KURER
Socialdemokraterne i Næstved · Februar 2016 · Nr. 1 · Årgang 50



DSU
Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen. . 4

Leder

Formandens klumme

Månedens socialdemokrat
Michael Rex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Næstved sygehus nu og i
fremtiden
Susanne Lundvald . . . . . . . . . . . . . .  8
50 år med Kurer
Arne Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Flemming Bjerregaard
Ansv. redaktør

Den kommunale
integrationsindsats
Michael Perch . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
En hjælpende hånd til
kommunerne
Magnus Heunicke . . . . . . . . . . . . . .  14
Partiforeningernes
generalforsamlinger . . . . . . . . . . . .  15

www.socialdemokraterne.dk/naestvedkredsen
KURER udgives af Socialdemokraterne i Næstvedkredsen
Redaktion:
Flemming Bjerregaard, tlf. 2173 0608
flemming.bjerregaard@outlook.dk
Ansvarshavende redaktør
Benny Larsen, tlf. 5572 2882
solben@tdcadsl.dk, foto, IT-koordinator
Jan Pedersen, tlf. 2011 3238
48pedersen@mail.dk, distribution
Per Andersen, tlf. 5573 7119
pan@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem
Søren Andersen, tlf. 2135 0224
andersen_soeren@hotmail.com, redaktionsmedlem
Walther Bech Espersen, tlf. 2944 8631
walther@bechespersen.dk, redaktionsmedlem
Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen, tlf. 5364 5332
nicolaielmkvistjohansen@hotmail.com,
redaktionsmedlem
Joachim Slot Petersen, tlf. 2896 1153,
redaktionsmedlem
Michael Rex, tlf. 2130 0622
mre@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
kalbyrisvej99@gmail.com, layout
Forsidefoto: Benny Larsen.
Dette nummer udkommer 5. februar. Forventet
distributionstid ca. 8 dage fra udgivelsesdatoen.
KURER ses også på vores hjemmeside. Deadline for
næste nummer er 23. marts og bladet udkommer den
1. april. Alle indlæg er velkomne. Indlæg sendes til
flemming.bjerregaard@outlook.dk.
Udebliver bladet bedes du henvende dig til Jan Pedersen.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s.



Susanne Ea Svendsen
kredsformand

Danmarks største politiske samtale
Flygtninge – Flygtninge – Flygtninge
Alle taler om flygtningesituationen og alle har en mening om hvordan den bør løses. De seneste måneder er tonen skærpet og det ene
uhyrlige forslag afløser det andet. Vi står nok på tærsklen til at måtte
melde alt optaget og nogle forslag synes at gå på at det skal virke for
at skræmme nye for at komme til.
Det er nu, vi skal tænke os godt om som socialdemokrater. Skal vi
løbe i hver vores retning? Nej vel – vi skal stå sammen og opføre
os klogt og ordentlig. Vi er ikke DF’ere minus nogle procenter. Vi er
vel heller ikke nogle pladderhumanister – vi skal være realister og
skabe langsigtede løsninger. Lad os arbejde på bedste vis med at løse
problemerne efter amerikanernes og Anders Foghs krigsindsats i
Mellemøsten. Det er den lokale befolkning, der trods alt betaler den
største pris.
Det er et forholdsvis svagt folketing, der efter sidste valg skal styre
os gennem denne krise og med Dansk Folkepartis styrke jages resten
af blå blok rundt i manegen. Vores folketingsgruppe synes at være
splittet og vi må opfordre dem til en pragmatisk holdning og finde en
fælles linje. Vi oplever internt kritiske røster om at rammerne inden
for partiet bliver for snævre. Frafald i vore rækker skulle nødigt blive
et resultat.
Så – lad være med at ”rende” efter de borgerlige, men lad os arbejde
på egne løsninger.
Til slut – fri os fra flygtningelandsbyer – det kan kun ende galt!

Socialdemokratiet skal have nyt principprogram. Der er
mange medlemmer, som har stillet spørgsmålet: hvorfor
det? Vi ved jo alle sammen, hvad Socialdemokratiet står
for og har stået for, siden Pio, Brix og Geleff skrev det
første principprogram. Det har de jo sådan set ret i, men
der er måske alligevel en god grund til at udarbejde et
nyt, hvor vi tydeliggør, hvad vores projekt er.
Jeg er kommet på denne tanke, fordi jeg fornylig har
læst en bog om politisk framing, som det hedder på nudansk, nej det handler ikke om manipulation, spin. Det
handler om – som bogens forfattere skriver: ”At man
skal grave dybt i sin politiske sjæl og hive sine grundlæggende ideer om det gode samfund frem i lyset. Både
fordi dette er den mest effektive måde at kommunikere
på, fordi det er den mest transparente, ærlige og demokratiske måde, man kan overbevise på, og fordi al politik
handler om værdier – også økonomisk politik”.
Et godt eksempel på hvordan det kan gå galt er forslaget om indførelsen af betalingsring – en afgift på at køre
i bil ind og ud af København. Formålet var at nedbringe
de lange bilkøer og samtidig styrke miljøet. Diskussionen om betalingsringen kom aldrig til at handle om
trængsel, luftforurening eller offentlig transport. Det
kom i stedet til at handle om hvem, der skulle betale,
det blev et økonomisk spørgsmål i stedet for et spørgsmål om værdier. Havde man brugt framing på korrekt
vis, så skulle forslaget nok have heddet ”Grøn zone”, en
”Flow-zone” eller måske ”forureningsskjold”, så fordele
ved forslaget var blevet fremhævet.

I Norge bruger venstrefløjen i høj grad framing som
politisk værktøj. Som eksempel betegner de statskassen
som fælleskassen, det progressive skattesystem som den
norske model og skatteopkrævning som splejselag. Fælles for disse ord er, at de i langt højere grad aktiverer
en positiv og fællesskabsorienteret forestilling om hvad
skat er, og at det er vigtig at betale skat, fordi det giver
mulighed for i fællesskab at splejse til sundhedsforsikring, uddannelse og ældrepleje.

Holsted Park 29

”Skattelettelse” er gennem mange år blevet et ord, der
bare indgår som en del af det danske sprog og der skal
en hel del øvelse til at sige eksempelvis ”skattereduktion” eller ”indhug i fælleskassen”. Men netop disse ord
understøtter jo i høj grad ideen om, at skat er en investering og et fundament for vores samfund.
Ja, vi har et principprogram, og vores grundlæggende
værdier står ikke til diskussion, men vi skal måske tænke noget mere over, hvad vi siger og hvordan.

HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
Inspirationskilde:
4700 Næstved
Tag bladet fra munden
afdeling
en introduktion
framing
Tlf. 33 64- 37
20Næstved
· Fax til33politisk
64 37
77

Det store dyr i åbenbaringen for tiden er ”skattelettelser”, hvilket indikerer, at skat er en byrde og noget, vi
helst vil være foruden, hvilket i høj grad er i tråd med
den nuværende regerings politiske ideologi. Men socialBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
demokraterne vil fællesskabet og gerne tilføre til fællesskabet ved at betale skat. Vi skal derfor ikke hoppe med
www.soc-naestved.dk
på tidens ord, men
finde et mere dækkende ord, der svarer til vores socialdemokratiske værdier og holdninger.

Socialdemokraterne

Jens Jonathan Steen og Gry Inger Reiter, 2015

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Din Tryksagspartner
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Tlf. 55 75 11 36

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
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Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen
Formand, DSU Næstved

DSU-formanden har ordet
Den 5. februar afholder vi i DSU Næstved generalforsamling. Det gør vi efter et år med megen fremgang. Vi
er gået fra at være 32 betalende medlemmer til nu at
være 57 betalende medlemmer. Det er en fremgang vi i
DSU Næstved er stolte af og vi vil fortsat arbejde for at
aktivere de nuværende medlemmer og få afdelingen til
at vokse yderligere.
Personligt har jeg de seneste 2 år og 8 måneder haft
posten som henholdsvis næstformand og formand for
vores afdeling. Det har været en stor oplevelse, som jeg
har lært en masse af.
Dog er tiden inde til at sætte nye, personlige mål. Jeg
har færdiggjort mit primære arbejde i DSU som formand og næstformand. Jeg har oplevet politiske opture
og nedture og har i den sammenhæng udviklet mig både
personligt og politisk.
Derfor har jeg nu sat mig et nyt mål. Jeg har siden
december 2013 deltaget til gruppemøder inden byrådsmøder som repræsentant fra DSU. Det har givet mig en
masse gode og lærerige oplevelser samt viden om, hvordan vores kommune fungerer.
Jeg er en lokalpatriot – jeg elsker Næstved by og kommune, men selvom jeg mener, at vi oplever en positiv
udvikling, kan der stadig gøres mere. Jeg ønsker at være
med til at videreudvikle Næstved kommune.
Derfor har jeg besluttet mig for at stille op til byrådsvalget i 2017.

Jeg vil ud og tale med borgerne i kommunen for at høre
om de gode og dårlige oplevelser, de har haft i kommunen, og høre deres bud på, hvordan Næstved Kommune
kan blive bedre for dem.
Jeg vil søge dialog med kommunens virksomheder for at
få deres bud på, hvordan virksomheder og kommunen
kan samarbejde for både at skabe bedre vilkår for erhvervslivet og for at hjælpe kommunens ungdom f.eks.
ved at skabe praktik- og lærepladser i de enkelte virksomheder.
Jeg vil høre fra foreningerne i kommunen og undersøge
hvilke tiltag fra kommunen, der styrker foreningslivet,
og hvad der fremover kan gøres endnu bedre.
Kommunens økonomi er forbedret de seneste år – og
ser på mange måder god ud på papiret. Samtidig har vi
oplevet en dårligere service på de socialdemokratiske
kernevelfærdsområder. Jeg mener, at vi nu er nået til et
punkt, hvor vi simpelthen ikke kan eller må spare mere.
Nedskæringer er ikke vækstskabende – investeringer i
lokalsamfundet er vækstskabende. Derfor skal vi investere i mennesket og i kommunen.
Jeg foreslår derfor, at vi anerkender muligheden for en
hævning af kommuneskatten med 1 pct. Dette gøres i
Odense Kommune, hvis situation ligner vores. Vi skal
lære af lignende kommuner og deres løsninger og jeg
mener derfor også, at vi kan gøre det.

Min politiske base er i det lokalpolitiske arbejde og jeg
brænder for at videreudvikle vores kommune. Jeg vil
arbejde for at vores kommune skal være en kommune
bygget op af fællesskabet.

Vi skal turde tage politisk ansvar og træffe de hårde
beslutninger. Når velfærden i en kommune er stærk,
flytter folk til. Hvis der er arbejdspladser at få, flytter
folk til. Derfor skal vi investere i velfærden og tiltrække
arbejdspladser. På den måde kan vi skabe vækst og
mere tilflytning end hvad er tilfældet nu.

Jeg mener, at dialogen mellem borger og byråd kan forbedres. Jeg ønsker derfor at forbedre denne dialog og
vil konkret søge dialog med borgere, virksomheder og
foreninger i Næstved. Jeg mener, at dialogen skal være
med til at skabe politikken.

Hvis vi sammen med velfærden kan få skabt et godt
erhvervsmiljø i kommunen, hvor virksomheder flytter til
Næstved, vil det ikke kun skabe arbejdspladser, det vil
også betyde flere praktik- og lærepladser til kommunens
unge. Dette betyder, at vi kan få uddannet vores unge,
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så de på den måde kan få et job og ikke ender på kontanthjælp eller uden et hjem.
Med en god økonomi i kommunen kan der investeres i
folkeskolen, infrastrukturen og kultur- og fritidslivet.
Dette vil skabe en klar tiltrækningskraft og vi kan derfor regne med større tilflytning.

Vi skal blive et fællesskabets kommune båret af en
stærk velfærd og stærke borgere. Det vil jeg kæmpe for
som byrådskandidat og som byrådsmedlem efter valget
i 2017!
Dette er mit sidste indlæg som formand for DSU Næstved, men jeg er på ingen måde færdig på den politiske
scene.

Jeg ser frem til valgkampen og et kommende samarbejde

Læs

KURER før de andre!
Vidste du, at næste nummer af KURER kan læses på vores
hjemmeside allerede den 28. marts
www.socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=naestvedkredsen

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk
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Et liv med fagligt
arbejde

Månedens socialdemokrat

Denne måneds socialdemokrat er Hernan Gonzales

På spørgsmålet om, hvordan det nu gik til, siger han:
- Jeg var jo matros og sejlede rundt i verden og i 1973
kom jeg til Danmark. Jeg syntes godt om landet og fik
hurtigt arbejde på et metalstøberi på Amager. Imidlertid
var det dog ikke lige mig at leve i en storby som København, for jeg kom selv fra en lille by i Columbia. Så jeg
købte en gammel Opel Kadett, og kørte rundt i weekenderne på Sjælland, og også til Næstved. Jeg kom ind på
et cafeteria, og kom i snak med en mand, der foreslog at
jeg købte et hus i Dyssegårdsparken. Så i 1976 flyttede
jeg til Næstved og pendlede i starten frem og tilbage til
København, men det stoppede, da min arbejdsplads blev
flyttet til Ungarn.
Så søgte jeg job på behandlingscentret i Næstved Kommune og kort tid efter ansættelsessamtalen ringede

Det faglige arbejde
Senere kom der rigtigt gang i det faglige arbejde. På et
tidspunkt var Hernan formand for Fællesklubben i SiD/
KaD og også amtsformand. Han var også med i SiD’s
landsbrancheklub, hvor man mødtes overalt i landet
og bl.a. besøgte institutioner for handicappede. I dag er
Hernan medlem af bestyrelsen for Frivillighedscentret
i Næstved, hvor han repræsenterer Næstved Kulturforening, som han er formand for.
Hernan Gonzales er fast deltager på lørdagsmøderne og
siger herom:

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Han har oplevet langt mere end de fleste, set det meste
af verden og så er det blevet til et langt liv med fagligt
arbejde. Navnet er Hernan Gonzales. Han kommer oprindeligt fra Columbia i Sydamerika og har nu i mange
år boet i Næstved.

i 2. verdenskrig på begge sider – det hed ”brødre mod
brødre”, siger Hernan Gonzales.

de fra Tommerupvej og tilbød mig nogle vagter og jeg
lavede senere et udkast til personalepolitik. Efter kommunalreformen blev jeg ansat på Nygårdsvej og nu er
jeg på efterløn, siger Hernan Gonzales.
På spørgsmålet om, hvorfor det lige var Socialdemokratiet, han blev medlem af, er svaret:
- Jeg var til et møde, hvor jeg kom i snak med tidligere
borgmester Henning Jensen. Han var nu ikke borgmester dengang, men medlem af byrådet og lærer, og jeg
anede ikke, at han var med i politik. Men han var uddannet hos A.P. Møller og med mig som tidligere matros,
så havde vi jo en del at snakke om – og så blev jeg medlem.
- Men det med politik lå nu i blodet. Min far var socialkonservativ (det svarer til Socialdemokratiet) og
hans politiske interesse påvirkede os alle. Han sagde,
hvad han mente, og det gjorde ham ikke altid lige populær. Flere gange var han fængslet for sine politiske
synspunkter. Det var i det hele taget urolige tider, hvor
mange landsbyer blev angrebet. Columbia var også med

- På møderne får man meget at vide, som man ikke kan
læse om i avisen. Carsten Rasmussen og co. fortæller
godt om, hvad man gør og hvorfor, og det er godt. Jeg så
dog gerne nogle nyhedsbreve, der fortæller noget om,
hvad man vil og hvad, der er vedtaget. Mange af disse
ting omtales heller ikke i Sjællandske, siger Hernan,

Hernan Gonzales

der er lidt af en avisnarkoman. Han her således holdt
både Aktuelt, Politiken og Weekendavisen og han går
også ofte på nettet og læser aviser fra Columbia. Siden
han flyttede til Danmark, har han ofte været i Columbia
– senest for 4-5 år siden.
- Min mor har såmænd også været i Danmark. Hun var
her i halvanden måned sidst i 1970’erne, hvor vi også
var i Sverige og Norge. Det var en stor oplevelse for
hende, siger Hernan.
Men tilbage til det faglige arbejde, hvor noget af det
mest overraskende var, da han blev tillidsmand på behandlingscentret.
- En dag kom jeg på arbejde og så var han gået af. Jeg
var suppleant og så blev jeg med fuld styrke kastet ind
i opgaven. Jeg var også på et tidspunkt næstformand i
samarbejdsudvalget, hvor vi havde med 17 forskellige
overenskomster at gøre og det krævede sin mand.
En god forhandling indeholder ifølge Hernan Gonzales
bl.a. følgende:
- Man skal bevare en professionel tone hele vejen igennem. Og så skal modparten ikke tilsvines.

- 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

Din fest ude eller hjemme

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



mad for alle priser for alle
Madtemplet

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

Tlf. 5570 0811


Næstved Sygehus nu og i
fremtiden
Af Susanne Lundvald
Regionsmedlem/Gruppeformand

I forbindelse med at vi på sygehusene skulle finde
besparelser for budget 2016 blev det bl.a. besluttet at
fremrykke sygehusplanen.
I Næstved betyder det, at nogle funktioner flytter, før det
oprindeligt var planlagt. En afgørende faktor er også, at
nogle personalegrupper søger nye job, fordi de ved, at deres afdelinger skal flytte. Dette kan være medvirkende
til, at det er uforsvarligt at fortsætte afdelingen. Politisk
og ledelsesmæssigt er vi altid nødt til at sætte patienternes sikkerhed højest, også selv om det betyder flytning,
før vi havde tænkt os det.
Fra 1. april 2016
Akutte medicinske patienter
Patienter fra Næstved vil som hovedregel blive indlagt
på Slagelse Sygehus, hvis det er akut, hvorimod patienter fra Vordingborg vil blive kørt til Nykøbing F.

Allerede fra November 2015 var det sådan, at man blev
kørt til Slagelse, hvis man skulle indlægges om natten.
Den efterfølgende ambulante behandling vil blive tilbudt på Næstved Sygehus, men man kan også vælge, at
dette skal ske på Slagelse.
Ikke akutte patienter
Hvis man bliver syg og det ikke er akut, så vil det
stadig være muligt at blive undersøgt og behandlet på
Næstved Sygehus. Der findes stadig den medicinske
Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling, som
kan tilbyde flere undersøgelser på samme dag. Der er
også en afdeling for medicinske patienter fra lokalområdet. Afdelingen med specialet for lungesygdomme
findes også stadig på Næstved Sygehus, så her vil borgere fra både Slagelse, Næstved og Vordingborg blive
indlagt.

Regionen

Næst
Vi har også en palliativ afdeling (afdeling for døende) i
Næstved. Denne er ved den seneste besparelse blevet
reduceret til 4 sengepladser og er blevet til en del af
kræftafdelingen. Vi undersøger lige nu, om tilbuddet
stadig er i orden, eller om nedskæringerne har været for
kraftige. Denne afdeling er eksperter på smertebehandling og servicerer også det personale, der kører ud til de
patienter, som ønsker at dø hjemme.
Hvad sker der så med de tomme lokaler?
Når disse omrokeringer er gennemført, vil der blive frigjort 1 til 2 etager i højhuset. Disse vil så blive renoveret
med henblik på indflytning af AMK-centralen Præhospitalt Center.
Udfordringer og problemer for personalet
Alle disse omrokeringer og flytninger er en stor belastning for personalet. Der er ikke let at skulle skifte arbejdssted. Det er også svært at være dem, der kommer
udefra og skal indpasses i en eksisterende afdeling på et
nyt sted.

Næstved Sygehus i 2022
I 2022 er Næstved Sygehus et specialsygehus, som tager sig af planlagte behandlinger for borgere i Næstved
kommune. Her tænkes på sygdomme som KOL, diabetes, kroniske ryglidelser og dialysepatienter.

Hol
tlf. 5

På Næstved vil der være fokus på planlagte operationer
og genoptræning. Næstved vil fungere som regionens
garantiklinik.

Erik Christ

Næstved Sygehus vil også fortsat have en skadestue/
skadeklinik, hvor borgere med mindre skader og ukomplicerede brud kan blive behandlet.
Jeg har forsøgt at beskrive nogle af de ændringer, som
er i gang eller er i planerne for Næstved Sygehus. Det er
selvfølgelig muligt, at der vil komme ændringer. Og politisk vil jeg arbejde for, at Næstved Sygehus forbliver et
velfungerende sygehus med mange arbejdspladser.

Vin
E-m

Nogen tager sagen i egen hånd og søger væk før tiden,
men det bliver bare endnu sværere for dem, som er tilbage. Det er helt forståeligt, at personalet på Næstved
Sygehus er usikre på deres fremtid. De yder alle en
fantastisk indsats, idet de hver dag og til stadighed gør,
hvad de kan for patienterne.
Hvad sker der senere når børneafdeling og
fødeafdeling flyttes til Slagelse?
Det er planlagt, at der skal hjemtages flere planlagte
operationer fra andre sygehuse herunder privatsygehuse. Næstved Sygehus er udset til at blive center for planlagte operationer. De fleste operationer udføres samme
dag, man kommer ind, men der vil også være tilknyttet
et antal senge til dem, som har brug for en dag eller
flere, inden de skal hjem.

Næstved
Svends Møbler

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

Sydsjælland

FOA´s a-kasse

Bedre løn og job

Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

8


9


KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR

50 år med KURER

KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR
medlem af Europaparlamentet (det var før de blev valgt
direkte).
Erik Holst blev boende i Fensmark efter sin afgang som
folketingsmand, indtil han døde som 90-årig i 2013.
I det første nummer af Kurer lagde man meget vægt
på at fortælle stort og småt om livet i Socialdemokratiet i Næstved. Det var den store partiforening i den
daværende Næstved Købstad, der udgav bladet, og ved
oversigten over, hvem der var i bestyrelsen, lægger vi
mærke til, at man ikke alene nævnte deres navne. Det
blev også nævnt, hvad de arbejdede med. Formand for
Socialdemokratiet i Næstved var kommunalarbejder
Holger Petersen, mens næstformand var borgmester
Svend Hansen. Kasserer var journalist Knud Rasch,
der også var ansvarshavende redaktør for Kurer. Han
var dengang medarbejder ved Aktuelts lokalredaktion
i Næstved og han var uden tvivl også hovedleverandør
af stof til Kurer. Senere blev han kendt som Næstved
Tidendes ”bysvend”.

Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest

Om et lille års tid kan Kurer – Socialdemokraternes medlemsblad i Næstved
markere sin 50 års fødselsdag. Det har
givet redaktionen anledning til at se
tilbage på 50 års bladhistorie, men
også på, hvordan det politiske liv i
Næstveds største parti har formet
sig gennem årene. Der er fokuseret
på mange aktive socialdemokrater gennem årene, og i det første
tilbageblik koncentrerer vi os om
ting, vi kan læse om i det første
nummer af Kurer, der udkom i
januar kvartal 1967. I de kommende numre ser vi nærmere
på de øvrige årgange af Kurer.
Hovedbegivenheden i starten
af 1967 var, at Næstvedkredsen fik ny folketingsmand
(ja, sådan blev de kaldt
dengang), idet Erik Holst
var blevet nyvalgt ved valget i november 1966. Dermed
havde Næstved igen fået en lokal valgt til
tinget, idet han afløste den gamle veteran Carl Petersen,
Aagerup (ved Roskilde), der i næsten 30 år havde været
Næstvedkredsens kandidat. Han blev første gang valgt i
1935 (Stauning eller kaos-valget). Det var i Præstøkredsen, og fra 1939 og frem var han Næstvedkredsens kandidat. Han var minister i flere omgange, først og fremmest
var han minister for offentlige arbejder (trafikminister) i
tre omgange (så Magnus har haft en markant forgænger).
Nyt folketingsmedlem i 1966 blev Erik Holst, der sad i
Folketinget i 24 år, da han gik af i 1990. Han var i 1962
blevet ansat som ingeniør på Holmegaards Glasværk i

I det hele taget var medarbejdere ved den lokale socialdemokratiske avis meget aktive i redaktionen af Kurer.
Typograf ved Aktuelt, Leo Nørgård Rasmussen, stod for
bladets opsætning og layout, og allerede dengang blev
der gjort meget ud af udseendet. Fotografen var også en
ansat ved Aktuelt, nemlig Harry Nielsen, der siden blev
fotograf ved en række af fagbevægelsens blade, bl.a. LObladet og 3F’s Fagbladet – og som nu for et par år siden
flyttede tilbage til Næstved, hvor han har et freelancefotobureau.
Dengang i 1967 tog man afsked med en af partiets trofaste opkrævere, Signe Petersen, der troligt havde taget
sin tørn i mange år. Nu kunne bentøjet ikke længere
holde til den krævende opgave, og fhv. lagerarbejder på
DFJ Hans Madsen overtog tjansen øst for banen. Der er
ingen tvivl om, at disse opkrævere i høj grad var med til
at holde på medlemmerne.

Forsiden på det første nummer
af Kurer, hvor man også bød velkommen til den nye
folkemand Erik Holst – her med fru Birthe Holst.

Fensmark efter bl. a. at have arbejdet i 10 år i Frankrig.
Han havde tidligere været aktiv i Socialdemokratiet
flere forskellige steder i Danmark og han nåede undervejs at blive miljøminister i to af Anker Jørgensens
regeringer fra 1980 til 1982. I 1977-79 var han tillige

KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR
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Men alligevel mistede man også dengang medlemmer.
En kontingentforhøjelse havde kostet medlemmer (der
er ikke meget nyt under solen). Under valgkampen i
november 1966 vendte mange medlemmer dog tilbage. I
oktober kvartal 1966 havde man fået over 50 nye medlemmer, deriblandt flere, der var vendt tilbage til partiet. En sådan medlemstilgang kunne vi også ønske os i
dag – her 50 år efter.

KURER 50 ÅR – KURER 50 ÅR

Partiformand Holger Petersen takker Signe Petersen for
sit store arbejde som opkræver.

Valg af spidskandidat
til regionsrådsvalget
Lørdag den 6. februar holder Socialdemokratiet
i Region Sjælland repræsentantskabsmøde i Ringsted Kongres Center kl 11.00. Sagen drejer sig om,
at der skal være valg af spidskandidat til det kommende regionsrådsvalg.
Der er to kandidater:
• Regionsrådsmedlem Susanne Lundvald,
Næstved
• Byrådsmedlem Heino Knudsen, Lolland.
Det er vigtigt, at Næstved-kredsen møder talstærkt op og stemmer på Susanne Lundvald.
Ifølge oversigten fra sidste repræsentantskabsmøde har vi 27 delegerede. Hvis en af de allerede
udpegede har fået forfald, er det meget vigtigt, at
man hurtigt henvender sig til sin formand, så der
er tid til at finde en anden.
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Den kommunale
integrationsindsats
Byrådet

Af Michael Perch
Medlem af Næstved Byråd

Tilbage i oktober, da forrige udgave af Kurer kom på gaden, skrev jeg et indlæg om flygtninge, som jeg dengang
kaldte for ”flygtninge følelser”. I første linje af mit indlæg skrev jeg, at vi i disse tider næppe kan udgive Kurer
uden at skulle forholde os til flygtningesituationen.
Dette skal ikke være en undtagelse og jeg vil her bruge
lejligheden til at følge op på sidste indlæg.
Ifølge Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp, er det den allerførste indsats, som kommer
til at lægge hele fundamentet for vellykket integration.
Det vil for den kommunale rolle sige, at den midlertidige
bolig er en meget central del. Det har jeg sagt meget om
løbende, så jeg vil i stedet gøre det meget kort: Der er
jf. lovgivningen ingen grænse for, hvor lang/kort tid en
midlertidig bolig kan være. Det kan i princippet være
årevis. Derfor er det for mig at se vores pligt at sikre
en vis kvalitet i de midlertidige boliger. Vi får rigtig
svært ved at skaffe permanente boliger, så vi må nok se
i øjnene, at mange kommer til at være midlertidigt i en
bolig længere tid, end der er mit egentlige ideal. Derfor
er det også altafgørende, at vi sikrer så gode forhold i de
midlertidige boliger, som kan lade sig gøre inden for den
økonomiske ramme, vi råder over. Dernæst bliver vi nødt
til at forholde os til, hvordan vi sikrer billige permanente boliger. Der er ingen grund til at holde noget tilbage.

Annoncér i Kurer

KURER
Socialdemokraterne i Næstved · Oktober 2015 · Nr. 5 · Årgang 49

Små annoncer (1/8)
kr. 330,- pr. nummer



Store annoncer (¼)
kr. 550,- pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange om året
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Integration kommer ikke til at være udgiftsneutralt i
nogen kommune – heller ikke Næstved. For fremtiden
tror jeg dog, at vi kan begrænse udgifterne ved at bede
staten om at udfylde vores kvote på baggrund af de professioner, hvor vi mangler arbejdskraft (f.eks. håndværkere), foruden at ønske hele familier.
Jagten på boliger er i den grad gået ind. Fra den ene og
den anden side beskyldes flygtninge for at blive forfordelt i boligjagten. Først og fremmest kan jeg konstatere,
at det tilbagevises kraftigt af boligselskaberne. Det vigtigste at forholde sig til i den sammenhæng er i virkeligheden, at vi mangler små, billige boliger i Næstved. Derfor ser jeg en mulighed i, at vi som kommune lejer store
lejligheder og boligplacerer flere flygtninge i en større
lejlighed. Jeg mener ikke, at vi bør gøre det i rum på 16
kvm, som nu desværre er vedtaget ved midlertidige boliger. Men jeg mener dog, at en 4-værelses lejlighed sagtens kan deles af 3-4 enlige flygtninge, som samtidig vil
være sikret eget værelse og dermed privatliv. Ligeledes
kan vi komme i den situation, at vi er nødt til at købe
boliger efter samme logik, da vi er forpligtet til at skaffe
permanente boliger (udover, at det er en menneskeret
at have et ordenligt sted at bo). Det har tidligere været
gjort i Fensmark med succes.

Kunne du, som medlem, tænke dig at få indflydelse? Så afholder Næstved Kredsen et medlemsmøde

Torsdag 25. februar, kl. 18.00 i Metals lokaler, Åderupvej 12, 4700 Næstved

”Danmarks største politiske samtale”
Socialdemokratiet skal have nyt principprogram. Derfor indleder vi nu Danmarks største politiske samtale
og den starter i vores partiforening/kreds.

Vi starter med spisning – en let anretning – af hensyn til dette er tilmelding påkrævet og skal ske senest den 22. februar 2016 til:

Kom og deltag i debatten.

• Søren Andersen på telefon 2135 0224
mail sorenoglissiandersen@hotmail.com
• Kaj Olsen på telefon 4143 6392
mail kjmo09@privat.dk

Der vil være en oplægsholder til stede, som kan styre
debatten (denne er ikke helt på plads endnu).

Alle medlemmer af partiforeningerne i Næstved Kommune er velkomne.
Susanne Svendsen
Formand

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Jeg vil sluttelig nævne, at det er et helt bevidst valg,
at jeg i dette indlæg udelukkende forholder mig til den
kommunale opgave med følgende udgangspunkt: Vi skal
overholde eksisterende lovgivning og udfylde den opgave,
der er blevet os pålagt af staten. At jeg så grundlæggende
mener, at staten er flygtet fra sit ansvar ved at overlade
denne opgave til kommunerne, som samtidig skal leve op
til bl.a. et omprioriteringsbidrag, er noget andet, som desværre bidrager på en ikke særlig fantastisk vis. Lad det
samtidig være en opfordring til, at andre, der har noget
på hjerte, fatter pennen frem mod næste Kurer.

Malermester

Det er en rigtig svær balancegang at have et stort hjerte
for de mange mennesker på flugt og samtidig være nødsaget til at forholde sig til det praktiske. Vi skal have
hjertet med og gøre det så godt, vi overhovedet kan.

55 72 99 86

Næ
P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres
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En hjælpende hånd til
kommunerne

Christiansborg

Af Magnus Heunicke
- medlem af folketinget for
Socialdemokraterne, Næstvedkredsen

Vi står i øjeblikket i en helt ekstraordinær og ulykkelig
situation, hvor vi oplever en af de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig. Millioner er drevet på
flugt fra krig og håbløse tilstande i nærområderne.
Sidste år kom der 21.000 flygtninge til Danmark og i år
forventer regeringen at endnu flere kommer til landet
– til trods for Venstres løfte om en straksopbremsning.
Det betyder, at det pres, som kommunerne allerede oplever i dag, ikke er at sammenligne med det, der venter
forude, når de mange flygtninge, der er kommet de seneste måneder, skal boligplaceres og familiesammenføres.
Vi skal hjælpe de flygtninge, der har brug for beskyttelse, men vi skal samtidig kunne følge med ikke mindst
i kommunerne. Der er derfor behov for, at staten går ind
og hjælper kommunerne med at løfte opgaven.
Og opgaven er til at tage og føle på. KL’s egne beregninger
viser, at kommunerne i alt kommer til at mangle 5.000
nye boliger, 300 modtageklasser, 80 nye daginstitutioner
og 1.200 pædagoger. Den udvidelse svarer nogenlunde til,
at der kommer en helt ny kommune i Danmark.
Desværre er det ikke meget hjælp, kommunerne har
fået fra regeringen. Tværtimod har regeringen dikteret,

at kommunerne skal underlægges et omprioriteringsbidrag, som bekendt betyder, at der hvert år skal skæres
en procent på den kommunale velfærd. I 2019 bliver de
kommunale nedskæringer samlet set 7,5 mia.kr., som
så kan være med til at finansiere regeringsgrundlagets
bebudede topskattelettelser.
Det er helt skævt, at vi skal skære i fællesskabet i en
tid, hvor der er stærkt brug for at styrke det.
Det krydspres, som kommunerne befinder sig i med
kravet om nedskæringer på velfærden og opgaven med
at tage mod de ekstraordinært mange flygtninge, kan de
fleste se, er en vanskelig opgave.
Derfor er det også arrogant, at budskabet i denne ekstraordinære situation til landets kommunalpolitikere
fra landets finansminister for et par uger siden til Kommunalpolitisk Forum var: ”Det piner mig at høre den
her klagesang om, hvorvidt det er de syge, de halte eller
de etbenede, der skal holde for denne gang” og fortsatte
svadaen med ”Jeg hører aldrig andet end jammer fra
kommunerne”. Det er ikke bare arrogant. Det er også
bekymrende, at landets finansminister ikke tager situationen mere alvorligt.

Alt i profilbeklædning.

Man må bare spørge sig selv, hvilken planet befinder
finansministeren sig på? Det ville klæde regeringens
finansminister at anerkende den store indsats, der gøres
rundt om i landet for at løfte opgaven med integrationen
af de mange nye flygtninge. Og når man samtidig skærer i de kommunale budgetter, bliver opgaven ikke mindre. Der er tale om flere opgaver og færre penge. Det er
ikke jammer. Det er virkeligheden, der kalder på Claus
Hjort. I stedet for at skælde ud på kommunerne, bør
finansministeren bidrage med løsninger, der kan hjælpe
kommunerne.

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

Som sagt er det en helt ekstraordinær situation, som vi
står i. Den kan vi kun løfte i fællesskab og gennem bredt
samarbejde i Folketinget og med kommunerne.

De er på mærkerne, når det
gælder kvalitet, rådgivning og levering.

Partiforeningernes generalforsamlinger

Holmegaard

Næstved Midt

Dagsorden i henhold vedtægterne. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest den 26. februar 2016.
(Poppelvej 14 Fensmark, 4684 Holmegaard,
e-mail: andersen_soeren@hotmail.com).

Dagsorden i henhold til lovene – denne offentliggøres
senere. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.

 er indkaldes hermed til generalforsamling i HolmeD
gaard partiforening torsdag den 10. marts 2016, kl
19.00-21.30 i Holmegaard Hallens cafeteria, Gasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard.

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 senest 7.
marts.
Pbv, Søren E Andersen, formand

Ordinær generalforsamling i Partiforeningen Næstved
Midt
Onsdag den 16. marts 2016, kl. 19.00, i Metal,
Åderupvej 12, 4700 Næstved.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00, men der er spisning fra kl. 18.00 – tilmelding til spisning skal ske senest den 14. marts 2016, til:
Formanden på telefon 5572 4006 eller på mail:
gs8@mail1.stofanet.dk eller til:
Næstformanden på telefon 2016 5882 eller på mail:
larsensolveig2@gmail.com
Gert Segato, formand

Fladså partiforening

afholdes onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 i
Tappernøje forsamlingshus.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Dagsorden i
henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 16. februar 2016.
Forslag sendes til flemming.bjerregaard@outlook.dk eller til Mårvænget 13, 4733 Tappernøje.
Inden generalforsamlingen er partiforeningen vært for
fællesspisning fra kl. 18.00.
Tilmelding skal ske til formanden, tlf. 2173 0608 eller til
Werner Elkjær, tlf. 2165 5774 senest den 16. februar.
Med venlig hilsen, Flemming Bjerregaard

Næstved Syd

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 i Metals mødelokale, Åderupvej 12, 4700 Næstved.

Næstved Nordvest

Ordinær generalforsamling holdes tirsdag den 1.
marts 2016 kl. 19.00 i 3F’s mødelokaler, Holsted
Park 29, Næstved
for medlemmer af Socialdemokratiet Næstved Nordvest.
Dagsorden udsendes pr. post til medlemmer, men notér
allerede nu datoen. Husk at få betalt kontingent, hvis
du endnu ikke har betalt for 2015, ellers har du ikke
stemmeret.
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden, Jan E.
Grabas, Østre Ringvej 40, 2. th. 4700 Næstved.
tlf. 2944 9299 – mail: jangrabas@stofanet.dk senest fire
dage før generalforsamlingen.
Traditionen tro byder foreningen på aftensmad kl. 18
forud for generalforsamlingen – tilmelding hertil skal
være modtaget senest søndag den 14. februar til Niels
Andersen på fodsporet.dk@gmail.com eller på tlf.nr.
2926 8263.

Dagsorden iht. vedtægterne.
Der er som sædvanlig fællesspisning kl. 18.00, hvortil
tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 11. marts til
Lise Kaplov på telefon 5573 1186 eller på e-mail lise@
kaplov.dk
På bestyrelsens vegne, Per Andersen, formand
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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

Formand for Socialdemokraterne i Region Sjælland
Ida Marker
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
Tlf. 2613 3620
idamarker@gmail.com

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

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget 13, Brøderup,
4733 Tappernøje
Mobil 2173 0608
flemming.bjerregaard@outlook.
dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. 6162 4435
smahe@ft.dk

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

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
Søren Andersen
Poppelvej 14
4684 Holmegård
Mobil 2135 0224
andersen_soeren@hotmail.com

Cafe Thorvald

Alle arrangementer afholdes i 3F, Holsted Park 29, 4700 Næstved, og starter kl. 19.00.
Tilmelding på telefon 2016 5882 eller på mail: larsensolveig2@
gmail.com

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

Lørdagsmøder

Kredsen

Har du ikke tidligere sendt din mailadresse, eller har du fået
en ny, så bedes du sende den til:
VVS I KØL I ENERGI
kartotek@socialdemokraterne.dk eller tlf.: 7230 0846,
da det vil hjælpe os i kommunikationen med dig.

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

Generalforsamlinger Cafe Thorvald
Susanne Lundvald:
Det fremtidige ambulanceberedskab i Næstved – (Se mere under:
socialdemokraterne.dk/næstved)

23. februar
Fladså*

24. februar
Medlemsmøde kl. 18.00
hos Metal: ”Danmarks
største politiske samtale”.

25. februar
1. marts
5. marts

Næstved Nordvest*
Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

10. marts

Holmegaard*

16. marts

Næstved Midt*

17. marts

Næstved Syd*

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

Mail-adresse

Aktivitetskalender
Dato

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

* Ang. generalforsamlinger, se side 15.

