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Så er det her – VALGET
Nu er det op til os alle at opnå det bedste resultat - vi skal nå 90 
mandater i rød blok

- for hvad er alternativet?

Nu skal vi alle ud og kæmpe, for resultatet er ikke givet på forhånd. 
En plakat fra eller til gør det ikke. Vi skal ud at snakke med folk om 
vores sag. Som I har hørt mange steder fra, så har regeringen bragt 
os ud af krisen, og nu er vi parat til at skabe mere velfærd for de sva-
geste grupper. Vi skal ikke bare lade det yderste højre ødelægge disse 
fremskridt med deres talen om skattelettelser og lade enhver være 
sin egen lykkes smed.

Kæmp for pokker!

Nu nærmer den kommunale budgetlægning sig, og det kunne være 
rart om man i byrådet kunne forhandle sig frem til nogle fornuftige 
løsninger, uden den helt store dramatik. Efterhånden er rigtig mange 
indstillet på en moderat skattestigning, hvis vi samtidig kan undgå 
nedskæringer på serviceniveauet. Næste skridt må være at flertallet i 
byrådet søger ministeriet om tilladelse hertil.

Formandens klumme

Kristoffer Pedersen 
fung . kredsformand

Jeg troede ikke, at jeg skulle skrive mere end en klum-
me i Kurer som fungerende kredsformand – men der tog 
jeg fejl. 

Tiden går og vi har lige afholdt vores årlige kredsgene-
ralforsamling i Tappernøje forsamlingshus.  Generalfor-
samlingen forløb godt. Både formanden og folketings-
kandidaten var forhindret i at deltage; men det afholdt 
ikke vore medlemmer fra at genvælge både Susanne 
Svendsen og Magnus Heunicke som henholdsvis for-
mand og folketingskandidat.

Jeg vil gerne takke Fladså partiforening for at sørge for 
gode lokaler og god forplejning til alle de medlemmer, 
der mødte op til generalforsamlingen. 

Når jeg kigger på vores arbejde i kredsen, kan jeg glæde 
mig over at vores politik er kommet ud på flere måder. 
Her tænker jeg på den Socialdemokratiske informa-
tionsbutik i Ramsherred lige ved siden af fiskebutikken. 
Her kan alle borgere i Næstved komme ind og få en kop 
kaffe og en politisk snak.

Socialdemokratiet har brug for dig
Vi er ikke kun i Ramsherred, næ nej, vi er også på Face-
book. Her kan du som medlem melde dig ind i gruppen 
Socialdemokrater i Næstvedkredsen og debattere 
med andre medlemmer eller læse nyheder fra partiet og 
meget andet.

Når alt dette er sagt, så ved vi alle, at der snart kommer 
et valg. Mange af de politiske kommentatorer taler mere 
om hvornår valget skal komme end om politikken. Som 
jeg ser det, bliver den kommende valgkamp meget vigtig 
for Danmark og den udvikling vores land skal bevæge 
sig i. Jeg ved godt at mange siger, at der ikke er den store 
forskel på Socialdemokratiet og de borgerlige, men det er 
jeg dybt uenig i. Venstre ønsker nulvækst i det offentlige, 
det gør socialdemokraterne ikke, og jeg kunne blive ved.

Men du skal vide at Socialdemokratiet har brug for dig i 
den kommende valgkamp. Så - hvis du lyst til at gøre en 
forskel, så henvend dig til din foreningsformand og sig, 
at du gerne vil hjælpe med i den kommende valgkamp. 
Har du en god idé til en aktivitet, skal du ikke holde dig 
tilbage, men komme frem med den.

Kom til lørdagsmøde
Den 1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Endelig! Sådan tænkte og råbte jeg, da jeg så, at Cam-
pus Næstved endelig var skudt i gang. VUC Storstrøm 
var dem, der tog det første skridt, �.500 studerende og 
lærere skal i �0�7 fylde de første Campus Næstved lo-
kaler, og det er et skridt i den rigtige retning. Nu skal de 
andre følge med, og det tror jeg også, at de gør! Man har 
set i andre byer, hvordan et samlet uddannelsescentrum 
har været med til at skubbe en by i den rigtige retning. 
Den vej som Campus skubber Næstved i, er i den rigtige 
retning. Næstved kommune skal være en uddannel-
sesby, som skal favne bredt i uddannelser, men alle have 
en stor kvalitet.

Nu kan nogle måske tro, at vi skal hvile vores ben, og 
nyde at vi endelig har fået campus i gang. Det er jeg 
uenig i. Vi har endelig fået Campusprojektet i gang, 
men vi skal videre. Allerede i �0�7 vil der være �.500 
studerende, i �0�8 måske �.000 og i �0�� kan vi måske 
være endnu længere oppe. Derfor skal vi forudse de 
problemer, der vil komme. De problemer er f.eks. ung-
domsboliger. Vi mangler gode ungdomsboliger i Næstved 
kommune. Vi vil gerne være en by, som unge vælger til 
og ikke fra. Dette kræver, at vi har gode og billige ung-
domsboliger.  
 
Disse ungdomsboliger behøves ikke udelukkende at 
være til unge, en god idé ville være en blanding af 
ungdomsboliger og ældreboliger. På denne måde får vi 
blandet kortene godt og sikre, at både den ældre og den 
yngre generation af borgere kan lære af hinanden. 

Jeg er en af de unge, som ikke gider at tage til Køben-
havn. Jeg bor godt i Næstved, mange af mine venner er 
her, og hele den inderste familie bor her. Jeg kunne al-
drig finde på at flytte til København. Dog kigger jeg lige 
pt. efter en lejlighed at bo i, og her ser jeg noget irrite-
rende. Alle lejligheder er dyre, og de ungdomsboliger der 
er, koster �.500 kr. Det er altså meget for en studerende. 
Hvis vi kunne få ungdomsboliger til byen, ville vi ikke 
bare kunne holde på de unge fra kommunen, men vi 
ville også kunne tiltrække unge fra Lolland-Falster, fra 
Vordingborg og resten af Sydsjælland, som ikke vil flytte 

helt væk fra deres familie, men bliver nødt til det, fordi 
uddannelserne ikke er der, hvor de bor. 

Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal sørge for at få 
længerevarende uddannelser til byen. Vi skal kæmpe 
for at få et universitet til Næstved og Sydsjælland. Vi 
har et af Danmarks største gymnasier, med 5-6 klas-
ser med samfundsfaglige elever i hver årgang. Vi har 
et opland fra Lolland-Falster, Vordingborg og resten af 
Sydsjælland, som mangler et universitet i vores del af 
”Udkants”Danmark. Det vil ikke bare være med til, at 
flere unge bliver i byen og kommunen, det vil også give 
en kæmpe socioøkonomisk gevinst til hele Sydsjælland 
og Danmark!

Vores del af Danmark er blevet glemt, det skal vi have 
gjort noget ved. Derfor går jeg og DSU Næstved til kamp 
for flere ungdomsboliger, og et universitet til Næstved og 
Sydsjælland.

Kun på denne måde kan vi skabe lige muligheder for 
alle. Kun på denne måde kan vi fortsætte den fremgang, 
der er i kommunen.

Campus Næstved er sikret – og vi skal videre!

Campus Næstved er sikret
– og vi skal videre!
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Næstved

Svends Møbler
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Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding
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Holmegaard,
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En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer

Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen                      
Formand, DSU Næstved 

Af Birgit Terp
Medlem af Næstved Byråd

Næstved Kommune skal ikke bygge undervisningsloka-
lerne; men vi har forpligtet os til at skaffe parkerings-
muligheder. Det skal bl.a. ske på den såkaldte ”tjære-
grund” tæt ved Rampen.

Og hvorfor er det så en god nyhed? Fordi vi nu kan få 
etableret et sammenhængende studiemiljø for flere  
videregående uddannelser. Vi kan være med til at sikre 
uddannelsesmuligheder for vores unge her i kommunen. 
Vi kan bidrage til at sikre arbejdskraft til det lokale 
erhvervsliv.  

Jeg ser frem til at deltage i åbningen af VUC’s nye loka-
ler. Carsten vil helt sikkert stå for at klippe den røde snor.

Endelig ser det ud til, at én af de uddannelsesinstitutio-
ner, som deltog i udformningen af en campus i Næstved, 
nu vil gøre planerne til virkelighed. En rigtig god nyhed.

Campus er planlagt ved og op ad Munkebakken. Hvorfor 
her midt i byen? Fordi det er centralt, tæt på stationen 
med tog og busser og fordi det er det, der tiltaler de unge 
mennesker, der skal benytte uddannelserne.

Der har været afholdt brugerundersøgelser, borgermø-
der, byrådstemamøder og byrådsmøde med den endelige 
vedtagelse af masterplanen. Planen har været fremvist 
på de torve og pladser, som kunne komme i spil i forbin-
delse med placeringen af en campus.

CampusCampus Næstved

Tim Olsen  . Gartnervej 24  . 4700 Næstved

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

Åderupvej 12
4700 Næstved

Tlf . 5572 1216

Sydost@danskmetal .dk

www .facebook .com/MetalSydøst
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

ildsjælen  
        fra Tappernøje!

Hun er en rigtig ildsjæl. Sådan en, der får tingene til at 
ske. Presser på, og ikke anser noget for umuligt. Navnet 
er Anette Jensen, og hun er medlem af Socialdemokra-
tiet i Fladså.

- Jeg kommer oprindeligt fra København, og min mand 
og jeg havde et sommerhus i Næs ved Vordingborg, og 
så endte vi i Tappernøje, hvor vi købte en grund, og den-
gang gik køerne rundt lige uden for vores vinduer, siger 
Anette Jensen, der har været medlem af partiet siden 
�979, og som bl.a. har arbejdet på Marjatta i en længere 
årrække.

- Men man kan jo ikke sidde med hænderne i skødet 
og kigge ud ad vinduet, så jeg kom med i det frivillige 
arbejde. Jeg var  bl.a. med i Kornmagasinets bestyrelse, 
hvor vi lagde nyt gulv i bygningen, og der er også lagt 
mange timer i Tappernøje Byfornyelse. Bl.a. skrev vi til 
det daværende Storstrøms Amt, at Tappernøje lignede 
en by en Polen, og det resulterede i at vi fik gadebelys-
ningen på hovedvejen renoveret, etableret � fartdisplay, 
og at der blev plantet træer. På en måde var mange ting 
nemmere den gang. Det regionale var mere overskueligt, 
og i den gamle Fladså Kommune var der en sund øko-
nomi, siger Anette Jensen og fortsætter:

- I den gamle Fladså Kommune holdt vi inden byråds-
møderne hver gang medlemsmøde, hvor tingene blev 
drøftet, og vi fik en orientering om hvad der var sket, 
og hvad planerne var for nye tiltag. Det synes jeg var 
vigtigt, for man skal gøre meget mere ud af borgerind-
dragelsen – også i den nye storkommune, siger Anette 
Jensen, der er glad for at Tappernøje-Brøderup er blevet 
udviklingscenter, selv om Borgerservice efterhånden er 
blevet begrænset meget.

Folkeskoven
Anette Jensen her også været en af ildsjælene i.f.m. 
etablering af Aktivitetsredskaber i Folkeskoven – et pro-
jekt der er lykkedes ud over al forventning.

Denne måneds socialdemokrat er Anette Jensen fra Tappernøje .

- Vi fik ideen om af etablere aktiviteter i Folkeskov, og 
så er jeg jo sådan en pige, der søger fonde om penge. Jeg 
søgte Nordea, og de gav  �0�.000,- kr., Lokale- og An-
lægsfonden gav 95.000.- kr., og det samme gjorde Næst-
ved Kommunes Grøn Plan med 97.000,- kr. så nu har vi 
en skov, hvor der nu også færdes rådyr, en svævebane, et 
fugletårn, en musiksti, et skovtoilet, en skovlegeplads, 
et overdækket læskur, og mange andre ting. Børnene 
i børnehaverne og skoleeleverne kommer meget i Fol-
keskoven, og får undervisning i natur og teknik, og de 
betaler hvert år �.000 kr. til vedligeholdelse. Susågården 
kommer med flis og Møns Bank har sponseret en støbe-
jernsgrill, så jeg synes området er blevet tilført mange 
værdier. �0. maj fejrede vi Skovens Dag, hvor der bl.a. 
kom en klovn, børnene kunne selv lave fuglekasser og 
der var ponyridning. Der blev bagt pandekager og Fakta 
havde sponseret saftevand m.m.

Holdningerne
På spørgsmålet om hvorfor det lige blev Socialdemokra-
tiet som Annette Jensen er medlem af, er svaret:

- Det har noget at gøre med holdninger. Man skal tænke 
på andre end sig selv. Det er solidaritet, og det er fæl-
lesskab. Men vi skal også prioritere de fælles værdier, 
og være åbne og troværdige, samarbejde og inddrage 
borgerne i beslutningerne. Men det handler jo også om, 
hvorvidt man blot skal sidde på magten eller have en 
demokratisk holdning, der ikke kan købes. Og så skal vi 
sætte meget mere ind med oplysning over for de unge 
– de skal inddrages i beslutningerne – for det er jo dem, 
der skal fortsætte vores arbejde og overtage arbejdsplad-
serne.

Anette Jensen er ikke et sekund i tvivl om, at en skat-
testigning i kommunen bliver nødvendig.

- Det kan så godt være, at vi mister magten, men vi mi-
ster ikke respekten. Det kræver nemlig mod som parti 
at foretage en så drastisk beslutning, siger hun.

Nede på gulvet
Der er fra Annette Jensen stor ros til borgmester Car-
sten Rasmussen, som hun betegner som en mand med 
hår på brystet, der tør gå mod strømmen.

- Han er helt nede på gulvet, og god til at tale med bor-
gerne, og har bl.a. orienteret fint om flygtningesituatio-

nen i kommunen, og jeg kender mange fra andre partier, 
der har stemt på ham. Han er også god til at orientere 
på lørdagsmøderne. Meget er dog bagudrettet, hvor jeg 
også godt kunne tænke mig at vide noget om, hvad der 
vil ske, og hvilke planer der er for fremtiden.

Også Magnus Heunicke får rosende ord med på vejen:

- Det var en god ide med ministermiddagen. Han hilste 
på hver enkelt (han må have fået helt ondt i hånden), og 
så er han nede på jorden. Han er fair og ordentlig, og så 
arbejder han hårdt, siger Anette Jensen, der også af og 
til skaffer et nyt medlem til partiet.

Om det lykkes?

- Ja af og til, smiler hun.

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 

Holsted Park 29

HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20 · Fax 33 64 37 77

Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Malernes Fagforening
Hvedevænget 19, 4700 Næstved

Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk

Østergade 17b | 4171 Glumsø | Tl f . 57 64 60 85
www.gbtryk.dk | gbtryk@gbtryk.dk

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Din Tryksagspartner
Alt i grafi sk kommunikation – også specialopgaver

Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved afdeling

13
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Brug for 
           ALLE kræfter! 

Af Magnus Heunicke
Transportminister

Valg 2015

Kære medlemmer
Valgkampen er i fuld gang. Jeg vil som det første sige 
mange tak for al den hjælp og opbakning, jeg har mødt 
fra partimedlemmer i hele Næstved i denne valgkamp. 
Det er så skønt at mærke, at vi er et stort hold, der står 
sammen.

Og netop sammenhold bliver der brug for i de næste 
afgørende dage frem til valget.

Vi er midt i slutspurten. Men den kommer efter fire 
år, hvor vi har været meget igennem sammen. Og hvor 
vi først og fremmest har fået Danmark tilbage på ret 
kurs.

Da min telefon ringede efter valget for fire år siden, var 
den nyudnævnte statsminister i røret. Helle Thorning-
Schmidt var i gang med at sætte det socialdemokratiske 
hold, og jeg husker tydeligt den mandag for fire år siden, 
da hun spurgte, om jeg ville påtage mig opgaven som 
socialdemokraternes politiske ordfører.

Det blev to et halvt hårde og lærerige år. Vi havde over-
taget et land med et minus på �00 milliarder, og der 
var ikke skyggen af opsving eller arbejdspladser i sigte. 
Samtidig truede de andre europæiske lande med at 
kollapse et for et, og mens Lars Løkke var henholdsvis 

finansminister og statsminister tabte Danmark konkur-
renceevne i en hastighed, der kun blev overgået af tabet 
af private arbejdspladser.

det går fremad igen
Her fire år efter har vi genvundet halvdelen af den tabte 
konkurrenceevne.

Vi er faktisk nu på samme niveau, som Danmark var 
bragt op på efter Nyrups genoprejsning af landet i �00�. 
Siden gik det ned ad bakke for nationens konkurrence-
evne, men nu går det altså den rigtige vej. Det er helt 
afgørende, hvis vi fortsat skal have virksomheder, der 
kan producere og eksportere her fra Danmark.

Samtidig med det, har vi betalt de regninger, Løkke-
regeringen efterlod. Og vi har først og fremmest skabt 
arbejdspladser og fornyet tro på fremgang for hele Dan-
mark. Det går fremad igen.

I mellemtiden blev jeg selv udnævnt til at stå i spidsen 
for mit drømmeministerium som transportminister. Igen 
efter et telefonopkald fra den statsminister, jeg på det 
personlige plan havde lært så godt at kende i de forlø-
bende år. Og som jeg har kæmpet sammen med igennem 
regeringen første svære tid, hvor der skulle manøvreres 
gennem det nye folketingsflertal, dårlige meningsmålin-
ger og upopulære sager.

Lært Helle Thorning at kende
Igennem årene har befolkingen lært Helle Thorning bed-
re at kende. Med nogen politikere er det sådan, at de ta-
ber ved nærmere bekendtskab. Jo mere folk ved om dem 
om deres moral, des mindre kan de lide vedkommende. 
Sådan er det ikke med vores statsminister. I takt med 
at resultaterne indfinder sig, i takt med at danskerne 
har kunnet se deres statsminister stå i spidsen og tage 
lederskab i vanskelige situationer, er hendes anseelse 
vokset. Det er fuldt fortjent.

Hver fredag morgen har jeg de sidste fire år startet da-
gen med at tage det tidlige morgentog ind til København 
for at spise morgenmad i Statsministeriets på minister-

kontoret eller i Egetræssalen sammen med statsministe-
ren og en større eller mindre flok af mine partifæller.  
Og hver fredag er jeg gået ud fra de morgenmøder med 
en styrket tro på det socialdemokratiske regeringspro-
jekt – og ikke mindst med den store tilfredsstillelse, det 
er at arbejde sammen med en leder i Helle Thorning-
Schmidts kaliber.

At vågne op med Lars Løkke
Alt det vi socialdemokrater sammen har været igennem 
de sidste fire år har bygget op til den opgave, vi nu står 
overfor: Efter at vi har ryddet op, betalt regningerne, 
fået Danmark tilbage på sporet og skaffet arbejdsplad-
ser i titusindvis, efter at vi har lagt grundstenen til at 
vores velfærdssamfund kan blive udbygget, er det nu op 
til os alle sammen at vinde den valgkamp.

Det vil rent ud sagt ikke være til at bære, hvis vi da-
gen efter valget vågner op til at se Lars Løkke tilbage 
i statsministeriet. Sekunderet af Anders Samuelsen og 
Thulesen Dahl, med drømme om nulvækst, skattelet-
telser i milliardklassen og en stadig ringere offentlig 
sektor. Alt, hvad vi er fælles om, skal der skæres ned 
på. Alt, hvad der gør Danmark særligt, vil man lave om. 
Alt, hvad generationer før os har bygget op, vil de bryde 
ned.

den største opgave
Derfor er det her valg den største og vigtigste opgave, 
vi står med. Det er nu, vi afgør, om vores resultater skal 
resultere i velfærd og et stærkt fællesskab – eller om de 
skal soldes op i et liberalistisk nulvækst-eksperiment. 
Vel har vi en stærk og dygtig statsminister, som har 
gjort det knagende godt. Vel er vi på ministerholdet 
stolte over vores resultater og vil kæmpe alt hvad vi kan 
for at fortælle om dem. Men det stærke ved den socialde-
mokratiske bevægelse er, at vi løfter i flok.

Det er der brug for nu.

Derfor denne appel til alle socialdemokrater: Vær med i 
valgkampens slutspurt. Bak op om vores arrangementer 
og initiativer. Hjælp os med uddeling af valgmateriale i 
de ruter, der er lavet. Tag debatten med kolleger, venner 
og naboer.

Selv om det ser svært ud, er intet afgjort. Alle målinger 
viser, at vælgerne stadig er i tvivl, og først på selve valg-
dagen beslutter mange sig for, hvor krydset skal sættes.

Det er en stor opgave, vi er i gang med. Der bliver brug 
for alle kræfter.

Jeg håber, du vil være med.

- 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

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk
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De er på mærkerne, når det 
gælder kvalitet, rådgivning og levering.

Alt i profilbeklædning.

KiNDHesTeGADe 12G . NæsTveD . 30 70 16 85
www.MisTeR-pRofil.DK . MR@MisTeR-pRofil.DK

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

Din fest ude eller hjemme

mad for alle -
priser for alle

�.maj i Næstved var et flot arrangement stablet på be-
nene af alle de unge mennesker i DSU, SFU og SUF, og 
hvor var det dejligt at se så mange unge støtte op om 
arrangementer og høre deres holdninger omkring de 
aktuelle problemstillinger, vi har i vores nuværende vel-
færdssamfund.

I alt en rigtig hyggelig dag med musik, god stemning og 
alle de gamle arbejdersange akkompagneret  af de dyg-
tige musikere fra Næstved musikskole. Vi glæder os og 
ser frem til næste år.

1. maj
2015

Af Ida Marker
Regionsformand

Nu er det 
          VALGKAMp! 

Valg 2015

Dette nummer af Kurer kommer lige på det rette tids-
punkt. Det samme gør folketingsvalget. Den �8. juni 
er helt sikkert en perfekt dato til at afholde valg. Vi er 
mange, der har stået og frosset på torve og gader og har 
klaget over, at vi gerne vil have et sommervalg. Solskin 
gør alle gladere og gør også vælgerne gladere. Måske 
kan vi lave valgkamp på nye tidspunkter og nye steder, 
når vejret og aftenlyset tillader det.

Dette valg bliver et af de vigtigste i nyere tid. Det er 
et valg mellem to forskellige retninger for Danmark. 
Ingen af dem bliver en dans på roser eller miraklernes 
tid. Men det er helt sikkert et valg mellem vores kendte 
velfærdssamfund og en ny og ukendt model, der ekspe-
rimenterer med velfærden ved at indføre nulvækst, ned-
skæringer og privatiseringer i den offentlige sektor. 

For mange år siden gik de borgerlige til valg på, at pen-
gene havde det bedst i borgernes lommer – det er ikke 
langt fra det, de gør nu. Problemerne opstår så for de 
borgere, der ikke har nogen penge at putte i lommen. 
Eller dem, der bliver ramt af sygdom og uheld, så de 
penge, de har i lommen forsvinder alt for hurtigt. Det er 
et valg mellem et solidarisk velfærdssamfund eller en 
stærkt beskåret udgave af Danmark, hvor de svage og 
de uheldige skal klare sig på anden klasse. Det er ikke 
det vi vil, det er ikke vores vej.

Vi vil have fri og lige adgang til sundhed, grøn udvikling 
og bæredygtigt miljø. Den slags er ikke lige på dagsorde-
nen hos blå blok – og en stemme på DF er en stemme på 
Lars Løkke som statsminister. Det er nogle af de argu-
menter, vi skal bruge i valgkampen.

Men først og fremmest skal vi huske, at valgkamp er 
en fest. Det er nu, vi skal knokle, løbe fra postkasse til 
postkasse, ringe på døre og snakke med folk – men det 
er også nu, vi skal have det sjovt, være stolte, grine og 
snakke, mens vi får tossede ideer. Det er stadig sådan, 
så glade folk ”sælger flere billetter” – og vi har noget at 
have det i, noget at prale med. Måske elsker vi ikke alt, 
hvad der er sket i regeringsperioden, men vores mini-
ster, vores Magnus har gjort det godt – og det skal han 
helst kunne fortsætte med!

Derfor skal du og du og du gå med i arbejdet, besøge bu-
tikken i Ramsherred (der er altså hyggeligt), gå en tur 
for at dele materialer ud – eller bare tage en stille snak 
med din nabo. Hver en ting hjælper! Endnu en gang er 
det vigtigt, at få så mange som overhovedet muligt til at 
gå ned og stemme – og helst på Magnus!

18

Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

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

Faktaboks

Næstveds nuværende skatteprocent er �5 (lands-
gennemsnittet er �4,9). 

� pct. højere trækprocent svarer stort set til ca. 
��0 mio. kr.

½ pct. ville give kommunen betydelig bevægelses-
frihed.

Tilladelse til at hæve kommuneskatten, kræver 
at andre kommuner sænker den.

Den lave kassebeholdning kunne for Næstveds 
vedkommende indgå som en god begrundelse for 
at søge om tilladelse til at hæve skatten.

Arenaen har ikke været en fælles beslutning, som Ni-
colai skriver i sidste nummer af KURER; men at det 
bliver et sportsmekka, som løfter niveauet for kulturelle 
muligheder her i kommunen, har han forhåbentlig ret i. 
Sammenligningen med Storebæltsforbindelsen og Fe-
mernprojektet er til gengæld meget urealistiske. Deres 
placeringer og økonomiske omfang er selvsagt givet på 
forhånd, hvilket bestemt ikke er tilfældet med vort  
arenabyggeri.

Den betænkelige og angribelige økonomi i projektet er 
der skrevet nok om, men jeg kan forstå på Nicolais ind-
læg, at han mener, at enhver overskridelse af budgettet, 
stor eller lille, er helt naturlig og derfor acceptabel.

Anlæg
Når man følger byrådsmøderne tæt, slår det en, at det 
er helt utroligt, hvor meget tid man her bruger på an-
lægsarbejder, der skal sætte Næstved på landkortet, 
”brande” byen, skaffe flere tilflyttere. Man snakker om 
vandland, campus og store vejprojekter. Arenaen har 
imidlertid næppe taget den tid, der kunne kræves for en 
grundig planlægning.

drift
Der bruges til gengæld meget mindre tid på diskus-
sion om alle de mangler, som forhindrer tilgangen af 
tilflyttere fra andre kommuner. Hvis man i Næstved 
Kommune kunne fremlægge tørre tal for, i hvilken grad 
folkeskolerne i kommunen havde et højt fagligt niveau. 
Hvis man kunne bryste sig af rigelig bemanding af kva-
lificeret arbejdskraft i både dag- og nattimerne på vore 
plejehjem. Hvis man kunne vedligeholde banegården og 
byens gader, så tilrejsende ville føle sig godt tilpas. Bør-
nehaver. børnepasning o.s.v. o.s.v. Så ville det nok sætte 
Næstved på landkortet, ”brande” byen og skaffe tilflyt-
tere. Børnefamilier flytter næppe til byen, fordi der er 
en arena eller et vandland. 

Anlæg er som bekendt en engangsudgift, mens driften er 
en vedvarende udgift på kommunens budget. Derfor kan 
man naturligvis ikke umiddelbart flytte udgifter fra an-
læg til drift. Så hvis man i Næstved kommune skal for-
øge udgifterne til drift, må man skaffe sig flere indtægter.

Af Sand Jespersen
Medlem af Næstved Midt

Skat
Den eneste mulighed for at opfylde dette ønske er nok 
på kortere sigt, at man forhøjer skatten. Personligt tror 
jeg ikke, det ville afskrække tilflyttere, selvom man 
satte skatten lidt op. Denne mulighed er ikke forsøgt. 
Byrådet har endnu ikke søgt om tilladelse til skattefor-
højelse. Jeg ved godt, at uden tilladelse er det en dårlig 
forretning for kommunen. Men jeg tror, at Næstved ville 
have gode muligheder for at opnå en sådan tilladelse, 
hvis man brugte alle gode argumenter. Og de er mange. 
Men viljen hos flertallet mangler. Mærkeligt nok.

Flere slags
Sluttelig må jeg konstatere, at der åbenbart findes flere 
slags socialdemokrater. Der er dem, som ukritisk ac-
cepterer alle tiltag fra socialdemokratisk side, blot de er 
socialdemokratiske. Jeg tillader mig at tilhøre en anden 
gruppe, som vurderer de forskellige projekter og forslag 
– som socialdemokrat. Men jeg ser, forstår og accepterer, 
at undertiden har mindretallet en god pointe. Og forhå-
bentlig er socialdemokratiet – også lokalt – så bredt, at 
der også er plads til kritiske socialdemokrater, som mig. 

Ord gør en forskel. Ord har magt langt ud over det at 
være ord. Ord skaber mening. Ord former vores forståelse 
af verdenen. Vores opfattelse af hvad der er almindeligt 
og naturligt bliver til med ord. Mangler vi ord, så mangler 
vi også noget af virkeligheden.

Der er vel ikke mange som standser op og studser over at 
parterne i et ansættelsesforhold kaldes “arbejdsgiver” og 
“lønmodtager” (eller måske ”arbejdstager”). Hvad er der 
egentligt mærkeligt ved disse ord? Tja, der er måske ikke 
noget underligt ved selve ordene. Men hvis vi stopper op 
og dykker lidt ned i ordene, så afslører ordene “arbejds-
giver” og “lønmodtager”, at det jo kun er den ene part i et 
ansættelsesforhold, der giver noget som helst. Denne part 
ikke bare “giver” den ansatte et “arbejde”. Arbejdsgiveren 
er oven i købet også så elskværdig at “give” løn til den 
ansatte. Ergo, den ene side giver og giver (hhv. “arbejde” 
og “løn”), medens den anden side bare tager og tager imod 
(hhv. “arbejde” og “løn”).

Det, de ansatte præsterer dag ud og dag ind, er totalt 
usynligt – i sproget. Vi har simpelthen glemt at opfinde et 
ord for det, de ansatte giver.

Nogen vil nok sige, at det vist bare er en omgang aka-
demisk ordskvalder at gøre noget ud af, at vi mangler 
et dækkende ord for det, millioner af mennesker dagligt 
præsterer. Jeg er ikke enig i dette synspunkt. Sagen er 
den, at mangel på ord kan gøre mennesker, ting, forhold 
mv. usynlige. Vi kan jo ikke på en enkel måde tale om 
det, de ansatte giver, når vi ikke har et egnet ord, som vi 
alle forstår og kan bruge. Men vores ordknaphed gør også 
noget ved vores opfattelser og forestillinger. Når den ene 
part giver og giver til den anden part, som bare tager og 
tager imod, så er vi nok opdraget til – når det drejer sig 
om penge – at have større beundring for “giveren” end for 
“modtageren”. 

Når erhvervslivets elite råber om lempeligere og lem-
peligere vilkår, herunder lavere lønudgifter, og brøler 
budskabet ud om, at erhvervslivet skaber velstanden, 
så bygger det på den forestilling, at det er virksomheds-
ejerne, som skaber velstanden, fordi de giver og giver. Og 
rigtig mange deler den måde at se tingene på. Den lyder 

nemlig rigtig, og der er jo ikke gængse bud på, hvordan 
man også kunne se på tingene. Usynligheden af det, de 
ansatte giver, baner også vejen for, at tænkningen om, at 
de ansatte må tage sig lidt mere sammen og udvise lidt 
mere taknemlighed over for”arbejds- og løngiverne”. “Det 
er jo dem, der betaler for gildet”.

Der er brug for – i sproget – at få skabt balance mellem 
parterne i ansættelsesforholdet. Begge sider giver og 
begge sider (mod-)tager. Al produktion – uanset om det er 
varer eller tjenester – kræver såvel kapital som arbejds-
kraft. Den ene part leverer kapital (produktionsapparat) 
og den anden arbejdskraft.

Ordene “arbejdsgiver” og “arbejdstager” kan ikke bruges. 
Hvad vil det sige at “give et arbejde”? Hvad er det man 
– om noget overhovedet – giver bort? Det er helt misvi-
sende at kalde en part for “arbejdsgiver”, når vedkom-
mende jo modtager og udnytter arbejdskraft, og jo ikke 
giver noget væk.

Det er mere dækkende, at den ene part kaldes såvel “ar-
bejdskraftgiver” som “lønmodtager” og den anden part 
betegnes som både ”arbejdskraftmodtager” og “løngiver”. 
Så er der fokus på hvad, det drejer sig om, nemlig at give 
og tage fra begge sider i ansættelsesforholdet.

Hvor er de henne? 

Af Christian v . Benzon
Bestyrelsesmedlem af Socialdemokraterne i Holmegaard

Arbejdsord
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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

GeneralforsamlingerKredsgeneralforsamling

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Magnus genvalgt!

Transportminister Magnus Heunicke (MF) blev på 
partiets kredsgeneralforsamling enstemmigt valgt som 
Næstved Kredsens socialdemokratiske folketingskan-
didat til det valg, der skal være afholdt senest den �4. 
september.

Kredsgeneralforsamlingen blev denne gang holdt i Tap-
pernøje Forsamlingshus med 75 deltagere, og i sin beret-
ning om kredsens arbejde sagde konstitueret formand 
Kristoffer Petersen, at en meget stor del heraf har drejet 
sig om det kommende folketingsvalg.

- Men vi har også åbnet en informationsbutik i Rams-
herred, der bliver snart sendt nyhedsbreve ud til med-
lemmerne på mail, der er ankommet 450 kg valgmate-
riale til os, der er fremstillet en Magnus Heunicke-øl og 
så havde vi den glæde, at Ida Marker blev genvalgt som 
regionsformand ved det nyligt afholdte repræsentant-
skabsmøde i Region Sjælland, sagde Kristoffer Petersen, 
hvis beretning blev godkendt.

Borgmester Carsten Rasmussen sagde i sit indlæg, at 
det begynder at se lidt lysere ud med økonomien. Det 
skyldes bl.a. at ledigheden er faldet fra 6,7 pct. for to 
år siden til nu 4,6 pct., og der er også ved at komme 
gang i boligbyggeriet. Formanden for partiets regions-
rådsgruppe, Susanne Lundvald sagde, at vi skal lære 
at betragte hovedsygehuset i Køge som hele regionens 

sygehus. Hun nævnte videre, at vi i Næstved har et stort 
specialsygehus, der skal udarbejdes i ny plan for. Bl.a. så 
hun  for sig, at man godt kan bevare en del af kræftbe-
handlingen.

Regnskabet udviste et overskud på næsten �4.000 kr., 
hvilket betyder at egenkapitalen nu er på 460.000 kr.

Ved valgene genvalgtes kredsformand Susanne Svend-
sen enstemmigt for to år. Der var også enstemmigt gen-
valg af næstformand Kristoffer Petersen og af sekretær 
Morten Thorving. Nyvalgt formand for aktivitetsudval-
get blev Karin Hansen og nyvalgt som bestyrelsessup-
pleant blev Aligo Francis.

Optakten til kredsgeneralforsamlingen var i øvrigt den 
bedst tænkelige her i et valgår: Valgflæsk.

Af Søren E . Andersen
Formand for Holmegård

Holmegård har afholdt Generalforsamling den 5. marts 
2015 i Holmegårdshallen. Der deltog �� medlemmer. Ge-
neralforsamlingen startede med spisning. Som dirigent 
valgtes John Lauritzen, der kunne konstatere at gene-
ralforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad 3 Formandens beretning
Formand Christian von Benzon aflagde den organisato-
riske beretning over året som var gået. Christian slog 
et slag for den fælles demokratiske socialisme, sat op 
overfor den nationalistiske følelse. Året blev gennem-
gået dels i den lokale forening samt byrådet. Christian 
nævnte at succesmålet i Holmegård er mandatfremgang 
ved næste valg. 

Beretningen blev godkendt.

Ad 4 Aktivitetsplan
Holmegård deltager aktivt i �. maj- og 5. junimødet samt 
i Infobutikken. Medlemmer foreslog lokale medlemsar-
rangementer. Pkt blev taget til efterretning.

Ad 5 Regnskab 
Forelagt af Svend Hansen og godkendt. 

Ad 6 indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Betegnelsen 
revisor ændres til bilagskontrollant.

Bestyrelsen består af formand – kasserer – og max 6 
bestyrelsesmedlemmer. Halvdelen vælges hvert �. år 
(forskudt). Vedtaget.

Ad 7 Valg 
Christian von Benzon ønskede at fratræde som formand 
– men forsætte som bestyrelsesmedlem. Til ny formand 
valgtes Søren E. Andersen (andersen_soeren@hotmail.
com / mobil ���50��4). Jan Pollas afløser Jørgen Nielsen 
som næstformand, den øvrige bestyrelse forsætter uæn-
dret.

Ad 8 Beretning fra Byrådsgruppen 
Søren Dysted og John Lauritzen fortalte om arbejdet og 
resultater i Byrådet samt svarede på spørgsmål.

Ad 9 Evt.
Bestyrelsen takkede Christian for hans store arbejde i 
Socdemokratiet i Holmegaard og overrakte en lille gave. 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. ca. �0.�0 og 
takkede for god ro og orden.

Generalforsamling  
                i Holmegård

 

Kære medlemmer af partiforeningen Holmegård
Den nye bestyrelse vil gerne meget tættere på dig, med 
oplysninger, dialog, indkaldelse til arrangementer mm.

Til det brug har vi behov for din e-mailadresse (nogle 
har vi, mange har vi ikke).

Derfor vil vi blive glad for hvis du vil sende mig din  
e-mail sammen med dit navn. Vi vil ikke sende dig mails 
i tide og utide, men samle til et månedeligt nyhedsbrev 
med nyheder fra bestyrelsen, vores møder, nyheder fra 
byrådet og indkaldelse til arrangementer mm. 

Vi er allerede i Holmegård gået ind i fremtidens media 
ved at Socialdemokratiet i Holmegård er kommet på 
Facebook.

Log ind på adressen i Facebook og slå op på Socialde-
mokraterne i Holmegaard og anmod om medlems-
skab. Siden virker allerede.

Her vil vi kunne informere hurtigere end via mail, og 
nyheder fra Facebook i Næstved/vores Byrødder samt 
Magnus vil komme ud.

Send mail til andersen_soeren@hotmail.com / ved pro-
blemer ring evt. ���5 0��4

Bedste hilsener
Søren E. Andersen
Formand, Socialdemokratiet Holmegård
 



�6

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

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

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

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

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

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
47�� Tappernøje
Tlf. 5596 5584
Mobil ��7� 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

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

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

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
min@trm.dk

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

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

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

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

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

Kontakt

Aktivitetskalender

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

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

dato Lørdagsmøder

6. juni
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

�. august
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

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

HUSK: 
informationbutikken i Ramsherred nr. 23 
har mindst åbent mandag-fredag  
kl. 13.00-16.00 og lørdag kl. 10.00-13.00. 

Ta’ en tur i butikken, snak med dine par-
tikammerater og dem der ellers er der, 
og få at vide, hvad der ellers sker!

MEddELELSE TiL MEdLEMMERNE

Partiforeningen i Holmegård er pt. ved at få lavet årets spe-
cielle valgvin �0�5.

En god flaske vin, og det specielle er at forsideetiketterne er 
� forskellige gamle Socialdemokratiske valg- og promotions-
plakater. Det bliver et tilløbsstykke og samlerobjekt.

Vinen der sælges inden valget, fra lørdagsmøderne (første 
gang 6. juni) og andre møder, vil også have påklistret vignet 
med Magnus.  

Der produceres kun �50 flasker i �. omgang – så det er med 
at være hurtig. Prisen er kun kr. 100,- for denne specielle 
vin og overskud-
det går til Magnus’ 
valgkamp i Holme-
gård. 

PS. Vinen sælges 
ikke i Infobutikken 
p.g.a. lovgivningen.


