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Skal ønsket fra DF om grænsebomme og Venstres ønske om vel-
færdsnedskæringer gå op i en højere enhed?

Her op til Folketingets åbning og til vedtagelsen af finansloven frem-
sættes den ene uhyrlighed efter den anden fra Venstres side. Det går 
tilsyneladende ud på at fjerne alle de forbedringer, der blev vedtaget 
under den forrige regering.

Klimamålene skal reduceres, og landbruget ser ud til at få mere lem-
pelige miljøregler.

Afgiftsfritagelsen for el-biler skal bortskaffes. Tankevækkende – når 
vi lige har oplevet en stor skandale om dieselmotorernes manglende 
evne til rense for affaldsstoffer.

Der var sat ekstra penge af til sundhedsvæsenet for at sikre de føden-
de kvinders forhold på hospitalerne, men de penge skal bare sløjfes.

Uddannelserne skal bespares – færre skal have en højere uddannelse 
og målet om at �5 pct. af de unge skal have en akademisk uddannelse 
skal opgives.

Fattigdomsgrænsen afskaffes med den begrundelse, at den alligevel 
ikke kan bruges til noget – altså frem med ”mørkekikkerten”.

Reglen om at �5 pct. af nyopførte boliger i nye byudviklingsområder 
skal være almene boliger skal også sløjfes, hvilket betyder at man 
skal være temmelig højtlønnet for at flytte ind i nye boliger.

Kommunerne har endnu engang fået reduceret deres midler og vi 
skal fortsat leve med besparelser og forringelser.

Det bliver åbenbart en politisk barsk tid vi kommer til at opleve i 
nærmeste fremtid
På vores kongres blev der fra formandens side annonceret at man 
ville øge medlemsindflydelsen i hele vores organisation – det ser 
mange af os frem til. Lokalt har en del medlemmer fremsat ønske om 
at deltage bredt i debatten, og sidst på kvartalet vil vi starte et fo-
rum, hvor disse debatter kan finde sted. Mere herom senere.

Formandens klumme

I �0�7 skal vi vedtage et nyt principprogram, men først 
skal vi have en debat  i gang i hele vores organisation, 
hvor alle medlemmer forventes at komme med gode 
idéer og forslag. Det er nu du har mulighed for at gøre 
din indflydelse gældende, så brug den!

Der vil blive arrangeret medlemsmøder, men I opfordres 
ligeledes til at danne mere uformelle grupper. Forslag 
og idéer indsamles af foreningsformænd og kreds, som 
sender dem videre som socialdemokratiet i Næstveds 
samlede bidrag. Vi har indtil �5. marts �0�6. Herefter 
vil partiets ledelse og hovedbestyrelse tage rundt i lan-
det og diskutere principprogrammet med medlemmerne 
fra september �0�6 til marts �0�7.

Husk lige et principprogram beskriver et partis overord-
nede værdier og principper, til forskel fra partiets ar-
bejdsprogram som indeholder konkrete forslag i forhold 
til det daglige politiske arbejde.

Vidste du at socialdemokratiet fik sit første princippro-
gram i �878, det såkaldte GIMLEPROGRAM.

Her kunne man blandt andet læse, at ”For at befri arbej-
derstanden for den byrde, som bestandig ligger paa den, 

Nyt socialdemokratisk 
                             principprogram

udfordres det, at arbejdsmidlerne bliver fælles Ejendom 
og staar til afbenyttelse for alle Medlemmer i Samfun-
det, saa at det rene Udbytte tilfalder Enhver og bliver 
uddelt på en retfærdig maade”. 

Det nuværende principprogram HÅNDEN PÅ HJER-
TET blev vedtaget i �004 under Mogens Lykketofts 
formandskab. Det indeholder afsnit om frihed, lighed og 
solidaritet, etik og Socialdemokratiets forhold til Dan-
mark, Europa og resten af verden.

Vores formand Mette Frederiksen sagde på kongres-
sen at socialdemokraternes værdier er de samme i dag, 
som de altid har været. Så hvorfor skal vi så have et 
nyt principprogram? Svaret er, at hvis vi skal fastholde 
vores værdier, må vi blive ved med at forholde os til 
dem, diskutere dem og sætte ord og sprog på dem, på et 
moderne dansk, så det stadig giver mening for folk. Det 
skal passe til den tid vi lever i.

Personlig er jeg stærkt tilhænger af frihed, lighed og 
broderskab/solidaritet. Jeg glæder mig til at være med 
til at udforme det nye principprogram sammen med alle 
Jer andre.

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

Åderupvej 12
4700 Næstved

Tlf. 5572 1216

Sydost@danskmetal.dk

www.facebook.com/MetalSydøst
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trylleslag kunne beholde alle privilegierne. Men det er 
at stikke os blår i øjnene. For en parallelaftale sætter 
os uden for indflydelse, og degraderer os til et såkaldt 
tredjeland. 

Norge har sådan en løsning. Men mens dansk politi søger 
7�.000 gange om året direkte i Europols databaser, så 
søger norsk politi kun �.000 gange. Det er ikke fordi de 
ikke har brug for at søge lige så meget som dansk politi. 
Det er fordi de ikke har direkte adgang. De skal nemlig 
først spørge Europol om lov – og det kan tage dage at få 
svar. I mellemtiden er forbryderen over alle grænser.

Som de garvede politifolk udtrykte det: ”Vi vil selvføl-
geligt altid gerne hjælpe i konkrete tilfælde, men i det 
daglige arbejde så er der selvklart forskel på hvad fuld-
gyldige samarbejdspartnere og tredjelande får indsigt i 
og kan tage del i”. 

Ja eller nej til tilvalgsordningen er for mig et spørgsmål 
om ja eller nej til mere tryghed for danskerne. Når Euro-
pol bliver styrket, så skal Danmark være med – fuldt og 
helt, og lige fra starten.

”Hvorfor vil I ikke længere være med?” Det spurgte en 
af de øverste chefer i Europol mig om, da jeg for nyligt 
besøgte Europols hovedkvarter i Haag.

Men jeg vil gerne være med i Europol. Derfor havde jeg 
ikke noget godt svar til ham. Det danske medlemsskab 
af Europol er én af de �� retsakter, som Danmark kan 
til- og fravælge, hvis vi får vores tilvalgsordning den �. 
december.

Kriminelle lader sig ikke stoppe af landegrænser. Det 
har det danske politi for længst opdaget. De er blandt de 
flittigste brugere af Europols databaser. Alene sidste år 
hjalp Europol til i �0.000 sager om grænseoverskridende 
kriminalitet. 

Med et nej mister vi vores direkte adgang til Europols 
databaser, analyser, trusselsvurdering m.m., ”on the 
spot”-hjælp i Danmark fra førende tekniske eksperter og 
efterforskere, sikre kommunikationskanaler og adgang 
til ekspertnetværk. Altså, en lang række vigtige efter-
forskningsmæssige værktøjer som dansk politi bruger 
hver evig eneste dag i deres indsats mod alvorlig og or-
ganiseret kriminalitet.

Nej-partierne taler meget om, at Danmark kan få en 
parallelaftale om Europol. Og dermed skulle vi med et 

EU-afstemningGiv dansk politi den 
            bedste julegave

19

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

Næstved

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

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Af Jeppe Kofod, 
Gruppeformand for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet

I weekenden �0.-��. september var jeg til min første 
kongres i Socialdemokratiet. En kongres som på mange 
måder skulle sætte starten på Mettes formandstid i 
gang. Stemningen var meget positiv – Mette holdte en 
fremragende tale omkring det at være socialdemokrat. 
Hvordan det altid er dejligt at være socialdemokrat 
– Selvom det ikke altid er let. 

Hele kongressen emmede af tilfredshed og en tro på 
fremtiden. Til denne kongres blev arbejdet med det nye 
principprogram sat i gang! Der blev talt om de store 
linjer i vores parti – Om hvordan vi altid har haft de 
samme stålsatte principper i over �40 år. Hvordan at vi 
som Socialdemokrater altid har været i bevægelse – Al-
tid på vej! Vi har aldrig været tilfredse med det der har 
været – Vi har altid været optaget af at skabe en bedre 
verden. Vi har reformeret og udviklet, vi har skabt visio-
ner og drømme om en bedre fremtid. 

Vores værdier er vores rygmarv – Det er dem der holder 
os oprejst – Dem der står os ranke – Også når det blæ-
ser. Det er dem der bevæger os fremad. 

Jeg mener at vi skal sætte gang i den samme proces i 
vores kommune, så vi i �0�7 kan præsentere et princip-/
valgprogram til kommunalvalget. Det skal i det store hele 
fortælle om de værdier vi har – Og om de visioner vi har 
for vores kommune! Hvordan vi ser fremtidens Næstved. 

Næsten �9.000 borgere satte deres stemme på os til 
kommunalvalget i �0��. Vi er kommunens største parti 
– Det kan vi være glade og stolte af. Vores naturlige plads 
i byrådet er som det ledende parti – Som det parti som 
flest borgere kan spejle sig i – Som det parti flest stoler 
på – Og som det parti der har svaret på fremtidens udfor-
dringer. Det ledende parti har vi været siden �9�0!

Vi har en stærk og dygtig borgmester i Carsten, som 
stille, men sikkert har ført os igennem den økonomiske 
krise, der har været og stadig er. Vi er ikke over tiden, 
hvor økonomien er stram. Men vi begynder stille og ro-
ligt at kunne se roligere omgivelser ift. økonomien. Det 
kan man se på det budgetforlig, der er blevet lavet i år. 
Der bliver gået ind og brugt penge på de udvalg, som 
har været hårdest ramt – De områder får nulstillet de-
res gæld, og det er godt for vores fremtidige velfærd. 

Jeg mener, at hvis vi med Carsten i spidsen – formår at 
sætte ord på vores principper, sætte ord på vores tro på 

fællesskabet – På vores tro på Næstved – Så er der intet 
parti i Næstved kommune, som har samme potentiale som 
vores. 

Tiden er forbi, hvor borgerne stemte på os pga. fortiden. 
Borgerne ser fremad – de stiller krav. De spørger ikke, 
hvem der skabte fortiden – men hvem der former frem-
tiden. 

Jeg mener, at hvis vi kan få sat ord på vores visioner 
– Hvis vi formår at få vores værdier til at skinne igen-
nem om alt, hvad vi foretager os i kommunen – Så kan 
vi blive ved at forme Næstved kommune de næste hun-
drede år – ligesom vi har gjort de sidste 95. 

Vi som Socialdemokrater har altid formuleret vores poli-
tik efter tre spørgsmål. 

Det første: Hvad står vi for? 
Det andet: Hvad står vi i? 
Det tredje: Hvad gør vi nu. 

Svaret på det første spørgsmål kan besvares ud fra � 
grundprincipper, som altid har været den røde tråd i 
vores partis historie.

Det første: Alle mennesker hører sammen og har et 
ansvar overfor hinanden.

Det andet: Det ansvar er størst og stærkest overfor de 
svageste i samfundet. 

Det tredje: Vi er et parti som også værner om de vær-
dier, som ikke altid lige kan måles i penge. 

Vi skal kunne sætte ord på fortiden – nutiden – og 
fremtiden i vores kommune.  Vi skal gøre det ud fra de 
principper som ligger til grund for vores parti. Det skal 
være en levende og inddragende proces – En diskussion 
og debat som skal styrke os på flere måder, end blot det 
at få nogle ord ned på et papir. Processen og samtalen 
er mindst ligeså vigtig som det håndgribelige – endelige 
resultat. Vi skal snakke med alle medlemmer – I hvert 
fald dem der vil høres. Vi skal ud til alle ender af kom-
munen og høre hvad de lokale medlemmer mener skal 
være vores vision. 

Alle dem der vil være med til at forme socialdemokrater-
ne i Næstveds politik og værdier – Skal have lov til det. 

For husk på: Fællesskabet gør os stærke! 

4

Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen                      
Formand, DSU Næstved 

Jeppe Kofod og Europols vicedirektør Oldrich Martinu.
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Man skal være 
synlig

De gode ideer står nærmest i kø. Og vendinger som ”det 
plejer vi at gøre” er udelukket. Det gælder om at skabe 
noget, men samtidig om at holde fast i den socialdemo-
kratiske ideologi, der er hele grundlaget for partiets 
virke.

Sådan er opfattelsen hos Søren Andersen, der er for-
mand for Socialdemokratiet i Holmegård. Han kommer 
oprindeligt fra Silkeborg, og rejste i sin tid landet tyndt 
som chef for DSB Rejsebureauer. Her mødte han sin 
kone Lissi, der kom fra Fensmark, hvortil han flyttede i 
�976.

- Jeg er �. generations socialdemokrat, men meldte mig 
først ind i partiet for to år siden, fordi jeg bl.a. følte at 
der lokalt var et behov for yderligere action, siger Søren 
Andersen, og fortsætter:

- Det har bl.a. betydet at vi op til folketingsvalget ud-
arbejdede en strategiplan, der bl.a. fortæller om vores 
udfordringer og fordele og om, hvem der skal gøre hvad 
og ikke mindst hvornår. På den måde kan man nemlig 

Denne måneds socialdemokrat er formanden for partiet i Holmegård,  
Søren Andersen

lave fremdrift, for tingene kommer ikke af sig selv. Og så 
behøver det hele ikke nødvendigvis at være så ideologisk 
– jeg drifter også meget. Det gælder også om at kunne 
det politiske spil, for der er mange med spidse albuer, og 
man skal ikke tro på alt, hvad men får at vide, men des-
værre er der mange der ikke kan spillet. Jeg kan også 
godt lide udfordringer med at skabe noget, og sådan 
tror jeg hele bestyrelsen har det. Vi har i hvert tilfælde 
en god bestyrelse, der er fuld af kampgejst. Vi har egen 
hjemmeside og facebook-side, og vi har en klar strategi 
for foreningen. Den drejer sig bl.a. om at vi vil have �00 
medlemmer, så vi kan få en delegeret på partiets kon-
gresser, Og vi er næsten i mål medlemsmæssigt, siger 
Søren Andersen.

- Det er også yderst vigtigt, at vi er synlige og fortæl-
ler, hvad vi vil. Det nytter jo intet at vi har den bedste 
politik for Danmark, hvis ingen ved det. Derfor har 
vi i bestyrelsen også drøftet muligheden for at holde 
nogle eftermiddagscafeer. Her kunne vores borgmester, 
Carsten Rasmussen komme og fortælle, og det samme 
kunne Magnus Heunicke. Noget sådant er billigt at lave, 
og meningen er at der ikke kun skal være adgang for 
medlemmer – alle skal kunne komme.

Alt skal ikke privatiseres
- Vi lever af de gode ideer, og en uge efter valget havde 
vi bestyrelsesmøde, hvor vi evaluerede på hvad der gik 
godt, og hvad der gik mindre godt. Lige efter valget fik vi 
jo også ny partiformand, og Mette Frederiksen har gjort 
det godt, men hun skal hele tiden huske at være synlig.

Det var også glædeligt at Venstre tabte ¼ af deres stem-
mer, men de opfører sig som om de har 90 mandater 
alene i Folketinget. Se nu bare på Claus Hjort Frederik-
sens udtalelser om, at Danmarks Radio fylder for meget 
i mediebilledet. Det er nonsens, og disse udtalelser skal 
vi gøre op med. Meningen er helt klart at svække DR, 

og det skal vi ikke – vi skal ikke have privatiseret det 
hele.

Om Dansk Folkepartis store valgsejr siger Søren Ander-
sen: 
- Vi er i Socialdemokratiet alt for akademiske til at sæl-
ge budskaberne. Vi skal være krystalklare. Det kan DF, 
og det var bl.a. årsagen til at de gik frem.

Partiets ånd
På spørgsmålet om hvad en god socialdemokrat er, siger 
Søren Andersen:

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 

 - En god socialdemokrat er en der støtter partiets ideo-
logi i mod- og medgang – uanset eventuel personfnid-
der. Om formanden hedder Helle Thorning eller Mette 
Frederiksen er jo kun er kort billede af, hvad der sker på 
det lange stræk. Derfor drejer det sig om at holde fast i 
ideologien. I gamle dage – og det er ikke så forfærdelig 
længe siden – hang partiet og fagbevægelsen sammen. 
Nu er båndene kappet, og man render i alle retninger 
– det synes jeg er synd – for vi skal holde fast i grund-
principperne i partiets ånd.

Og så er det jo også sådan, at de borgerlige partier 
modtager millioner af kr. i partistøtte. F.eks. får Venstre 
støtte fra Den Danske Bank, og det betyder, at en masse 
danskere er med til at betale til et parti de ikke sympa-
tiserer med.

Skatten op
Mens vi er ved det økonomiske så peger Søren Andersen 
på, at vi nok ikke kommer uden om en skatteforhøjelse i 
Næstved kommune.

- Der skal penge i kassen. Men en skatteforhøjelse al-
kene gør det ikke. Samtlige udgifter skal gennemgås 
minutiøst, for måske kan man gøre tingene anderledes. 
At sige ”sådan plejer vi” må være udelukket. I det hele 
tager skal Næstved Kommune drives som en virksom-
hed, så går det meget bedre, siger Søren Andersen.

 

Søren Andersen

- den klarer vi! 

Ring BileR ApS
v/ Henrik Ring

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

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

Din fest ude eller hjemme

mad for alle -
priser for alle
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Af Leif Sigaard
Tidl. Byrådsmedlem og tidl. skoleleder, Hyllinge Skole 

Skoledebat

Mon Michael Rex ønsker at gøre som Cato den ældre, 
der �00 år før vor tidsregning i det romerske senat 
afsluttede sine indlæg med ”I øvrigt mener jeg at Kart-
hago bør ødelægges”. Ved lørdagsmøde har Michael haft 
indlæg om at Hyllinge Skole bør nedlægges. I sidste 
nummer af Kurér har han interview med en Vallensved-
borger, der mener at Hyllinge Skole er for dyr og bør  
nedlægges til gavn for det øvrige skolevæsen. (Jeg tror 
ikke at det øvrige skolevæsen overhovedet vil kunne 
mærke besparelsen).

Mig bekendt er budgetterne således indrettet, at der gi-
ves samme beløb til elevernes undervisning uanset hvil-
ken skole, de går på. De sparede undervisningskroner 
vil blive langt overgået af de transportudgifter, der skal 
erlægges for at transportere eleverne til andre skoler.

Et andet argument fra tidligere indlæg går på at man 
har haft Karrebæk Skole i spil over for Hyllinge Skole…
”men da der bor �400 i Karrebæk og 450 i Hyllinge, ja 
så giver det sig selv”. Hertil er kun at sige at det er grov 
talmanipulation. Der bor ca. �700 i Karrebæk og �400 
i skoledistriktet. Det er rigtigt at der bor ca, 450 i Hyl-
linge, men med mange mindre landsbyer, bosteder og 
enkelthuse bor der ca. �400 i Hyllinge Skoles distrikt, 
altså ikke et brugbart argument for at nedlægge den 
ene frem for den anden. I øvrigt vil jeg her henvise til 
daværende borgmester, Henning Jensen, der på et lør-
dagsmøde fremførte, at han  mente det var en rigdom 
for Næstved Kommune at have mange forskellige sko-
ler, både i skolestørrelse og beliggenhed. Så jeg mener 
at der ikke bør gennemføres flere skolelukninger end 
allerede sket. Tag også her i betragtning at Hyllinge 
Skole betyder enormt meget for sammenhængen i sko-
ledistriktet.

Hvis Hyllinge Skole som påstået er for dyr, må det skyl-
des andre ting, bl.a. den meget dyre fjernvarme. Den 
blev i sin tid etableret efter kraftig anbefaling af borg-
mester Henning Jensen. Det gav god mening med Svend 
Auken som miljøminister, idet gaspris (oliepris) og el-
pris fulgtes, således at når det ene steg, steg det andet 
tilsvarende. Gabet mellem de to beløb var så det der 

skulle dækkes af fjernvarmebetalingen, hvilket gav en 
stabil og lav fjernvarmepris. Så kom den borgerlige re-
gering og gennemførte en såkaldt liberalisering af ener-
gimarkedet, der medførte kraftigt stigende gaspriser og 
lige så kraftigt faldende el-priser, hvilket medførte me-
get kraftigt stigende fjernvarmepriser. Den daværende 
bestyrelse valgte at fastholde konstante priser som lovet 
af politikerne og oparbejdede en gæld, som det så selv-
følgeligt af energitilsynet blev pålagt varmeaftagerne at 
efterbetale.

Jeg har en fjernvarmeregning på �5.000 kr. om året. 
Hvis skolen lukkes, medfører det en forhøjelse af fjern-
varmeprisen på ca. �0 pct. Hvis dominoeffekten af en 
skolelukning medfører at Vesthallen lukkes, vil det 
betyde en yderligere forøgelse af den almindelige forbru-
gers fjernvarmepris med ca. �0 pct.. Resultatet vil blive 
en social deroute, der kan komme til at koste betydeligt 
mere end den opnåede besparelse.

Et tredje argument er at en del elever i Hyllinge Sko-
les distrikt fravælger Hylling Skole til fordel for andre 
skoler, men man glemmer at fortælle, at der langt flere 
elever fra andre skoledistrikter der tilvælger Hyllinge 
Skole. Det er vel det der er ideen i det frie skolevalg. 
Samtidig medfører dette ikke forøgede transportudgifter, 
da dette er forældrenes udgift.

Jfr. Politiken den 6. januar �0�5 var Næstved den kom-
mune i landet, der havde de mindste udgifter pr. elev 
(46.770 kr.) Landsgennemsnittet lå på 6�.464 kr. Hvis 
det nu er sådan at skatteindtægten i Næstved kommune 
ligger �0 pct. under landsgennemsnittet og at man ned-
satte landsgennemsnittets skoleudgifter tilsvarende, 
skulle der i Næstved gives 55.��7 kr. pr. elev til skole-
udgifterne, et løft, som jeg tror mange skoler ville blive 
glade for.

Kort og godt!  –  Find et andet Karthago at ødelægge.

Skolelukning 
                   (igen-igen)

Som nyt medlem af den socialdemokratiske byråds-
gruppe, og medlem af Børne-skoleudvalget var �0�4 et 
lærerigt år. Med lærerigt mener jeg nok nærmere turbu-
lent garneret med frustrationer og en høj grad af møde-
aktivitet med alt og alle, der har interesse og holdninger 
til den kommende skolestruktur.

Årsagen var at vi i demografitallene kunne se faldende 
børnetal, og en stigende tendens til at folk flytter fra 
land til by, dette er dog ikke alene et fænomen i Næstved 
kommune men i hele den vestlige verden. Vi socialdemo-
krater og øvrige medlemmer af udvalget blev præsente-
ret for op imod �0 forskellige scenarier i den lange kom-
plekse proces, og i udgangspunktet var der uenighed, 
også vi i vores gruppe. Men som de ansvarlige valgte 
socialdemokrater vi er, ja så nåede vi i enighed frem til 
vores fælles løsningsmodel.

Jeg tror ikke at det er en overdrivelse, når jeg nu skri-
ver, at det indebar et enormt pres, at være en del af 
processen. Når man som jeg er nyvalgt byrådsmedlem 
forestiller man sig alt det gode jeg skal ind og gøre for 
alle. Men hvis jeg inden gik og troede at det var jule-
mand som jeg var valgt til, så var virkeligheden nok 
nærmere det stik modsatte. Vi politikere blev fremstillet 
som det onde selv, og selv blev jeg kaldt både inkompe-
tent, utroværdig og sågar sognerådspolitiker. Personligt 
har det i perioden været en stor støtte at have gode 
garvede politikere Birgit og Søren ved bordet, kendskab 
til udviklingspsykologi, samt vores socialdemokratiske 
kerneværdier med i rygsækken.

Byrådet besluttede ved budgetforliget i �0�4 at starte ar-
bejdet med en ændring af skolestrukturen,. Da denne her 
tidligere beskrevet proces sluttede, var der ikke flertal for 
at ændre strukturen. Efterfølgende blev der igangsat et 
videre arbejde med kvalitet og økonomi på skoleområdet. 
I denne proces var alle skolens interessenter inviteret til 
møde i marts måned �0�5. Heriblandt også kritikere af 

den tidligere proces. På mødet kom der mange gode ideer 
og forslag til bordet, dog ikke forslag med mange millio-
ner af kroner som virkeligheden påkrævede.

Vi har netop med et stort byrådsflertal sendt distrikts-
ændring i høring (�8-�) – dette er essensen af arbejdet 
med kvalitet og økonomi. Det går helt basalt ud på, at 
vi samler skolerne i seks distrikter med en skole i hvert 
distrikt, men med flere matrikler/afdelinger og egentlige 
overbygningsskoler. Modellen sikrer et netto provenu på 
7-�� millioner kroner afhængigt af prisen på transport. 
Vi tror på at det er vigtigst/tryggest med lokale skoler 
i nærområdet til de yngste elever, og at de ældre elever 
drager nytte af overbygningsskoler (Sjølundsmodellen), 
hvor vi nu i højere grad kan sikre en bedre kvalitet i 
form af en udskoling der tilbyder flere valgfag, og flere 
linjefag i bestræbelserne på at gøre endnu flere uddan-
nelsesparate til en ungdomsuddannelse.

Besparelsen hentes ved færre ledere, færre administra-
tive medarbejdere samt klasseoptimering af de ældste 
elever. Vi afventer nu høringsfasen, og ser frem til møder 
med alle der har en holdning/mening om de foreslåede 
nye seks muskuløse skoler i Næstved Kommune. 

Byrådet

Af Jørgen Christiansen
Medlem af Næstved Byråd,
omsorgsudvalget og børne- og skoleudvalget

Fra fri fantasi julemand – til virkelighedens politiker:

Proces, kvalitet og økonomi på
                             skoleområdet
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Nu svinger de kniven
 

Af Magnus Heunicke
Velfærdsordfører

Christiansborg

Her er et paradoks: Da danskerne blev spurgt, om de vil 
have nulvækst og skattelettelser eller investeringer i 
vores velfærdssamfund, valgte de det sidste. Danskerne 
valgte velfærden. Alligevel har vi nu en regering i Dan-
mark, der fører en økonomisk politik, der de facto er 
minus-vækst i den offentlige sektor.

De partier, der ligesom os socialdemokrater i valgkam-
pen erklærede, at de ønskede en vækst i den offentlige 
sektor, der kunne håndtere det stigende pres på udgif-
terne, vandt valget. Derfor må det føles temmelig mær-
keligt for Løkke, at han alligevel kan sidde i statsmi-
nisteriet og få sine V-ministre til at svinge kniven over 
velfærden. Det virker ikke som om, han ligger søvnløs 
over det. Men det burde han måske.

Valgkampens to hovedtemaer var nemlig i den grad vel-
færd og flygtninge. Hvad angår vores fælles ansvar for 
de mennesker, der flygter fra krig i Syrien, kan man ro-
ligt konstatere, at virkeligheden har overhalet Venstres 
bastante udmeldinger fra valgkampen. Og når det drejer 
sig om kernevelfærden, kan vi nu se en regering, der 
gennemtvinger besparelser og nedskæringer på trods af 
det klare resultat af folketingsvalget. Og på trods af par-
tiets egne forsikringer fra valgkampen.

Advarsler blev afvist
Når stærke S-borgmestre som vores egen Carsten Ras-
mussen advarede imod Venstres forslag om nulvækst, 

blev det pure afvist af V-toppen. I dag kan vi se, at nul-
vækst ikke engang er nok for Venstre: Der skal minus-
vækst til.

Dermed sættes den kommunale økonomi i en spænde-
trøje, som får selv V-borgmestre til at advare. Kravene 
om nedskæringer rammer ekstra hårdt i provinsen, som 
endnu ikke har fået gavn af det gryende opsving og som 
derfor stadig mangler skatteindtægter og har pres på de 
sociale udgifter. 

Vi har hårdt brug for investeringer, ikke nedskæringer. 
Derfor er det afgørende, at vi socialdemokrater står 
sammen i denne tid. Det skal ikke lykkes Venstre at 
tørre nedskæringerne af på vores borgmestre, for ansva-
ret er regeringens.

Når Venstre-regeringen går så hårdt til værks allerede 
fra begyndelsen, skyldes det flere ting. Men først og 
fremmest har den historisk smalle V-regering brug for at 
skaffe sig et råderum. Der skal være råd til skattelettel-
ser i toppen sammen med Liberal Alliance og de konser-
vative. Og der skal være penge til at DF kan give nogle 
velfærds-lunser, efter at kommunerne har været tvunget 
til at spare dem væk.

Velfærden nedbrydes
Imens nedbrydes det velfærdssamfund, som generatio-
ner før os har bygget op. Imens får færre af vores unge 
en faglært uddannelse. Imens bliver der færre pædago-
ger og lærere. Imens skæres der i den ældrepleje, som i 
forvejen er så hårdt spændt for.

Når sparekniven svinges, er det til ekkoet om økono-
misk ansvarlighed fra Venstres finansminister. Man skal 
vist være Venstremand for at mene, at det er ansvarligt 
at færre får en uddannelse. At fjerne trygheden fra vore 
ældre medborgere. Blot for at give skattelettelser for 
milliarder ud til dem, der i forvejen har mest.

Derfor er der i den grad brug for et stærkt, ansvarligt 
socialdemokrati.

Det bliver sagt igen og igen at Næstved Sygehus skal 
lukke, men det passer ikke. Som planerne er lige nu, 
vil de fleste akutte funktioner flytte til Slagelse, som 
er områdets Akutsygehus. Når disse funktioner flyt-
ter, bliver de erstattet af planlagte undersøgelser og 
planlagte operationer. Når fødeafdelingen i �0�8, og 
når byggeriet af Mor og barn-center er færdigt, flyttes 
funktionerne til Slagelse, og så flytter det Præhospitale 
Center ind på Næstved. Her huses alarmcentralen, som 
vil modtage alle ��� opkald og styre alle ambulancer, 
akutbiler og her huses også akutlægen og lægebilen. 
Sygehuset vil derfor stadig være fyldt til randen med 
behandlinger frem til �0��, hvor Køge Sygehuset er 
klar.

Hvordan ser planerne ud efter 2022 hvor det nye store 
sygehus i Køge er åbnet. 
Der vil fortsat være center for strålebehandling i Næst-
ved. Kræftbehandlingen som hviler på 5 de stråleka-
noner og det stærke fagligt team, som arbejder med 
forskning inden for området, vil ikke kunne flyttes. Selv 
om der i Køge vil blive etableret en kræftafdeling, vil 
afdelingen i Næstved skulle eksistere i mange år frem, 

Regionen

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Næstved Sygehus 
lukkes ikke 

da der kommer flere og flere patienter med kræft, og det 
bliver muligt at behandle flere og flere. 

Næstved Sygehus skal specielt have fokus på sammen-
hængende behandlingsforløb, diagnostik og tværfaglig 
udredning, samt tværsektorielt samarbejde med kom-
munen og de praktiserende læger. Der vil stadig være 
mange tilbud, som genoptræning, dialyse og andre dag-
behandlinger til ambulante patienter fra lokalområdet. 

Der planlægges med omkring 60 sengepladser til patien-
ter, som skal genoptrænes og  til afdelingerne for plan-
lagte operationer

Næstved vil også fortsat have en døgnåben skadestue. 

Så alt i alt vil der i �0�� og årene frem stadig være et 
sygehus i Næstved med mange arbejdspladser.
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

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

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer

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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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

Af Ida Marker
Regionsformand

Hvad er der sket i 
regionsrådsgruppen de seneste           
             måneder?

Regionen

Det spørgsmål rejser sig selvfølgelig mange steder efter 
den stilfærdige pressemeddelelse, der blev udsendt:

”På et gruppemøde den 20. august 2015 har den social-
demokratiske gruppe i Region Sjælland valgt Annemarie 
Knigge som ny formand for gruppen.
Gruppen har ønsket at styrke den socialdemokratiske 
profil i udviklingen af Region Sjælland, blandt andet i 
de kommende budgetforhandlinger.
I de foreløbige meldinger fra regionens ledelse er der lagt 
op til massive besparelser og afskedigelser på vore syge-
huse. Socialdemokraterne vil kæmpe for, at de foreslåede 
besparelser ikke skaber yderligere ulighed i sundhedsvæ-
senet. ”

Jeg er blevet spurgt af mange gode partifæller både i 
Næstved og andre steder. Hvorfor er det blevet sådan? 
– og er det gået ordentligt til? Der er ikke noget un-
derligt i, at folk spørger og undrer sig, når der sker for-
andringer og spørgeren ikke selv sidder tæt på. Det er 
ikke alt, der skal ud til offentlig drøftelse og diskussion. 
Gruppen har sine egne indre samtaler om gruppeledelse 
og forhandlingsstrategi, som foregår i et fortroligt rum 
– sådan må det nødvendigvis være. Derfor er det heller 

ikke muligt for mig at referere alt i denne artikel, selv 
om der er en stor interesse for sagen.

Jeg vil straks sige, at ja – det er gået ordentligt til. Der 
har været en proces over nogle måneder, hvor der har 
været diskussioner om mulige ændringer i forhold til 
gruppeledelse og politisk strategi. Det har så resulteret 
i, at et flertal i gruppen ønskede en forandring for at 
skærpe den socialdemokratiske profil i regionsrådet. Det 
er det, der bliver sagt i pressemeddelelsen, og det kan 
absolut tages for pålydende. Vi er nu halvvejs i valgpe-
rioden, og gruppen ønsker at den politiske kant og profil 
styrkes frem mod valget i �0�7. For at opnå det, så har 
gruppen valgt at ændre på holdopstillingen. 

Den nye holdopstilling har Annemarie Knigge som 
formand, og som sagt er målet at styrke den socialde-
mokratiske profil. Derfor er der allerede kommet flere 
pressemeddelelser med Socialdemokratiet som afsender 
– i stedet for den såkaldte ”formandsgruppe” bestående 
af Jens Stenbæk, DFs gruppeformand og vores grup-
peformand. Det er ikke fordi vi ikke vil samarbejde, 
men vi skal heller ikke forsvinde i noget der ligner total 
enighed.

Susanne Lundvald har udført et meget stort og ansvar-
ligt arbejde som gruppeformand siden valget i �0�� og 
har indgået mange gode aftaler i regionsrådet til gavn 
for hele regionen. Det er der stor respekt om, og alle 
anerkender at hun har arbejdet loyalt, flittigt og trovær-
digt. Susanne har også altid været en god medspiller i 
forhold til organisationen og regionsbestyrelsen, hvor 
hun har deltaget i rigtig mange møder. Det skal hun 
have stor tak og anerkendelse for. Susanne fortsætter 
som almindeligt medlem af gruppen og har stadig en 
lang række poster.

Jeg har personligt stor respekt for Susanne og det ar-
bejde, hun har udført som gruppeformand.  Men jeg har 
også stor respekt for vores stærke regionsrådsgruppe og 
de demokratiske beslutninger, der træffes i gruppen. Jeg 
har siden jeg blev formand for Socialdemokraterne i Re-
gion Sjælland fulgt regionsrådsgruppens møder tæt og 
deltaget i stort set alle gruppemøderne. Det er jævnlige 
og til tider særdeles intense møder, hvor store individu-
elle personligheder ikke altid er enige om alting. Derfor 
er gruppeformandens opgave ikke verdens nemmeste 
post – og man skal huske, at ingen gruppeformand er 
stærkere end gruppen tillader. Det gælder både for den 
tidligere og for den nuværende gruppeformand. Jeg vil 
fortsat følge regionsrådsgruppens arbejde tæt, deltage i 

gruppemøderne og gøre mit bedste for at vi som social-
demokrater opnår at få mest muligt af vores politik i 
gennem for borgerne i Region Sjælland.

Spidskandidat til valget i 2017
Lige nu er vi i gang med at diskutere, hvem der skal 
være vores spidskandidat til valget i �0�7. Det er på 
ingen måde afgjort på forhånd, men der er nedsat et 
kandidatudvalg, som er ved at afsøge mulighederne. 
Derfor har jeg også skrevet en mail til alle de partimed-
lemmer, der har opgivet deres mailadresse til os. Vi vil 
gerne høre, hvad I tænker derude i regionens �� kredse? 
Hvem skal være vores spidskandidat? Og hvem er i det 
hele taget interesseret i at stille op, når vi kommer nær-
mere på valgdatoen? Første deadline er �5. januar �0�6, 
hvor kandidater til spidskandidat skal være indsendt til 
formanden for kandidatudvalget (mig).

Vi ser frem til nogle spændende og interessante debatter 
i kandidatudvalget. Vi vil arbejde på sikre os det bed-
ste udgangspunkt for den kommende valgkamp og det 
bedst mulige resultat for Region Sjælland. Vi vil have 
formandsposten tilbage til en socialdemokrat, hvor den 
hører hjemme!

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

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

Af Michael Perch
Medlem af Næstved Byråd

Flygtninge-følelser

Et debatindlæg om flygtninge, kan næsten ikke gå det-
te nummer af Kurér forbi. En debat i mange niveauer 
og med mange følelser kræver mange tanker, giver 
mange frustrationer og mange forskellige tilgange. Det 
er alt sammen en del af at være i et parti med højt til 
loftet.

Når det er sagt, så er der også mange ting i debatten, 
som er værd at få belyst på en faktuel måde. Tingene 
bliver hurtigt blandet sammen, og det bliver svært at 
finde op og ned på det hele. Landsindsamlingen er et 
godt eksempel på det. Jeg er en af dem, der har brugt 
meget debattid på at skrive stolpe op og stolpe ned på 
Facebook om, hvilken tilgang jeg har til flygtninge. Ind-
samlingen var ingen undtagelse og debatten flød over 
med kommentarer om, hvorfor vi ikke kan hjælpe ”vo-
res egne” først. Ikke desto mindre, så lykkedes det alli-
gevel at få indsamlet 86 mio., og jeg kunne i et kort øje-
blik sidde med en følelse af at være stolt af danskernes 
tilgang. Nu lader det dog til at debatten om at hjælpe 
hjemløse allerede er ved at dampe af – og det er rigtig 
ærgerligt! Jeg havde nu set frem til at se den lange kø 
af borgere, der afventede deres – nu vanemæssige – ind-
køb af ”Hus Forbi” ved det lokale supermarked. Men 
sådan kan man blive så overrasket. Det er naturligvis 
skrevet i en lille grad af provokation, fordi jeg grund-
læggende mener, at vi er et land, der med det rette fo-
kus kan gøre en forskel for både flygtninge og hjemløse. 

Når alt kommer til alt, så er der noget fakta, som er 
sundt at få styr på. Danmark skal modtage �0.000 FN 
kvoteflygtninge. Når Næstved modtager flygtninge, så 
kommer de fra et af vores asylcentre. Så træder der 
en række af lovmæssigheder i kraft, som vi skal leve 
op til som kommune. Jeg er træt af, at debatten flyder 
over med betragtninger (oven i købet fra politikere, 
der burde vide bedre), at vi bare kan undlade at inte-
grere vores flygtninge. Faktum er bare, at vi skal stille 
undervisning i dansk til rådighed for dem, betale for 
transporten, sørge for et godt hjem til dem og sikre dem 
en god start på deres nye tilværelse. Det synes jeg er 
en god socialdemokratisk skik, at man gør sit bedste 
for at opnå. Her kommer så næste skridt, vi skal være 
opmærksomme på: Hvornår gør vi en stor nok indsats 
for at integrere nok? Har vi gjort en god nok indsats, 
hvis vi holder os til de minimumskrav, der er i lovgiv-
ningen eller burde vi gøre mere? Det kan være svært 
at svare entydigt på, men én ting er i hvert fald helt 
sikkert: Vi burde som samfund kunne få mere ud af 
vores nytilkomne. Derfor glæder jeg mig til at diskutere 
i beskæftigelsesudvalget, hvordan vi kan sikre både 
indvandrere og flygtninge en mere smidig adgang til 
arbejdsmarkedet.

Til sidst vil jeg komme med et eksempel. For et par 
uger siden talte jeg med en ung mand på min egen al-
der. Han hedder Rami og er flygtning fra Syrien. Han 
kom til Danmark for under ét år siden. I dag taler 
han brugbart dansk og arbejder på at blive bedre. I sit 
hjemland er han uddannet tandlæge og arbejder i dag 
på en tandlægeklinik i Roskilde. Det er ikke luksus, 
men han er taknemmelig for, at han lever i et land med 
fred, og at han ser en udviklingsmulighed. Han må ikke 
arbejde med sin uddannelse i landet endnu, men han er 
taknemmelig over, at han har mulighed for at møde op 
på et arbejde hver dag. Den slags historier er der også. 
Jeg er stolt af, at vi i Næstved kommune byder vores 
nytilkomne hjerteligt velkommen – uanset hudfarve og 
etnicitet!

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
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Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest

Information

Socialdemokratiet i Næstvedkredsen har haft en stor 
succes med sin informations- og valgbutik i det seneste 
halve års tid. Specielt op til og under valget blev butik-
ken meget brugt, og undervejs fik man også besøg af 
mange mennesker, også en del der ikke i forvejen var 
medlemmer af partiet.

Sådan opgør næstformand Solveig Larsen resultatet af 
aktiviteterne i det seneste halve års tid af initiativet i 
Ramsherred, hvor Socialdemokratiet lejede sig ind i en 
ledig butik for et halvt år. Først og fremmest var det for 
at have et samlingssted på gadeniveau tæt ved Axeltorv 
og gågaden i forbindelse med folketingsvalget.  Forud for 
valget ladede man op til valget, og der blev holdt flere 
arrangementer, for dels at engagere medlemmerne dels 
at fortælle forbipasserende og andre om partiets politik. 

- Omkring en snes medlemmer sørgede for at der var 
åbent i butikken. I starten var vi det hver eftermiddag 
og om lørdagen, men efter valget har vi haft åbent et par 
gange om ugen, fortæller Solveig. 

• Under valgkampen var butikken udgangspunktet 
for uddeling af valgmaterialer både på torvet og til 
husstande i hele kommunen. Samtidig kom mange 
medlemmer ind for at få en snak og en kop kaffe. 
Også Magnus Heunicke lagde vejen forbi, når det 
kunne passes ind i hans omfattende program, lige-
som også adskillige byrådsmedlemmer kom ind for 
at få en snak.

• Efter sommerferien har der været politisk cafe hver 
lørdag, hvor byrådsmedlemmerne på skift kom på 
besøg for at snakke politik med såvel medlemmer 

Informationsbutikken 
               - en succes

som andre interesserede. Her var der tid til at gå 
mere i dybden med et emne, end der er på lørdags-
møderne i Metal, så det viste sig, at de to arrange-
menter supplerede hinanden meget godt.

• Også DSU har brugt lokalerne i forbindelse med 
deres valgaktiviteter.

- Som et kontant resultat af aktiviteterne kan jeg da 
sige, at flere har meldt sig ind i partiet i den tid, butik-
ken var været åben, så det giver godt at have en direkte 
kontakt med folk, siger Solveig. 

Butikken blev som planlagt lukket ved udgangen af sep-
tember, og nu overvejer kredsbestyrelsen, om der skal 
arrangeres noget lignende ved næste valg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

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

Kontakt

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

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.

Dato Lørdagsmøder Cafe Thorvald

�0. okt.

”Hermann – en bør-
nehjemsdreng” – Steff 
Ejlertsen fortæller sin 
brors historie

7. nov.
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

�6. nov.
Flygtning i Næstved 
– hvordan hjælper vi 
bedst v/Aligo Francis.

5. dec.
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

9. dec. Bankospil

Først månedens socialdemokrat 
- så årets ildsjæl
På Foreningernes dag 5. september blev Anette 
Borberg Jensen kåret som årets ildsjæl �0�5 i 
Næstved Kommune. 

Kornmagasinet i Tappernøje havde indstillet Anet-
te for hendes mangeårige virke og store betydning 
for fritids- og kulturlivet i Tappernøje og omegn, 
og for os socialdemokrater er vi godt bekendt med 
hendes kæmpe engagement for lokalområdet og 
for hendes holdninger. Allerede i juni-nummeret 
af Kurer var et portræt af Anette som Månedens 
socialdemokrat. 

Anettes engagement er altid båret af, at de for-
skellige initiativer skal bæres lokalt; vi skal selv 
være med til at gøre arbejdet. Vi er selv medskabe-
re af vores lokalmiljø, og vi skal passe godt på det. 


