socialdemokraterne for længe siden
har accepteret en kapitalistisk samfundsorden med privat
ejendomsret og markedsøkonomi, så bør dette ikke betyde, at
Socialdemokratiet afstår fra at angribe og tøjle den økonomiske
magt, når den skader ganske almindelige menneskers livsvilkår.
Den nuværende økonomiske krise er menneskeskabt – den
er ikke kommet dumpet ned fra oven. Krisen sætter sig dybe
spor; den betyder, at mennesker mister deres arbejde og ikke
længere kan klare sig selv. Krisen bliver forklaret med, at
lønningerne er for høje – at de ansatte er for dyre. Det siges, at
Danmark har dårlig konkurrenceevne, fordi ikke bare lønnen er
for høj, men også skatter og afgifter er for høje og arbejdstiden
for lav. Men er det den reelle forklaring på tingenes tilstand?
Er den økonomiske krise, vi oplever nu, ikke bare en ganske
almindelig krise, som opstår, når de økonomiske magthavere
ikke har fået stillet deres appetit på profit og bare vil have
mere?
Gå i kødet på finansmagten
Min forventning til en socialdemokratisk ledet regering
er, at man tør gå i kødet på magthavere; vi burde først og
fremmest tage fat på finansmagten. Siden liberaliseringerne
af kapitalbevægelserne på tværs af grænserne tilbage i
80’erne – som udsprang af Thatchers og Reagans liberalistiske
verdensbillede – er handelen med penge på verdensplan
blevet en megaindustri. Køb og salg af penge i alle
afskygninger er mange gange større end handelen med varer
og serviceydelser. Finansmagten er en svulst, som har fået
lov til at vokse sig så stor, at den ikke bare bestemmer, om
almindelige erhvervsvirksomheder kan få nødvendige kreditter
og kan overleve; den bestemmer også om demokratiske
stater skal tvinges i knæ og kaste deres befolkninger ud i
massearbejdsløshed og fattigdom. Det er oven i købet den
samme finansmagt, som demokratiske stater har spændt et
sikkerhedsnet ud under, da banker og kreditinstitutter var ved at
bukke under i 2008 og 2009.
Konkrete initiativer
Tiden er kommet til at få gjort noget for at stække
finansmagten. Socialdemokraterne burde for det første uden
at tøve gå med andre EU-lande og lave en finansskat på
spekulative køb og salg af penge for at hæmme bare lidt af
finansmagtens appetit på hurtige gevinster. For det andet
burde socialdemokraterne kræve, at alle finanssupermarkeder
6

blev tvunget til at blive splittet op i mindre dele. Bankerne
skal kun drive bankvirksomhed, d.v.s ind- og udlån, men ikke
investeringsvirksomhed og anden risikofyldt virksomhed.
Det er jo tabene på alle mulige ejendomsinvesteringer, der
har ført – og givet også i fremtiden vil føre – til tab; tab som
skal dækkes af almindelige bankkunder – og staterne. For det
tredje burde socialdemokraterne tage initiativ til oprettelse
af Statsbanken Danmark, hvor lønmodtagere, pensionister
og små erhvervsdrivende kan få en gebyrfri indlånskonto og
optage lån på sunde og ordentlige vilkår. Banken skal også
gøre det muligt for folk på landet at få lån til boligkøb eller
udvidelse af virksomhed. For det fjerde ville jeg foreslå, at alle
direktører i banker og finansielle virksomheder skulle have
en statsautorisation til at virke som direktør. Når vi kræver
statsautorisation til el-installatører og gas- og vandmestre, så er
det vel ikke for meget forlangt, at direktører i pengeverdenen
også havde en statsautorisation; en autorisation som kun kan
gives, når den pågældende har gennemført en nærmere fastlagt
uddannelse i samfundsforståelse, samfundsansvar og god
bankdrift. For det femte vil det være fornuftigt, at staten skal
godkende løn- og ansættelsesvilkår for direktører i finansielle
virksomheder. Det skal være forbudt for direktører at få en
aflønning, som er hængt op på forventninger om hurtige og/eller
risikofyldte gevinster. For det sjette skal socialdemokraterne
sikre, at hvis banker igen måtte komme i uføre og har brug
for staten/skatteydernes hjælp, så skal banken ikke bare betale
renter af de lånte penge til staten; staten skal også have del i de
gevinster, som måtte komme ved at bankernes aktier stiger på
et senere tidspunkt. Det er jo en stigning som direkte kommer,
fordi staten har hjulpet bankerne til at overleve.
En finansverden med samfundsforståelse.
At skabe forbindelse mellem dem, der har penge, og dem, der
har brug for penge til at skabe vækst og arbejdspladser er en
samfundsvigtig opgave. Dette er en del af vores infrastruktur på
lige fod med veje, jernbaner, telenet og andre forbindelsesled
mellem mennesker. I sagens natur må de infrastrukturer,
som samfundet er afhængige af, også drives med fokus på
samfundshensyn og samfundsnytte. Det finansielle system må
som national og international infrastruktur vågne op og forstå,
at den egoistiske grådigheds tid snart er forbi, og at tiden er til
at træde ind på scenen og påtage sig den vitale opgave, det er, at
skabe gode og sunde pengeforbindelser til fremme af vækst og
job – i Danmark og i de europæiske lande.

Nyt fra Christiansborg

Af Magnus Heunicke, Næstved
Politisk ordfører, Socialdemokraterne

Vi skal
genoprette tilliden
Debatten om regeringens økonomiske politik er i fuld gang.
Hvordan ser det socialdemokratiske kompas ud, og hvordan
får vi rykket Danmark fri af krisen?
Vores kerneopgave som socialdemokratisk ledet regering
er at holde hånden under beskæftigelsen. Danskerne skal
igen være trygge ved, at de også om et år har et arbejde
og kan betale afdragene på huslånet. Den tryghed vil give
danskerne mod på igen at bruge penge eller måske endda
renovere og bygge nyt, så der også bliver skabt nye job og
arbejdsløsheden kan falde. Det er vejen ud af krisen, men de
første skridt er hverken nemme eller hurtigt overståede. Men
de skal tages.
Så længe tømmermændene fra finanskrisen er så voldsomme, kommer vi nemlig aldrig videre i Danmark. Vi tabte
flere arbejdspladser end vores nabolande, og vores nedgang i
BNP var større end i det meste af EU. Meget af det skyldes,
at VK-regeringen op gennem nullerne soldede opsvinget
op på skattelettelser til de rigeste, og imens blev Danmarks
konkurrenceevne forværret med 20 procent i forhold til
nabolandene.
Jo, vi blev hårdt ramt af krisen – også hårdere end
nødvendigt. Og det er et langt sejt træk at genoprette tilliden
til Danmarks økonomiske formåen.
Indsats på to ben
Indsatsen for at holde hånden under beskæftigelsen går på
to ben. For det første skal udlandets tillid til dansk økonomi

opretholdes, så renten bliver ved med at være lav. Den store
tillid og deraf følgende lave rente sikrer danskerne 40.000
ekstra job i 2013. For det andet har regeringen igangsat en
lang række anlægsinvesteringer og øget virksomhedernes
fradrag for investeringer som tilsammen skaber 20.000
ekstra job i 2013. Det er vores kickstart.
Men på trods af initiativerne har Danmark mistet
arbejdspladser siden beskæftigelsen toppede i 2008.
Økonomerne forventer, at udviklingen lige så langsomt
begynder at vende i løbet af 2013, således at beskæftigelsen
ved udgangen af 2013 til at være 1.300 højere end i 3.
kvartal af 2012. I løbet af 2014 ventes beskæftigelsen at
stige yderligere 11.000 personer.
Fremtidens Danmark
Så det er på alle måder et langt sejt træk, vi er i gang med.
Der findes ingen mirakelkur, intet fingerknips, der med et
slag kan bringe Danmark på ret køl igen.
Vores socialdemokratiske mål er at få Danmark sikkert
ud på den anden side af krisen, hvor velfærdssamfundet
er intakt og hvor alle er med. Det kræver beslutsomhed og
det giver knubs. Men sådan er det at være socialdemokrat:
Vi tager ansvar for at genoprette tilliden til det Danmark,
generationer af socialdemokrater før os har bygget op.
På den måde bygger vi socialdemokrater fremtidens
Danmark. Igen.
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Hjerte for hele Danmark!
Af Bette Sonja Poulsen
Forslag til en samlet handlingsplan for yderområder
Ide og plan for, hvordan den økonomiske, sociale og kulturelle sammenhængskraft kan sikres i fremtiden. Under titlen
”Hjerte for hele Danmark” er - mit bud på, hvordan flugten
fra landdistrikterne/ yderområderne bliver standset.
”Det er mit store ønske, at planen, eller i det mindste store
dele af den, kan blive til virkelighed Vi ser jo, at der er fuld
gan g i fraflytningen af borgerne i de i forvejen tyndt befolket
Yderområder. Så det er derfor hamrende nødvendigt at der
bliver handlet hurtigt, dersom vi skal undgå en yderligere
skævvridning af Danmark”.
Blandt de mange andre punkter i planen er:
· En samlet turistportal for yderområderne på linje med
”VisitDenmark”
· Øget fokus på livet i provinsen i public service-medier
· Flere virksomheder til yderområderne – blandt andet
gennem etablering af effektivt bredbånd
· Udflytning af alle fremtidige statslige arbejdspladser

· 3000/5000 statslige arbejdspladser frigives som hjemmearbejdspladser
· Genindførelse af nedrivningspuljen
· Etablering af alle nye erhvervsuddannelser i yderområder
· Fastboende sygeplejerske/læger på de små øer
Det praktiserende lægehus bliver brugt som skadestue for
mindre ting, på de små øer (at vi fastholder lægerne der)
Jeg vil se frem til at vi får en debat om, hvordan vi løfter
et område, der stort set ingen opmærksomhed har fået i
medierne - ud over den negative
”Dette handler selvfølgelig ikke om at gøre danskerne i
yderområderne til ”ofre”, men tværtimod om at sikre de gode
ressourcer og fremhæve det store potentiale, der ligger i en
udvikling af landdistrikter/ yderområderne. Det handler kort
sagt om, at vi skal til at tænke i helt nye og utraditionelle
baner, hvis Danmark også skal hænge sammen i fremtiden”.

Generalforsamlinger
SOCIALDEMOKRATIET NÆSTVED SYD
afholder Generalforsamling tirsdag d.19 februar 2013 kl.
19.00 i Metalhuset, Åderupvej 12

Socialdemokraterne i Fladså
Ordinær generalforsamling onsdag den 27. februar 2013 i
Kornmagasinet, Tappernøje, kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes/afleveres til formanden.
Borgmester Carsten Rasmussen vil fortælle lidt om aktuelle
emner.
Der serveres sandwich og drikkelse efter mødet.

Generalforsamling i Næstved Nordvest
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i 3F Huset, Holsted Park.
Dagsorden efter vedtægterne.
Vi starter med spisning kl. 18.00.

Den socialdemokratiske forening Suså
Generalforsamling Glumsø kro (kobberstuen)
Fredag den. 22. marts 2013 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen.
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Generalforsamling i Holmegaard
partiforening
Socialdemokraterne i Holmegaard holder ordinær
generalforsamling torsdag den 14.marts 2013 i Holmegaard
Hallens cafeteria, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684
Holmegaard, kl. 19.00 – 21.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes/afleveres til formanden, Christian v.Benzon,
Hindbærsvinget 2, Fensmark, e-post: christian.benzon@
mail123.dk, senest onsdag den 6.marts 2013.
Fællesspisning
Som optakt til generalforsamlingen er partiforeningen fra
kl. 17.30 vært for en omgang stegt flæsk med kartofler og
persillesovs. Tilmelding til næstformand, Jørgen Knudsen,
senest mandag den 11.marts 2013 på telefon 55 54 68 29 eller
26 20 68 29.

Næstved Midt
Afholder generalforsamling onsdag den. 20. marts. 2013 kl. 19.00 i Metalhuset, Åderupvej 12.
Vi starter med spisning kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Næ

Næstved Begravelsesforretning
Næstved
Begravelsesforretning
Ringstedgade
52, tlf. 55 72 31 12

Malermester

Vi træffes
døgnet
Ringstedgade 52, tlf.
55 72 Fuglebjerg,
31 12 rundt
Holmegaard,
- aftaler gerne i hjemmet
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
Holmegaard,
Fuglebjerg,
Næstved
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
En personlig
og mindeværdig afsked.
Begravelsesforretning
EnAftaler
personlig
og mindeværdig
afsked.
træffes
gerne i hjemmet.

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Aftaler træffes
i hjemmet.
55gerne
72 31
12

Alt malerarbejde
udføres

Ringstedgade 52
4700 Næstved

55 72 99 86

Tina Christensen

www.begravelsedanmark.dk
www.begravelsedanmark.dk
En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Tidligere
Dansk
Ligbrænding

Erik Christiansen
Erik
Christiansen

Erik C

Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055

E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Annoncér i Kurer
Annonce

Annonce
i Kurer
Næstved
i
Kurer
Store
annoncer
(1/4)
550
kr.
pr.
nummer
Svends Møbler
Små annoncer (1/8) 330 kr. pr. nummer

E

KanalvejNæstved
1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55Kurer
72 20 udkommer
75
6 gange om året
E-mail: naestved@ide.dk

AOF Næstved & Susålandet

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700
Næstved
Forbundet
Træ-Industri-Byg
Tlf.
88
18
68
90
i
Danmark
- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle. Fax. 88 18 68 98
Gl. Holstedvej
bedste22
fagforening
Bedre løn&og
job læringDanmarks
Vejledning, netværk, uddannelse
livslang

- den bedste bid af din tid

4700 Næstved
Næstved
Tlf. 88 18 68 90

AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1. sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com
Fax. 88

18 68 98
Danmarks bedste fagforening19

Svends Møbler

Bedre løn og job

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk
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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 2013
Alle arrangementer afholdes i 3F, Holsted park 29, 4700 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.

Onsdag den 9. januar 2013:
Trekking i Solo Chhumbo – Nepal
Vi får besøg af Merete Stentoft Jensen, der har rejst i mange forskellige
spændende lande. Her er hun i Nepal, hvor hun bl.a. er med til at åbne
en skole – hun er til privat fest hvor en ”Løvehund” optræder – hun
møder en åndemaner – samt opstarter et kvindeprojekt.
Der er lagt op til en spændende aften her i starten af det nye år.
Menu: Lasagne med salat.
Onsdag den 13. februar 2013
Det vil Socialdemokratiet i Kommune & Region.
Vi har inviteret Borgmester Carsten Rasmussen & Byråds-/
regionsmedlem Michael Rex til at komme og give os et bud på dette.
Menu: Forloren hare med det hele.
Mandag den 11. marts 2013
Feltpræst i Afganistan
Sognepræst Jesper Svendsen fra Holsted Kirke fortæller om det
specielle ved at være udsendt som præst i minefeltet i Afganistan.
Menu: Stegt Flæsk med persillesovs.
Onsdag den 10. april 2013
Musikalsk underholdning
Er ikke helt på plads endnu, men der er lagt op til en hyggelig aften
med bl.a. sange vi kan synge med på.
Menu: Skinkeschnitzel m/ ærter og brasede kartofler/sovs.
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. Tilmelding er
dog stadig påkrævet.
På gensyn i 2013 i Café Thorvald!
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Holsted Park
Park 29
29
Holsted

Næstved Begravelsesforretning
Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12
Holmegaard,

Fuglebjerg,

tlf. 55- 54
51 12
tlf. 55 45 32 05
HK Næstved
Næstved
Slagelse
HK
- Slagelse
En personlig og mindeværdig afsked.
Ndr. Farimagsvej
Farimagsvej 16
16
Ndr.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.
4700
Næstved
4700 Næstved Holsted Park 29
Sydøstsjælland
Næstved
afdeling
Tlf. 33
33 64
64 37
37 20
20Næstved
Fax 33
33 afdeling
64 37
37 77
77
Tlf.
·· Fax
64
Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

GLUMSØ BOGTRYKKERI
BOGTRYKKERI A/S
A/S
GLUMSØ
Din Tryksagspartner
Din Tryksagspartner

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade
Årsberetninger – Fagblade

HK Næstved
- Slagelse
Sydsjælland
Socialdemokraterne
Ndr. Farimagsvej
16
FOA´s a-kasse
Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
4700 Næstved
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf.2800
55 75
75
11
36afd. 4697
Telefon 4697
· Fax11
faglig
2801
4697
e-mail:
afdeling
Tlf.
55
36
Tlf. 33
64· Fax
37a-kassen
20Næstved
· Fax
332799
64 –37
77 sydsj@foa.dk
Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
www.soc-naestved.dk
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
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GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Annonce
i Kurer

Din Tryksagspartner

Socialdemokraterne

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36

Sektion Næstved og Omegn

Svends Møbler
Malernes Fagforening
Fagforening
www.soc-naestved.dk
Malernes
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72
20 75
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved
Hvedevænget
19, 4700
Næstved
| TNæstved
E-mail: naestved@ide.dk 55 72 11 79, faxØ55
s t e72
rg a 81
dHvedevænget
e 111
7 b | 4 1 7 1 G 19,
lumsø
lf. 57 64 60
4700
Partikontoret er bemandet hver onsdag Tlf.
fra kl. 16-17
Tlf.
82
| g72
w w w. g b t r y k . d
k 55
b t r y72
k@g
btryk.dk
Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk
Mail: wip@maler.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
Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk
Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: susanneeasvendsen@gmail.com
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk
Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: westermannkyse@gmail.com

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, 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
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 26 23 16 78
E-mail lisbethhougaard@jubii.dk
Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
formand Jes Hansen
kontaktperson
Birte Petersen
Runestenen 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94 - 25 48 24 94
E-mail birtepetersen57@hotmail.com
Formand DSU
Stine Cecilie Lund Jensen
Tlf. 30 26 71 36
E-mail stinej00@gmail.com

VVS I KØL I ENERGI

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

