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Den uofficielle valgkamp er i fuld gang. En landspolitiker kan i dag
bogstaveligt ikke åbne munden uden at der bliver råbt valgkamp
og sådan tænker vi vist også hver især. Det er vigtigt at Helle og
Co. fortsætter med at reformere og lovgive til det sidste – navnlig
hvis de liberalistiske partier får regeringsmagten – ingen af os håber det, for Liberalismen er jo tydelig en ideologi for dem, der ikke
vil betale til fællesskabet!
Vi har i partiforeningerne fået rigtige gode tilbagemeldinger på
vores opfordring om at stille sig parat og til rådighed for uddeling
af valgmateriale m.m. Det er tydeligt at alle har fået optimismen
tilbage, og at vi er kampberedte.
Krisen og de manglende muligheder for dagpengemodtagere har
tæret hårdt på os alle. Vi får helt sikkert en ny dagpengereform,
når det nye Folketing træder til efter valget – vel at mærke, hvis
forudsætningen er til stede med en socialdemokratisk ledet regering.
Vores mål her i Næstvedkredsen skal være som minimum at fastholde vores stemmetal fra sidste folketingsvalg, og der skal arbejdes hårdt for at øge tallet. Med vores flittige transportminister i
spidsen burde det gå fremad. Magnus er en fin repræsentant for
Næstved og som forstår at tale så alle kan forstå, hvad han mener,
og hans handlinger skaber anerkendelse hos alle befolkningsgruppe. 40 år og med fremtiden for sig – så lad os ivrigt bakke ham op.

Susanne Ea Svendsen
kredsformand

Socialdemokraternes huskeseddel:

Vi er bedst til at skabe arbejdspladser
Fakta er at Socialdemokratiet i regering har ført en
politik, hvor resultatet er at ledigheden falder – 30.000
siden 2013, og der er skabt 40.000 private arbejdsplader.
For at sikre fortsat vækst og bekæmpe arbejdsløshed
har regeringen blandt andet:
• Haft det højeste niveau af offentlige investeringer i
30 år
• Vedtaget to vækstpakker i 2013 og 2014. Disse vækstpakker betyder bedre rammevilkår for virksomheder
nedsænkning af en række afgifter (bl.a. energiafgifter), mindre bureaukrati, enklere regler, bedre infrastruktur, lavere afgifter, bedre erhvervsuddannelser,
bedre adgang til finansiering og mere forskning.
• Ført en ansvarlig økonomisk politik og holdt os inden
for EU’s anbefalinger (modsat Løkke), hvilket har
sikret en lav rente og givet folk flere penge mellem
hænderne.
• Sikret boligaftaler, der i alt sikrer renoveringer af
almennyttige boliger for 50 milliarder kroner frem
mod 2020.
• Vedtaget en aftale om en togfond, der sikrer et historisk løft til de danske jernbaner på 28,5 milliarder
kroner.

• Vedtaget en energiaftale, der sikrer milliardinvesteringer i mere grøn energi.
Og så tager vi lige det spørgsmål som spøger her og der
og alle vegne. Ja det er rigtig alt sammen! Der er kommet flere i arbejde, men det ændrer ikke ved at rigtig
mange er faldet ud af dagpengesystemet, fordi regeringen har lavet dagpengereformen om? Svaret på denne
påstand er:
- Regeringen har brugt adskillige milliarder på at reparere på Kristian Thulesen Dahls dagpengereform, som
betød, at alt for mange mennesker mistede retten til
dagpenge. Derfor er det, med en lang række nye ydelser
sikret, at alle har haft mindst tre års forsørgelse under
denne regering efter at have mistet deres arbejde. Socialdemokraterne vil desuden arbejde for at lave dagpengereglerne om, når dagpengekommissionen kommer
med sin vurdering til september.
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Vi skal kæmpe for
fællesskabet

Nyt fra Christiansborg

Af Magnus Heunicke
Transportminister

Et nyt år er skudt i gang, og her fra mit bord bliver der
nok at se til. Som samfund har vi brug for en sammenhængende og dynamisk infrastruktur, og arbejdet for at
fremtidssikre Danmark står øverst på min opgaveliste.
De beslutninger som vi skal tage stilling til i dag, er
de forandringer og forbedringer, som fremtidens generationer møder i morgen. Det er et ansvar, som vi skal
være meget bevidste om. Og det tvinger os til at være
grundige, arbejde hårdt og have klare visioner for vores
fællesskab. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til
igen at sige tak til jer alle hårdt arbejdende partikammerater, der dagligt giver mig gode input, råd og deler
jeres erfaringer. Det er en afgørende brik i arbejdet for
at forme fremtidens Danmark.
Et af de projekter, som kommer til at definere den danske infrastruktur i generationer, er Femern Bælt-forbindelsen med en direkte tilknytning til vores vigtigste
samhandelspartner Tyskland. Den kommende sænketunnel kommer til at lede hen imod vækst og arbejdspladser nationalt, regionalt og lokalt – særlig her på
Sydsjælland og på Lolland-Falster. Effekterne af Femern
Bælt-forbindelsen vil vi for alvor kunne mærke i rigtig
mange år fremover, og den gode nyhed er, at Femern-forbindelsen nu er tættere på end nogensinde før.
Efter at have fulgt forbindelsen fra den kun var en idé
på et papir, skal jeg nu i februar fremsætte anlægsloven. Det er fantastisk, at Folketinget nu endelig skal

tage stilling til den lov, som gør, at vi kan få spaderne i
jorden, maskinerne tændt og lokale sydsjællændere og
lollændere i gang med at skabe verdens længste sænketunnel.
Vi er også inde i en afgørende fase i forhandlingerne om
en kommende DSB-kontrakt, der skal danne udgangspunktet for togdriften de kommende år.
Og mit udgangspunkt er klart: De danske passagerer
skal have en velfungerende, rettidig og dynamisk jernbane, som kan få flere til at vælge den kollektive trafik.
Men hvis vi skal være vores ansvar modent og sikre, at
den kollektive trafik bevæger sig fremad, så kræver det
også, at vi er grundige og ambitiøse i tilrettelæggelsen af
jernbanedriften. Derfor er jeg også meget optaget af, at vi
får en god og solid aftale om en DSB-kontrakt, som den
kollektive trafik kan nyde godt af i rigtig mange år frem.
Der venter os alle et hårdt arbejde i den kommende
tid, men det er også et spændende arbejde. For med en
målrettet, passioneret og viljefast indsats kan vi styrke
fællesskabet i Danmark. Vi kan med aftale efter aftale
sørge for, at det Danmark vi kender, også bliver fremtidens Danmark.
Og her til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at
ønske jer alle - rigtig godt nytår!

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf. 5572 1216
Sydost@danskmetal.dk
www.facebook.com/MetalSydøst


Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen
Formand, DSU Næstved

Ny formand for DSU Næstved
I DSU Næstved havde vi generalforsamling, fredag den
9. januar. Her skulle der vælges ny formand, og valget
faldt på mig. Mit navn er Nicolai, og jeg har siden august
2013 siddet som næstformand i afdelingen, så jeg har
tilegnet mig en masse erfaring derved. Jeg har taget
mange uddannelser indenfor DSU’s uddannelsessystem.
Blandt dem har jeg bl.a. uddannet mig til skolestartskampagneleder og skolevalgsdebattør. Udover det har jeg
siddet i DSU Sjællands forretningsudvalg, hvor jeg skal
være med til at skrive et politisk oplæg til vores generalforsamling den 7. marts.
Vi har i halvandet år haft en formand i Emil Blicher, som
har været rigtig dygtig politisk i afdelingen, og som også
fortsætter som almindeligt bestyrelsesmedlem. Dog har vi
manglet noget strukturering af afdelingen, og det vil jeg
arbejde på at genoprette. Jeg har den filosofi, at hvis man
vil have ting gjort ordentligt, skal man strukturere det ordentligt. Dette betyder, at min største opgave er at organisere afdelingen. Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse
og udformet en ambitiøs og målrettet halvårsplan, hvor vi
har fået delt vores afdelingsmøder ind i fire temaer.
Disse temaer er følgende:
• Socialpolitik
• Klar til valg
• Socialdemokratiets identitetshistorie
• Lighed
Vi har besluttet, at det skal være temaer, som vi kan
bruge i det lokalpolitiske miljø, og som vi kan benytte i
valgkampen. Vi har også en interessant kampagne på
tegnebrættet, som vil være med til at sætte gang i debatten om Næstved kommune.

Næst

Holm
tlf. 5
Bageste række fra venstre: Joachim Slot Pedersen, Emil
Blicher, Thomas Billehøj, Johanna May.
Forreste række fra venstre: Marcus Ladefoged, Formand
Nicolai Johansen, Line Sofie Gluud.
Vi har mange spændende ting i vente, og jeg ved, at
Næstved kommer til at se meget mere til DSU Næstveds
medlemmer i fremtiden.
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Nicolai Johansen
Næstformand: Thomas Billehøj
Bestyrelsesmedlemmer: Emil Blicher og Joachim Slot
Pedersen
Kasserer: Johanna May
Bestyrelsessuppleanter: Marcus Ladefoged og Line
Sofie Gluud.
Røde hilsner
Nicolai Elmkvist Johansen
Formand DSU Næstved

Afdelingen skal tilbage til det, det er: en lokalafdeling.
Afdelingen har fået en formand i mig, som er lokalpolitisk engageret, og jeg tror på, at vi er ved at få en mere
lokal vinkel mht. vores politiske arbejde. På den måde
kan vi igen få medlemsfremgang og være med til at skabe debat og få indflydelse i lokalmiljøet.
Jeg har et mål om, at vi skal nå op på 45-50 betalende
medlemmer. Det er et mål, vi kun kan nå ved at blive
bedre til at føre kampagner, bedre til at hverve medlemmer, bedre til at holde interessante møder, og så det, som
os unge synes er det fedeste i verden: Sociale arrangementer og fester. Vi skal få medlemmer, der melder sig
ind for politikken, og bliver på grund af fællesskabet.

Næstved
Svends Møbler

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

Vin
E-m

Socialdemokrat
er man i hjertet

Månedens socialdemokrat

KURER starter ny artikelserie, hvor vi fortæller om et ganske almindeligt medlem.
Vi lægger ud med Knud Christensen fra Glumsø.

- Vi fik intet for det, udover glæden ved at gøre noget for
andre, men den var også stor. Der var gerne 40 lagkager,
60 julekager og småkager og aftenen før lavede vi juledekorationer. Når vi var færdige, blev der lavet regnskab,
og jeg gik rundt til sponsorerne og sagde tak. Mange
sagde, at jeg skulle komme igen næste år, og det gjorde
jeg så, for det er jo sådan at man kommer i kontakt med
mennesker – og jeg er til mennesker.

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Knud Christensen er oppe i årene og har prøvet mere
end de fleste, men politisk har der aldrig været tvivl.
Lige fra han begyndte at interessere sig for politik har
han været socialdemokrat.
- Socialdemokrat det er noget man er herinde, siger han
og peger på hjertet. Det er en livsholdning, og solidariteten med dem, der ikke har for meget. Det kan man ikke
ændre på, hverken i gode eller i dårlige tider.
Knud Christensen er vendelbo. Hen er født og opvokset
i den lille by Kaas og blev smedeuddannet i nabobyen
Åbybro i årene 1954-58. Det var en fattig egn dengang,
og allerede da han som 11-årig kom ind i arbejdernes
hus i Kaas tænkte han ”Her hører jeg til”. Faderen havde et lille husmandssted med syv tønder land, men det
kunne man jo ikke leve af, så derfor var han ellers ansat
på Kaas Parketfabrik.
- Da jag var færdiguddannet var det ikke til at få arbejde,
men så blev jeg indkaldt til militærtjeneste, og det var

- 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



Knud Christensens kone døde for flere år siden, men han
lærte Annelise at kende igennem juletræsfesterne, for
hun var også med i det praktiske arbejde, og som tiden
gik lærte de hinanden bedre og bedre at kende, og i dag
bor de sammen.
hos gardehusarerne i Næstved, og siden er jeg blevet
hængende på egnen. Efter endt militærtjeneste fik jeg
arbejde på De Forenede Jernstøberier, der var en god arbejdsplads, og jeg meldte mig ind i partiet i 1961, og har
både været bestyrelsesmedlem og med i fællesledelsens
ledelse. Arbejdet her og mit lange medlemskab førte til at
min formand sagde, at jeg skulle være æresmedlem. Jeg
spurgte om I så ikke ville se mig mere, men sådan var det
jo ikke ment. Så jeg blev æresmedlem, og er stolt deraf.
Man skal kende sine rødder
For Knud Christensen er det af stor betydning, at medlemmerne af partiet kender dets historie.
- Man skal kende sine rødder. Det drejer sig bl.a. om
Pio, Brix, Stauning og Slaget på Fælleden. De nye unge i
byrådet skal have forståelse for, hvorfor man gjorde som
man gjorde i sin tid, siger Knud Christensen og mens
han snakker om det, finder han lynhurtigt en bog frem
af Henning Tjørnehøj, der hedder ”Louis Pio – Folkevækkeren.” Den bærer præg af at være flittigt læst mange
gange.
- Bogen er nyttig læsning, for der er stor forskel på os og
så V og K – også lokalt. Vi vil solidariteten. Vi vil gøre
noget for dem, der ikke har så meget. Og det arbejde er
slet ikke færdigt – der er stadig meget ulighed i samfundet, siger han.
Juletræsfester
Knud Christensen har aldrig været folkevalgt politiker,
men har i stedet lagt sin arbejdsindsats andre steder for
partiet.
- Jeg fik en ide om at vi skulle arrangere juletræsfester,
for dem der ikke havde så meget. Jeg forelagde min
formand ideen, og han sagde, at det var prøvet før, og at

Knud Christensen er også fast deltager ved lørdagsmøderne, hvor man mener at dér får man virkelig noget at
vide om, hvad der sker, og kan stille spørgsmål, så det er
en rigtig god tradition.
Folketingsvalget
Senere på året skal vi have folketingsvalg, og Knud
Christensen erkender, at det er op ad bakke.
man ingen penge havde, og at han ikke ville se nogen
regninger. Nå – jeg begyndte at gå rundt til de handlende for at få sponsorater, og jeg lagde ikke skjul på, hvad
formålet var og hvad det drejede sig om. Jeg fik på denne måde sponseret mange tusinde kroner til annoncer i
vores blad som trykkeriet i Grønnegade lavede. Mange
gav også en gave. Vi lejede Gl. Ridehus, og samlede 320
mennesker, der havde nogle dejlige timer med skolebørn,
der lavede luciaoptog og hvor Næstved Harmonikaklub
spillede. Det stod på i 15 år, siger Knud Christensen og
fortsætter:

- Men kendsgerningen er, at Helle Thorning overtog et
fallitbo. Jeg er enig i, hvad hun har gjort, og hun har
f.eks. fået flere i arbejde. Jeg synes også at Magnus Heunicke gør det godt – både da han var politisk ordfører og
nu som Trafikminister. Jeg er glad for, at jeg var en af
dem, der i sig tid pegede på ham, da vi skulle have ny
folketingskandidat efter Peder Sass. Det er et stort ansvar at være medlem af Folketinget og der følger meget
arbejde med, men jeg mener, at Magnus helt har levet op
til forventningerne.

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



Lokaldemokrati

Kommunen

- borgerinddragelse anno 2015
sat lidt ud af spil. Vi fandt frem til lokaldemokrati kan
foregå i forskellige arenaer og med forskellige tilgange,
der medvirker til at skabe et grundlag for, hvornår man
kan bringe de relevante i spil. Et simplificeret overblik
ser således ud.

Af Mette Stensgaard-Christensen
Medlem af byrådet

Den 16. december forlagde Lokaldemokratiudvalget
vores anbefalinger til fremtidigt arbejde med lokaldemokrati/borgerinddragelse i Næstved Kommune.
I vores indledning i rapporten står der: ”Det er meget let
– ja, næsten indlysende – at være for borgerinddragelse.”
Der er nok meget få politikere landet over, der vil ytre
sig imod at inddrage borgerne i beslutningsprocesser.
Men alligevel er det et begreb, som kan forstås og tolkes
på mange måder, alt efter egen overbevisning, holdning
og tilgang til en given sag. Derfor fandt jeg det naturligt,
allerede da det kom på tale før valget i november 2013
at nedlægge vores lokaldemokratiudvalg, at finde frem
til, hvordan vi enten bevarede et udvalg, der rummede
så tværfaglige muligheder eller fandt en mere permanent og holdbar tilgang til at sikre at lokaldemokratiet
fortsatte som en naturlig del af den politiske udvikling i
Næstved Kommune. Vi er blevet en meget stor kommune, og når man tænker vores demografi og ikke mindst
geografi ind i billedet, så er 31 byrådsmedlemmer ikke
mange til at tage beslutningerne for så mange mennesker, foreninger, interessenter, erhverv og lokalområder
med store lokalkulturelle forskelle. Jeg mener, at det er
godt at lade sig inspirere, lytte til alternativer og ikke
mindst lade sig rådgive som politiker, specielt når man
husker – hvad man er, som politiker – man er medborger, som har interesse for politik, men man er ikke ekspert eller hævet over de samme udfordringer i hverdagen, som alle andre medborgere i sin kommune. Vi har
en dygtig administration i Næstved Kommune, og de
gør et godt arbejde i forhold til at sikre sig at den faglige
ekspertise er til stede, når der skal træffes beslutninger.
Men når man har med menneskers hjem, tilhørsforhold,
familieforhold og i det hele taget nære omgivelser at
gøre, mener jeg, at det kræver mere end faglig ekspertise. Man er nødt til også at forholde sig til følelser, oplevelser, ideer og tanker om udvikling og ønsker for fremtiden. Det er i det regi, at borgerinddragelse som begreb
og ideologi for alvor finder sin berettigelse.
Men hvad er borgerinddragelse i Næstved Kommune
anno 2015? Som sagt tidligere kan begrebet tolkes meget forskelligt, og det er lige nøjagtig det, Lokaldemokra-



tiudvalget har arbejdet med igennem 2014. Vi har tolket
begrebet med henblik på at finde frem til en forståelse,
der både kan rumme en ideologi, metodik og give plads
til både faglig ekspertise, følelser og anerkende, at der
var 31 mennesker, der blev valgt til at beslutte udviklingen for Næstved i 4 år frem. Det tidligere udvalg oprettede lokalråd, for at skabe en genkendelig platform,
hvor det er naturligt for kommunens administration
at henvende sig, når det drejer sig om lokalområders
særlige interesser. Det var et rigtig godt tiltag, og lokalrådene er i en rivende udvikling, både i at finde sig
selv og finde frem til, hvordan de skal arbejde hver især,
men også sammen om, ikke kun at udvikle eget område,
men skabe forbindelse på tværs af tidligere grænser
og endda lokalkulturelle skel. Men jeg blev ret tidligt
i udvalgsarbejdet opmærksom på, at der findes ligeså
mange foreninger og interessenter, som drager omsorg
for enkelte eller helt specifikke områder eller sager, og
alle dem skal der også være plads til, når man taler om
borgerinddragelse, for hvis vi som politikere vil vide noget om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere en
handicapparkering, eller hvordan vi bedst skaber bedre
vilkår for erhverv, så giver det god mening at henvende
os til handicaprådet eller erhvervsforeningen. Men når
vi henvender os, hvad kommer vi så for, hvad er hensigten, og hvad er formålet? Hvad tilbyder vi og hvad giver
vi mulighed for? Det var blot nogle af de spørgsmål, der
var nødt til at blive drøftet i udvalget, for de bringer os
tilbage til det helt store spørgsmål om; hvad er borgerinddragelse og lokaldemokrati?
Vi tolkede os frem til at borgerinddragelse er ikke lig
med medbestemmelse – det var egentlig noget af en
opdagelse, for hvis det ikke er det, hvorfor skulle medborgere så bruge tid og kræfter på at rådgive os, hvis det
alligevel betyder at det, som de siger eller mener ikke
bliver vedtaget? Det er ikke et spørgsmål som helt så
nemt kan besvares, for det må være op til den enkelte
at beslutte, i hvilken grad de ønsker at ”stå til tjeneste”
med det udbytte, det måtte indebære.

Den generelle arena

Gælder for hele kommunen, det vil sige
f.eks. kommuneplanen.

Den lokale
arena

Har en geografisk eller faglig afgrænsning, det er alt fra lokalråd, skolebestyrelse til integrationsråd.

Den
personlige
arena

Handler om det enkelte individ, f. eks.
Inddragelse i egen jobplan eller genoptræning.

Vi fandt frem til en række inddragelsesformer, der er
ikke én der er bedre end den anden, men kan bruges lige
godt, alt efter hvilket formål og ønske der er forbundet
med inddragelse af medborgere.

alle borgere i Næstved Kommune vil medvirke til at
føre videre, udvikle og justere indtil vi alle føler, at vi
er sammen om at sørge for at alle oplever, at de er med
til at skabe kvalitet, nytænkning og ikke mindst føler
ejerskab!
Afslutningsvis har jeg lyst til at skrive lidt mere direkte
henvendt til jer – mine partifæller, for I er dem som
for mig, har gjort dette tiltag muligt, og jeg håber at vi,
som parti – som interesseorganisation vil gå i fronten
for at sørge for at lokaldemokrati beholder en naturlig
platform i Næstved, for når vi mødes til lørdagsmøder, i
vores partiforeninger eller til andre arrangementer og
diskuterer politik, så udlever vi netop ideologien om et
bredt demokrati og retten til at blive hørt og have en
mening om vores kommune/ region/ lands udvikling.
Rapporten kan læses under dagsorden/referat fra byrådsmødet den 16. december 2014. Den er ikke på hjemme siden endnu.

Information – Høring – Dialog – Indflydelse
Medbestemmelse – Borgerdreven
Tim Olsen . Gartnervej 24 . 4700 Næstved

Hver metodik tilbyder forskellige muligheder: Information – Høring – Dialog – Indflydelse – Medbestemmelse
– Borgerdreven for inddragelse og deltagelse af borgere,
men fælles for alle er at de inddrager borgerne i, hvad
der foregår og medvirker til at gøre et stort system
mere gennemskueligt. Det lyder meget ligetil, det er
det desværre ikke, i hvert fald ikke endnu. En proces er
startet og eller videreført, alt efter hvor man regner fra
– for mig er processen lige startet op, i hvert fald i en ny
form, som jeg håber alle politikere, foreninger, lokalråd,

Handicapkørsel
Turistkørsel
i busser op til 50 personer

55 72 90 03
55 77 90 03
Biltlf.: 40 10 90 03
Telefax: 55 77 13 09
www.bluelinebus.dk
bluelinebus@mail.dk

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk

Vores tolkning blev langt mere nuanceret, da først medbestemmelse i ordets meget konkrete betydning blev



En flyvende start
på 2015

Regionen

Tillykke med

40-års fødselsdagen
Magnus!

40 års fødselsdag
invitation
Kære samarbejdspartnere,
kolleger, familie og venner

Magnus havde inviteret til reception i ”Det færøske Pakhus” i Trans
portministeriet i anledning af sin 40-års fødselsdag. ”Det kan kun blive
hyggeligt”, skrev han og lovede både pølser og fadøl. Og så en fredag
eftermiddag!

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Udbudsrunden for ambulancekørsel skulle afgøres – og
det blev Falck, som vandt det hele.

patienten foregå uafbrudt under transport fra ulykkesstedet til sygehuset.

Det er en rigtig god løsning for os alle.

Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde med Falck. Vi
skal i 2015 kigge på mulighederne for at få forbedret
samarbejdet mellem modtagelserne på akutafdelingerne
og Falck, der afleverer patienterne. Vores evaluering i
2014 viste at vi netop i forbindelse med aflevering på
afdelingerne havde nogle svagheder. Vi skal også finde
en løsning på de økonomiske udfordringer, vi har i den
regionale trafik. Ændring af bloktilskuddene til regional
udvikling har sammen med merudgifter til ungdomskort
og tab af investeringstilskud til regionalbanerne, resulteret i at vi skal spare 30 mio. kr. på budgettet for 2016.
Da vi har kendt til disse vilkår i lang tid, har vi også
forsøgt at få ændret Region Sjællands vilkår for kollektiv trafik ved at besøge den siddende transportminister.
Det er blevet til hele 3 forskellige i perioden. Transportministrene har alle været høflige og forstående, men
hver gang skubbet problemet over i Økonomiministeriet.
Senest har vi bragt vore økonomiske udfordringer op i
Danske Regioner, hvor vi nu afventer en analyse af de
regionale baner. Region Sjælland er den region som har
flest regionale tog, og de er en dyr fornøjelse at drive, når
der samtidig er få passagerer.

Falck har erfaringen, de har organisationen, de kender
vore krav og områderne de skal køre i. Vi er også sikker
på, at de kan levere den høje kvalitet, som vi har brug
for med de store afstande til vores sygehuse.
I forbindelse med udbuddet kan jeg nævne, at vi har
sikret etablering af de nødvendige elevpladser, at personalet får uddannelsesdage. Vi har også sikret at der er
blevet stillet krav til at der skal arbejdes med udvikling
og kvalitetsforbedringer, således at personalet hele tiden
efter- og videreuddannes, så alle kan klare opgaverne
på samme høje kvalitetsniveau. Der skal arbejdes med
den Præhospitale Patient Journal (PPJ), hvor det bliver
registreret, hvad der sker i ambulancen undervejs. Det
betyder at man på de berørte akutafdelinger kan få
oplyst alle data på patienten ved afleveringen. Det er
en vigtig tidsfaktor, da man ikke i akutafdelingen skal
starte forfra. Desuden stiger antallet af ambulancer med
paramedicinere, så de i de nye kontrakter udgør 24 mod
i dag 17.

Holsted Park 29

K Næstved - Slagelse
dr. Farimagsvej 16
700 Næstved
fremover udstyret med hjertef. 33 64Alle
37ambulancer
20Næstved
· Faxbliver
33 afdeling
64
37 77
kompressionsmaskiner (maskiner som kan give hjerte-

massage). Med en sådan maskine kan genoplivningen af

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Din Tryksagspartner
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade
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Også inden for sundhed får vi økonomisk kamp til stregen. Prognoserne viser at vore medicinudgifter stiger
mere end forudset i budgettet. På landsplan betyder
det en merudgift på 700. mio. kr. Det er en stor udfordring at forudsige, hvor mange nye medicinpræparater,
der bliver tilgængelige. Det er lykkeligt, at vi kan behandle og måske helbrede flere, men vi får helt sikkert
en udfordring med at få økonomien til at række, uden
at vi skal ud i store sparerunder. Finansminister Bjarne Corydon har afvist et komme med flere penge, selv
om han anerkender vores udfordringer. Det virker bare
helt fjollet at de i finansloven bevilliger flere penge til
sundhed, samtidig med at vi må ud i sparerunder. Det
er jo sådan at de ekstra penge, der udmøntes i finansloven er afsat til bestemte områder, bestemt af folketinget. Og disse er jo ikke altid dem, der er hårdest ramt
og dermed måske ikke de samme områder, som vi ville
prioritere.

Det kunne kredsformanden og regionsformanden jo ikke sige nej til. Så
Susanne Svendsen og jeg pakkede os selv og passende gaver og krykker og alt muligt ind i Susannes bil og drog til København. Susanne
havde lavet den fineste lille kukkasse med et billede af Næstved Station, en billetautomat og en lille cykel parkeret i kassen. (Kassen var
indpakning for et pænt gavekort, så Magnus kan skaffe sig noget træningstøj) – vi tænkte, at Magnus jo skal vide, at hans egen kreds stadig
er kreativ og klar til at finde på ting og sager.
Men damerne ankom til København, fandt det rigtige
sted, parkerede og passerede flag, vagter, pølsevogn
og PET. Magnus stod og tog imod og strålede som den
gladeste minister i Danmark. Det strømmede til fra
nær og fjern med gode mennesker. Folketingsmedlemmer, ministerkollegaer, faglige folk, pressefolk og meget
andet godtfolk. Statsministeren stod midt i det hele og
hyggede sig med baby Ingeborg på armen (datter af MF
Rasmus Horn Langhoff). Borgmester Carsten Rasmussen og Linda Frederiksen repræsenterede Næstved
tlf. 55og72
31 12 i massevis.
Byråd. DerRingstedgade
var familie og 52,
venner
kolleger
Henning
og Inger havde travlt med
både at hilse på og
Holmegaard,
Fuglebjerg,
væretlf.
bedsteforældre
og
hygge.
55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05

I anledning af
min 40 års fødselsdag
holder jeg reception
i Transportministeriet,
Det Færøske Pakhus,
Frederiksholms Kanal 27

fredag den 30. januar 2015
kl. 14-18
Der er kolde fadøl og varme pølser.
Det kan kun blive hyggeligt...
Kærlig hilsen

Næstved Begravelsesforretning

En personlig ogMagnus
mindeværdig
afsked.
Stemningen var superhyggelig,
er tydeligt
metræffes
gerne i var
hjemmet.
get populær alle Aftaler
vegne og
stemningen
”fredagsbar i
transportministeriet” – mange skulle videre til andtre
ting, men det virkede ikke som om de havde travlt med
at komme afsted.
Ida Marker
www.begravelsedanmark.dk
Erik Christiansen

Møde om
skolestruktur
Næstved Kommunes skolestruktur har været
livligt debatteret blandt kommunens borgere og i
byrådet.

Tidligere Dansk Ligbrænding

Men hvad skete der – hvad er konsekvenserne
– og hvad skal der ske fremover?
Det fortæller formanden for børne- og skoleudvalget, byrådsmedlem Søren Dysted om på et
møde

torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 i
Dansk Metals lokaler, Åderupvej 12
Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Kom og vær med – deltag i debatten
– og få en indholdsrig aften.
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Efter Paris

Tro og ytringsfrihed

Af Christian v. Benzon
Medlem af Socialdemokraterne i Holmegaard

Ingen kan være i berettiget tvivl om, at der ikke er noget, som kan retfærdiggøre at slå andre mennesker ihjel
for deres ytringer. Massakren på tegnere og journalister
på det franske satiriske ugemagasin, Charlie Hebdo, og
kunder i et jødisk supermarked i Paris er desværre de
seneste eksempler på, at fanatikere – som små snyltere
– misbruger religion til at retfærdige trusler, kidnapninger, henrettelser og andre menneskefjendske gerninger.
Religion er en privat og personlig sag
Tiden er inde til at holde hovedet koldt og hjertet varmt.
Religion fylder efter min mening alt for meget i det offentlige rum. I min verden er religion først og fremmest
en privat og personlig sag. Det vil sige noget, man har
med sig selv og andre, som deler de samme overbevisninger som en selv. Man kan mødes og sammen helligholde det, der betyder noget for en selv og ligesindede.
Men at gøre religion til en ideologi, som udtrykker
“sandheden” og som skal påtvinges andre – det er og
bliver noget, som skal bekæmpes. Den gamle gråhårede
mand, Karl Marx, havde nok meget ret, da han små 200
år siden sagde, at “religion er opium for folket”.
Farvel til den mørke middelalder
Islamister, hvad enten de måtte tilhøre Al- Qaeda eller
Islamistisk Stat eller “bare” være totalt forblændede,
hæmningsløse, enlige voldsforherligende dræbere, er
for mig at se mørkemænd fra Middelalderen. De higer
i deres perverst forvredne sind kun efter at gøre andre

Din fest ude eller hjemme

mad for alle priser for alle
Madtemplet

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

mennesker ondt. De har ingen “sag” andet end vold. Deres voldsideologi har sat sig som parasitter på Islam.
Et opgør med dette er først og fremmest muslimers
ansvar og opgave. I en tale for nylig på topmødet World
Economic Forum i Davos var den egyptiske præsident
inde på, at muslimer og deres lærde må nyfortolke
islam, så den tager afsæt i den nye tid og verden. Det
tror jeg ville være en rigtig god idé – for at komme ud af
13-hundredetallets mørke Middelalder og ind i det 21.
århundrede.
Det moderne demokratiske samfund er skabt i modsætning til kristendommen
Vi i Danmark må nok også huske på, at vores måde at
leve på og inderette vores samfund ikke er sket, fordi
vi har været – eller er – kristne. Vi er blevet, det vi er,
på trods – og ikke på grund – af kirken og dens forvaltning af kristne “sandheder”. Oplysningstiden og demokratibevægelsen i Europa de sidste 250 år har været
med til at svække den kristne kirke og dens dogmer
om hvordan, vi skal leve. Kristendommen og den måde,
den er blevet praktiseret på gennem tiderne, har været
intolerant over for anderledes tænkende. Sydamerikas
indianer – for eksempel – har smagt kristendommens
blodige omvendelsesideologi. Kristendommen og dens
hykleri har ikke været menneskers beskytter. Tyveriet
af mennesker i Afrika, som blev brugt som tvangsarbejdskraft i bl.a. Guds eget land, er et eksempel på hvor
umoralsk og uhyrligt nogle af ”Guds Skabninger” er
blevet behandlet af ”Civilisationen” med den kristne
kirkes velsignelse.
Et mindretal må også respektere flertallets traditioner
og kultur
Smid religionen ud af det offentlige rum. Lad vores samfund udvikle sig videre ud fra nogle verdslige værdier
som frihed, lighed og broderskab. Lad os genopdage
demokratiet og retten til forskellighed, hvor flertallet
har legitim adgang til at bestemme vores samfunds indretning, men hvor flertallets ret ikke består i retten til
at forfølge mindretallet. Mindretallets religiøse overbevisninger og livsdogmer kan dog ikke påtvinge flertallet
at leve livet på en måde, som det oplever som fremmed
set i forhold til landets traditioner og kultur. Mindretal-

let må også respektere flertallets ret til at gøre det, som
hovedparten af befolkningen anser for for almindeligt
og i pagt med sædvanlig levevis. Dem, der er flest og
har været her længst, sætter jo helt naturligt i høj grad
standarden for, hvad der er normalt og almindeligt her.
Den krænkede må også kunne sig “pyt”
Det er for mig helt OK, hvis f.eks. muslimer her i landet
føler sig krænket af en tegning af profeten Muhammed.
Det er selvfølgelig også OK, at man giver udtryk for sin
krænkelse. Men det er ikke OK at sige til andre, at de
så ikke må lave og offentliggøre en tegning af profeten.
Og det er i sagens natur heller ikke OK, at true med
vold – eller udføre vold – over for de, der har brugt deres
ytringsfrihed til at give deres synspunkter til kende gennem f.eks. en tegning af profeten.
Man må kunne sige til sig selv, at man ikke billiger
det, men at sådan tegning er i tråd med en tradition og
kultur her i landet om ytringsfrihed – og det må man så
leve med. Man må sige “pyt med det”.
Ytringsfriheden har grænser
Vi har – og skal fortsat have – ytringsfrihed. Det er et
grundliggende princip, som vores samfundmodel bygger
på. I sin oprindelse blev ytringsfriheden indskrevet i
Grundloven som en beskyttet ret for borgerne til at kritisere magthaverne (ikke mindst staten) uden at blive
straffet herfor. Ytringsfriheden er ikke – og har aldrig
været – ubegrænset. Visse ytringer kan faktisk føre til
straf: Majestætsfornærmelse, injurier, blasfemi o.a. Men
det er domstolene, og ikke regering eller folketing eller
”folkehavet” for den sags skyld, som skal tage stilling
til, om ytringen er på den rigtige eller forkerte side af
stregen.
At have en ret til at ytre sig er ikke det samme, som at
have en pligt til at sige eller skrive noget. I min verden
har ytringsfriheden sin største værdi som middel til at
oplyse om – og evt. også til at kritisere – magthavernes
gøren og laden. Ikke bare de offentlige organer, men
også de private virksomheder, fonde og andre private
magthavere har godt af at blive kigget i kortene – og befolkningen har behov for at få at vide, hvad der foregår
og for at kunne debattere dette. Personligt er jeg ikke
tilhænger af, at ytringsfriheden af personer eller organisationer tilhørende ”flertallet” blot bruges på at krænke/nedgøre/håne/latterliggøre følelser hos mennesker
tilhørende et f.eks. religiøst mindretal. Jeg respekterer,
at andre måtte have et sådant behov for at udtrykke
sig, men jeg vil (dog kun med fredelige midler) tillade
mig at kunne gå til modværge mod disse ”krænkere”.
Dog kunne jeg ikke drømme om at gå ind for at forbyde
andres ret til at mene, sige, skrive og afbillede det, de vil
– inden for lovens rammer.

Mere satire, tak
Satire er en del af vores virkelighed. Den er dog ikke
så udviklet her til lands som den f.eks. er i Frankrig. Vi
nøjes hos os næsten kun med grovkornet satire i forhold
til muslimer. Når andre kommer en tur i vridemøllen,
så er det på den pæne og fredsommelige “Svikmølle”måde. Modsat dette har netop Charlie Hebdo taget
såvel islam, jødedommen og kristendommen under
krasbørstig satirisk behandling. Og statsoverhovedet
og ledende politikere har i Frankrig mærket at være
hovedpersoner i ætsende politisk satire – her gælder
ingen kære mor. Vi mangler at udvikle vores politiske
satire, så der f.eks. ikke straks råbes antisemitisme, når
jødedommen og Israel måtte blive udsat for en omgang
stærk satire.
Kan man virkelig ikke holde det ud, må man søge andre græsgange
Vil man leve i Danmark, opfordrer jeg til, at man ikke
går så højt op i om man er krænket af f.eks. en tegning
af profeten.
Hvis krænkelsen er så stor, at den er svær at bære, må
man spørge sig selv, om det er i Danmark, man skal bo
og leve. Hvis det danske samfund og dets værdier er for
fremmede for en selv, ja så må man tage sit gode tøj og
flytte et sted hen, hvor ens værdier, kultur og traditioner
bedre flugter med stedets. Er dette udtryk for religiøs intolerance? Nej. På samme måde, som indbyggere i dette
land vælger at trække teltpælene op og søge nye græsgænge fordi de finder skattetrykket for højt eller fordi
der er bedre klima andet sted, så må den, der føler sig
uhjælpeligt krænket over en tegning af profeten, også
pakke og flytte – for at kunne leve bedre i balance og
harmoni med ens egne værdier. Og hvis nogen er fyldt
med et had til ”det danske”, så er der ingen grund til at
blive og lade sig martre dag ud og dag ind. Rejs og søg
den rette verden et andet sted. Det er bedst for alle.

Mediepolitisk Studiekreds
I forlængelse af ARF’s formålsparagraf har vi i ARFNæstved oprettet en mediepolitisk studiekreds.
Studiekredsen er startet i januar, og vi har fastlagt
8 mødedage i foråret.
Har du lyst til at deltage eller høre mere, så
henvend dig til:

Bo R. Hansen

boraymondhansen@gmail.com
tlf. 2480 3706
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En aften om økonomi

Partiforeningernes generalforsamlinger

Næstved Midt

Holmegaard

Af Walther Espersen
Medlem af Kurers redaktion

Onsdag den 14. januar havde aktivitetsudvalget inviteret til en aften i økonomiens navn. Oplægsholdere
var Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og borgmester Carsten Rasmussen.
Lars Andersen lagde ud med at fortælle om den nationale økonomi, hvor han kunne berette at der er fremgang,
men langt til før-krise-tilstande. Endvidere kunne han
konstatere at eksporten er på rette vej, men der hvor vi
halter efter, er på den hjemlige efterspørgsel.
Efter pausen var det Carsten Rasmussen tur til, at give
os et indblik i den kommunale økonomi, og den viste

sig at være på rette vej, dog kan kommunen imødese en
forholdsvis dramatisk ændring i demografien i de kommende år, hvis vi ikke gør noget for at få flere borgere til
at flytte til byen. Så et højt prioriteret fokusområde for
kommunen er at få flere arbejdspladser til byen, hvilket
vil få flere til at flytte til Næstved Kommune.
De ca. 20 deltagere, der var mødt op i den smukke byrådssal, fik stort indblik i økonomien i dagens Danmark.
De to veloplagte oplægsholdere videregav, på en let
forståelig måde budskaberne. Det, kombineret med stor
spørgelyst, gjorde aftenen vellykket.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Holme
gaard partiforening
torsdag den 5. marts 2015, kl 19.00-21.30, i Holmegaard Hallens cafeteria, Gasværksvej 1, Fensmark,
4684 Holmegaard.

Der afholdes ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2015, kl. 19.00 i Metals lokaler, Åderupvej 12, 4700 Næstved.

Dagsorden i henhold vedtægterne. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest den 26. februar 2015 (Hindbærsvinget 2,
Fensmark, 4684 Holmegaard, e-mail: christian.benzon@
icloud.com).

Vi starter med spisning kl. 18.00. Sidste frist for tilmelding er den 15. marts 2015, og skal ske til:
Formand Gert Segato på mail: gs8@mail1.stofanet.dk
eller telefon 5572 4006.
Næstformand Solveig Larsen på mail: larsensolveig2@
gmail.com eller telefon 20165882

Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 er partiforeningen vært for en
omgang stegt flæsk med kartofler og persillesovs. Tilmelding til Jørgen Knudsen, tlf. 2620 6829.
Pbv
Christian v.Benzon, formand

Dagsorden i henhold til lovene.

Næstved Syd

afholder generalforsamling
mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i Metals mødelokale, Åderupvej 12, 4700 Næstved.
Der er som sædvanlig fællesspisning kl. 18.00, hvortil
tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 10. marts
2015 til Stella Andersen på telefon 3069 8925 eller på
mail iasa@stofanet.dk
Med venlig hilsen, Per Andersen

Fladså

afholdes mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 i
Kornmagasinet, Tappernøje.

Næstved Begravelsesforretning

Lars Andersen og Carsten Rasmussen foran det
smukke kunstværk i byrådssalen.

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest den 9. februar 2015. Forslag sendes til
flemming.bjerregaard@privat.dk eller til Mårvænget 13,
4733 Tappernøje.

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
Fuglebjerg,
De
er
på
mærkerne,
når
det55 45 32 05
Inden generalforsamlingen er partiforeningen værttlf.
for 55 54 51 12
tlf.
gælder kvalitet, rådgivning og levering.

fællesspisning fra kl. 18.00.

Tilmelding skal ske til formanden telefon 55 96 55 84 eller til Werner Elkjær på 21 65 57 74 senest 15. februar
2015.
På bestyrelsens vegne
Werner Elkjær, kasserer

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

Alt i profilbeklædning.

Kindhestegade 12G . Næstved  . 30 70 16 85
www.mister-profil.dk  . mr@mister-profil.dk

Annoncér i Kurer
Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer
Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer
Kurer udkommer 6 gange
om året
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Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

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
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Kontakt
Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997
naestvedkredsen@gmail.com

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, 2. th.
4700 Næstved
Tlf. 2944 9299
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 5764 6392
Mobil 4143 6392
kjmo09@privat.dk

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 2623 1678
lisbethhougaard@jubii.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5151 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5584
Mobil 2173 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 3337 4051
min@trm.dk
Sms-tlf. 61 62 42 22

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej 37, lejl. 189
4700 Næstved
Tlf. 5573 7119
pan@nk-forsyning.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 5572 4006
gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6464 0209
Mobil 2814 4017
christian.benzon@mail123.dk

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 2081 7322
Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997

Lørdagsmøder

7. februar

Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

Aktivitetsudvalg

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

Partiforeningerne

Møde om skolestruktur – Metal
kl. 19.00

19. februar
23. februar

Generalforsamling, Fladså – Kornmagasinet, kl. 19.00

5. marts

Generalforsamling, Holmegaard –
Holmeg. Hallens cafeteria kl. 19.00
Hos Metal
Kl. 9.00-10.30
Generalforsamling, Næstved Syd –
Metal kl. 19.00

16. marts

Ida Marker: ”Syrien
- hvad er op og hvad er
ned?”

17. marts
Generalforsamling, Næstved Midt
– Metal kl. 19.00

18. marts
4. april
16

Cafe Thorvald

Steff Ejlertsen
fortæller om sit liv som
børnehjemsbarn

17. februar

7. marts

VVS I KØL I ENERGI

HYLLESTED

Aktivitetskalender
Dato

DSU
Nicolai Elmkvist Kaarup
Johansen
Erantisvej 29, 4700 Næstved
Tlf. 5364 5332
nicolaielmkvistjohansen@
gmail.com

Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

