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Efter sommerens politiske ”kuller” med opsendelse af mange politiske 
balloner, og hvor de stort set er skudt ned alle sammen, står vi over for en 
ny politiske sæson -  Folketingets åbning,  valg til regionsråd og byråd og 
også et valg foråret til europaparlamentet.
De økonomiske trængsler ser så småt ud til at være på vej til en lettelse. 
Der har været og føres stadig en meget stram styring af de offentlige 
udgifter for stat, region og kommuner. Skulle det komme til en lempelses 
på det økonomiske område, så lad det være vores politiske signal, at 
lade lettelserne slå igennem på det kommunale område, så de fortsatte 
besparelser på børne- og ældreområdet kan stoppes. Erhvervsudvikling 
og store offentlige byggerier er fint nok, men skal vi sætte et 
socialdemokratisk præg på udviklingen, så skal der også satses på de 
menneskelige værdier.

Klimaplan
Efter fremlæggelsen af 78 forslag til forbedring af klimaet spurgte P1- 
debat retorisk: Hvad mener du - er det især landbruget, der skal holde for?
Hvis man spørger landbruges organisation med Søren Gade i spidsen – ja 
så er det alle de andre! De andre mener så sikkert at det er landbruget eller 
nogle helt tredje. Ergo, er det et politisk valg, og lad så os spille ud og stå 
ved vores holdninger efterfølgende. 
Holdningen om, at vi ikke skal være klassens dukse og gå foran for at 
stoppe forværringen af klodens klima er ikke blot bagstræberisk, men 
også skadelig for holdningen om, at vi alle skal gøre vores. At se vandet 
vælte ned, se tørke, vind og ild ødelæggelse store bebyggelser og hærge 
store områder overalt på kloden er tragisk og må give stof til eftertanke 
overalt – også i den politiske verden. 
Klimaødelæggelserne rammer ikke kun de andre, men os alle.
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Valgtanker

Først og fremmest har vi den bedste - ja den eneste rigtige – 
borgmesterkandidat. Carsten er HELE Næstveds borgmester 
og det vil vi kæmpe for at han bliver ved med at være også i 
fremtiden.

Når I læser dette er vi endnu et skridt længere i valgkampen. 
Lige nu sidder kandidaterne, Mie og jeg og arbejder med at 
finpudse de trykte materialer  og kampagne til hver enkelt 
kandidat. Der arbejdes med den personlige kampagne. Hvilken 
type kandidat er jeg, hvor er jeg stærkest som kandidat? Hvad 
er mine stærkeste politiske sider, hvad er mit netværk og min 
baggrund? Hvordan slår jeg lettest igennem? Hvilken type 
kandidat er jeg? Hvad er mine mærkesager?

Det ser rigtig godt ud fra min stol: vi har et meget bredt felt af 
dygtige kandidater på mange forskellige områder. Der er både 
erfaring og nye kandidater, der er 9 kvinder og 18 mænd og de 
kommer fra både land og by. Den yngste er 24 år og den ældste 
er 64 år. Men det vigtigste er at de er alle interesseret i at gøre en 
stor arbejdsindsats og påtage sig det ansvar, det er i fællesskab at 
lede kommunen i fremtiden.

Vi har også tre stærke kort til regionsrådsvalget – hvor det er 
ekstremt vigtigt at vi opfordrer til at stemme personligt, så vores 
område bliver så stærkt repræsenteret som overhovedet muligt.

Alle vores kandidater vil arbejde hårdt og de vil være mange 
forskellige steder i kommunen – på torve og gadeagitation, på 
valgmøder, ved dørklokkerne og mange andre steder. Hvis der 
er nogle af læserne, der vil lægge stue til og invitere venner 
eller naboer til privat vælgermøde over en kop kaffe, så vil jeg 
gerne finde en kandidat, som kommer ud og lytter og taler med 
Jer ved et dagligstuemøde. Vi vil gerne både tale og lytte i den 
kommende tid – og det vigtigste er at vi får flere til at deltage 
i den demokratiske proces . Vi skal lytte, tale og få folk til at 
stemme!

Men vi er mange flere end kandidaterne, som vil lægge en stor 
fælles arbejdsindsats i denne valgkamp. Det bliver ikke nemt, det 
bliver garanteret hårdt arbejde og jeg tør heller ikke love at det 
ikke bliver vådt og koldt derude på gader og torve. 

Men jeg vil love at gøre mit bedste for at vi holder sammen, 
løfter i flok og arbejder for at det skal være sjovt imens.

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand

3

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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Jeg lå på mit leje og kastede min spæde drengekrop rundt, for 
jeg kunne ikke falde i søvn efter at have været til en dejlig 
solbeskinnet Grundlovsfest på Kranøen. Var det pølserne, der 
rumsterede?

Endelig faldt jeg i en slags drømmelignende søvn:
Jeg så mig selv sidde passivt og apatisk som vanligt – jeg var 

til møde partiforeningen i Holmegaard – måske sad jeg også og 
fintænkte lidt, for pludselig kom det til mig: 

”Har vi her i UdkantsDanmark taget alt for let på hele debatten 
om YTRINGSFRIHEDEN? – har vi ikke taget det alvorligt 
nok?”

I UdkantsDanmark er vi jo ikke så veluddannede, som det 
kunne ønskes.

Derfor slog det ned i mig:
Valgkampen skal bruges – også til folkeoplysning. En plan var 

på plads i mit hoved.

Derfor bad jeg om ordet:
”Jeg vil jeg gerne stille forslag om, at vi bruger 

valgkampmidler til at slå et slag for ytringsfriheden! Vor tids 
vigtigste emne. For frygten for klimaet, polernes bortsmeltning 
og havenes stigning, er jo det rene vand ved siden af 
ytringsfriheden!

Så derfor skal mit forslag lyde:
Grundlovsdag skal til næste år fejres med et symposium med 

titlen
 ”Intet over eller ved siden af ytringsfriheden!”

Dagens program vil være gennemsyret af vores grundtanke: 
ingen ytringsfrihed uden håneretten. 

Derfor er det også ganske naturligt at indlede dagen med:
Causeri over begrebet ”håneret” - ved sognepræst Bredballe 

med udgangspunkt i hans kronik i Jyllands Posten:
”Øje for øje” skal sikre, at splinten kommer i din broders øje!
Desuden har han lovet at uddybe den forvirring, som mange 

har: 
Hvordan lever vi et liv uden at komme i konflikt med os selv, 

når vi både skal forstå lignelsen om den barmhjertige samaritan 
og det kendte bibelcitat: ”Vend den anden kind til, så du kan få et 
par flade!”

Så skal der selvfølgelig også være mulighed for at deltagerne 
kan være aktive, og ikke kun passive lyttere og seere.

Derfor vil der blive en række Workshops
Der vil være mulighed for at tilmelde sig 2 work-shops i løbet 

af formiddagen under overskriften: 

Hvordan forfiner vi håneretten i forhold til:
 Jøder
Muslimer
Ateister
Handicappede, - i år med særligt fokus på stomi-opererede
Samt et særtema, som vi måske kommer til at dublere, fordi 

vi kan vente mange tilmeldte, nemlig temaet ”pædagoger og 
lærere”!

For at få en nuanceret debat om begrebet ytringsfrihed, vil 
vi invitere de 13 medlemmer af Trykkefrihedsselskabet til en 
nyskabelse

”En debat-frokost”

Vi skal skabe en forventning om noget ganske uhørt, når det 
drejer sig om maden.

Derfor skal vi lægge os i selen for ikke at skuffe 
forventningerne, idet vi vil servere en meget delikat frokost for 
de 13.

Vi vil kalde frokosten for ”Den sidste nadver”, for 
Trykkefrihedsselskabets medlemmer vil jo gøre alt for at forsvare 
ytringsfriheden – om det så skal koste livet for andre folks børn i 
Afghanistan!

Hvad er derfor i denne sammenhæng mere nærliggende end at 
servere en Håneret fra Pirelli-Restauranten Mona: 

Det er en et-retters menu komponeret specielt til dagen af 
Restaurant Monas stjernekok, og den vil præsentere sig på 
følgende måde:

På en firkantet tallerken anrettes fintskårne tungebånd 
marineret med en galde-svovl-dressing på en bund af 
skvalderkål. Det hele omkranset af fire kikærter placeret helt ude 
i hjørnerne af tallerkenen, så de nærmest ser bort fra hinanden.

Menuen vil som nævnt kun blive lavet i 13 eksemplarer – men 
det særlige raffinement vil være, at den ene af tallerknerne ikke 
vil være med ovennævnte dressing, men den vil være erstattet af 
en frisk skarntydetimbale maskeret som dressing.

Så også her vil det som i så meget andet i samfundet være helt 
tilfældigt, hvem der rammes af den livstruende håneret!

Jeg har på forhånd sikret mig, at TV2 vil være til stede, for de 
har længe været interesseret i at lave et nyt grænseoverskridende 
program, og da de hørte om min idé om at kombinere 
ytringsfrihed med liv og død, ja så var de helt med.

Den uheldige frokostgæst skulle på denne måde være sikret 

”I had a Dream!”

John Lauritzen,
medlem af Næstved Byråd
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mindst 15 minutters live optræden på TV2 i prime-time.

Men sikkerheden vil være i top – vi ønsker ingen kedelige 
uheld, for tv-seerne skulle jo gerne blive på kanalen.

Der er derfor truffet aftale med Privathospitalet ”Ofelia” om 
at stå parat med antistoffer. Ofelia er jo ellers mest kendt for sine 
good-bye pass operationer, men har lovet at være med fordi de, 
som de selv siger det, kan se de dødspændende perspektiver i et 
nyt reality-tv koncept.

Ligeledes vil TV2 News være klar med helikopteren, så den 
kan følge ambulancen og dermed paramedicinernes kamp for at 
holde liv i patienten. 

Og for første gang nogen sinde vil programmet ”Stuegang” 
sende live fra lægernes kamp for at redde liv. 

Endelig vil SuperBet.com være klar med gode odds på både liv 
og død.”

Jeg så rundt på bestyrelsen, - de så ikke begejstrede 
ud – snarere tværtimod. Jeg bliver nødt til at trække Kurt 
Westergaard-kortet, tænkte jeg.

Skulle Kurt Westergaard virkelig have lavet sin tegning 
forgæves? Jeg mener, en mand, der håner en minoritet i vores 
samfund fortjener opbakning og respekt! 

Ja, ordet respekt er måske ikke det rigtige ord at bruge, for det 
har de fremmede jo også taget til sig, ”Respekt, mand!”

På samme måde som de i 70’erne tog vores arbejde og vores 
piger. 

(Mens vi nu kan læse i medierne, at de hverken vil arbejde 
eller have vores piger, men kun familiesammenføre piger fra 
deres hjemland!)

Navnet Kurt Westergaard – denne ytringsfrihedens Jeanne 
D’Arc – var det bare det, der skulle til for at vække bestyrelsen? 
tænkte jeg.

”John – har du mareridt?” hørte jeg en fjern stemme sige.
Pyh, det var heldigvis kun en uvirkelig drøm!



Hanne Sørensen
Socialpædagog
Center for Socialt Udsatte Næstved

Hvis jeg bliver en del af byrådet i Næstved kommune vil jeg 
arbejde for en fælles indsats for borgeren. En helhedsorienteret 
indsats for udsatte og sårbare borgere. Hvor de forskellige 
forvaltninger arbejder tværfagligt, for at give borgerne den 
bedste mulighed. Som socialpædagog mener jeg vi når langt 
med at gøre tingene sammen med borgeren, ikke for dem. Vi 
skal ikke ødelægge det sociale sikkerhedsnet, men gennemfører 
tiltag der sætter flere mennesker i stand til at klare sig selv. 
En af de største udfordringer for velfærdssamfundet er de 
mange mennesker, som modtager offentlig ydelse – pension, 
dagpenge, kontanthjælp eller andet. Jeg kunne ønske mig, at 
den forebyggende indsats skal målrettes mod selvforsørgelse og 
ikke de lappeløsninger vi ser ofte præger indsatsen i dag. 

Jeg vil kæmpe for at handicappede og socialt udsatte borgere 
får den støtte de har ret til, være med til at sikre de får en fair 

mulighed for også at være en del af samfundet. Vi skal være en 
kommune, der kan og vil tænke nyt – komme med løsninger til 
gavn for hele kommunen og samtidig være med til at udvikle, 
så alle kan MÆRKE Næstved kommune.

I Næstved kommune står vi overfor mange udfordringer i 
forhold til velfærdstatens udvikling. Nogle er helt akutte, andre 
vil først vise sig på længere sigt.
1. Skabe flere lokale arbejdspladser
2. Trafikproblemer
3. Miljø og Klima
4. Campus Næstved 
Der er rigtig mange opgaver og jeg glæder mig til at komme i 
gang.
BRUG DIN STEMME MED OMSORG
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Dusan Jovanovic

I 1970 kom jeg til Næstved som gæstearbejder og siden har jeg 
involveret mig i det danske samfund og i særdeleshed i Næstved 
kommunes anliggender.

Jeg kom fra det tidligere Jugoslavien og arbejdede her i 38 år 
før jeg i 2008 gik på efterløn.

Igennem årene har jeg været talerør for fremmede kulturer 
både heromkring og i hele landet, blandt andet i Integrationsrådet 
i Næstved kommune og som medlem af bestyrelsen i Rådet for 
etniske minoriteter i Danmark.

 I 2001 blev jeg valgt ind i Næstved Byråd og håber fortsat at 
have plads der – også efter byrådsvalget i november 2013. 

De resultater, som jeg har været med til at beslutte, betyder 
meget for Næstved kommune.

Af aktuelle tiltag kan jeg nævne skovrejsningen ved den nye 
omfartsvej og etableringen af Sporskiftet, vandre-cykelvejen 
mellem Næstved og Slagelse.

Det er miljøtiltag, der er med til at sikre fremtiden.
Jeg ønsker derfor fortsat
	•	 at	sikre	Næstved	kommune	vækst	og	udvikling
	•	 ligeværdighed	for	alle	og	
	•	 at	ældre	medborgere	får	en	værdig	alderdom	
Lad mig få din stemme den 19. november 2013 – stem på liste A, 
nr. 5, Dusan Jovanovic.
 

 



7

Af Magnus Heunicke, Næstved
Politisk ordfører, Socialdemokraterne

Nyt fra Christiansborg

Kære partifæller
 
Sommerferien er forbi, og vi har sparket en ny spændende 
politisk sæson i gang. En af de helt store politiske begivenheder 
bliver slaget om borgmesterposterne i landets kommuner her i 
efteråret. For os Socialdemokrater her i Næstved bliver opgaven 
at få genvalgt Danmarks bedste borgmester, Carsten Rasmussen. 
Carsten står i spidsen for et utrolig stærkt hold til byrådsvalget 
med mange stærke socialdemokratiske kandidater.

 
For mig har det været en sand fornøjelse at arbejde sammen 

med Carsten, og jeg er overbevist om, at borgerne her i Næstved 
også vil kvittere for det arbejde, og de resultater som Carsten har 
leveret som ny borgmester. Mens vi står sammen om Carsten 
som garant for stabilitet og udvikling her i Næstved Kommune, 
er den lokale opposition splittet med ikke mindre end fem 
forskellige mere eller mindre seriøse borgmesterkandidater.

 
Men man skal alligevel ikke tage fejl af, at der bliver kamp 

om stemmerne, og derfor er det vigtigt, at vi socialdemokrater 
er parate til at føre et brag af en lokal valgkamp. Det har vi gjort 
før, og det vil vi gøre igen.

 
Samtidig med kommunalvalget afholdes også det spændende 

valg til Regionsrådet. Det er jo i Regionsrådet, at linjerne bliver 
lagt for sundhedsvæsenet i hele Region Sjælland. Her handler 
det om at sikre, at Næstved er godt repræsenteret for historien 
har jo vist os, hvor vigtigt det er at have stærke lokale kræfter i 
netop Regionsrådet.

 

Løfter vi blikket lidt og kigger på hele Danmark, begynder 
det at lysne lidt over landet, hvor vi efterhånden er ved at 
have kæmpet os op af det dybe økonomiske hul og igennem 
den krise som Lars Løkke Rasmussen efterlod da han tabte 
Folketingsvalget.

 
Her to år efter vi socialdemokrater trådte til, er regningerne 

fra VKO æraen betalt, og der kan spores små fremskridt mange 
forskellige steder i vores samfund. Eksempelvis talte jeg før 
sommerferien med formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, 
der kunne fortælle om den faldende arbejdsløshed blandt 
metalarbejderne.

 
Vi har fra starten insisteret på, at vi skulle arbejde os ud af 

krisen uden at gemme regningerne under hovedpuden - og uden 
at give køb på vores solidariske velfærdssamfund. Vi har lavet 
reformer og investeret i nye arbejdspladser, for at sikre at der 
er råd til vores velfærdssamfund i fremtiden – i modsætning 
til de borgerlige partier, der vil ofre velfærden til fordel for 
skattelettelser til bl.a. banker og olieselskaber.

 
Det bliver den politiske skillelinje de kommende år, mellem 

os Socialdemokrater, der vil gøre det nødvendige for at skabe 
arbejdspladser og bevare velfærdssamfundet – og de borgerlige 
der ser velfærdssamfundet som et problem, der skal skæres ned. 
Og ligesom med kommunalvalget kræver det også en stærk 
indsats af os socialdemokrater for at sire, at vores vej og vores 
løsninger vinder – men igen, vi har gjort det før og jeg ved vi 
kan gøre det igen.
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Vi fik inden sommerferien afholdt vores første møde i 
aktivitetsudvalget og fik hilst på nye og tidligere medlemmer. 
Det er altid spændende at blive en del af et udvalg, hvor  ideer 
ofte opstår, når tradititioner og fornyelse mødes. Det skete 
således også for vores særlige udvalg og bibragte tanker om, 
hvordan vi som aktivitetsudvalg kan bidrage positivt til vores 
fællesskab i kredsen og bringe både traditioner og nye aktiviteter  
på banen til glæde og gavn for vores medlemmer. 

En af de afgørende punkter, som vi blev enige om, er at 
vores eksistens er vigtig, ikke kun for at holde liv i de faste 
arrangementer, som 1. maj og grundlovsdag, men i høj grad for 
også at støtte op om initiativer i de enkelte partiforeninger. Vi 
er et udvalg, som sidder på tværs af alle partiforeninger og alle 
er repræsenteret. Derfor er det netop muligt igennem et sådan 

udvalg at vidensdele og skabe opbakning bag hver partiforenings 
arrangementer og måske endda bidrage med aktiv hjælp. 

Så hermed lyder en stor opfordring fra det nuværende 
aktivitetsudvalg til alle partiforeninger, om at dele deres 
aktiviteter med udvalget og lade os hjælpe til, i den udstrækning, 
det er muligt. Det er vigtigt, vi værner om vores lokale 
foreninger, men i ligeså høj grad, er det vigtigt at vi støtter og 
hjælper på tværs!  

Vi, i aktivitetsudvalget hilser alle initiativer velkomne og vil 
meget gerne vide til dem, så vi kan sprede budskabet videre ud! 
Så vi sammen kan være aktive i at skabe gode rammer for vores 
store kreds af medlemmer! 

Med ønske om et aktivt efterår både i form af 
medlemsaktiviteter og et godt Byrådsvalg!

Fodbold har været en vigtig del af mit liv, lige siden jeg 
begyndte at komme med min far på Stadion tilbage i 70’erne, 
hvor vi også spillede i 2. division. Lørdag eftermiddag 
gik selvfølgelig også med at se engelsk fodbold på tv i 
vinterhalvåret. Og med den påvirkning begyndte jeg selv som 
pigespiller, da jeg var gammel nok til selv at måtte cykle fra 
Kalbyriskvarteret og ud til Rolighedsvej.

Nu er jeg igen aktiv som frivillig i NIF Fodbold både som 
træner for motionsdamer og i bestyrelsen. Derfor er jeg ikke 
overrasket over, at så mange borgere går meget op i fodbold, 
dens vilkår og ikke mindst, at klubberne i kommunen har 
nutidige faciliteter som f.eks. kunstgræsbaner til såvel bredden 
som eliten. Det har altid været den mest populære sportsgren 
i byen, som i rigtigt mange år også har haft et flagskib med et 
divisionshold i de bedste rækker samt løbende udvikling af 
masser af talenter, der desværre så er flyttet til andre byer, så 

snart de blev rigtig gode.
Dette faktum har til gengæld overrasket mange politikere, og 

derfor er en beløbsmæssig meget lille støtteaftale på x00.000 til 
divisionsholdet blevet til et af valgets hovedtemaer. Et uværdigt 
forløb for alle parter, for det handler om meget mere end 
fodbold – og idrætsgrene. For sport handler også om sundhed 
og trivsel på alle planer. Og overordnet handler det om:
•	 At	fastholde	de	unge	i	kommunen	med	uddannelse,	
fritidsaktiviteter, lærepladser og jobs
•	 At	få	tilflyttere	gennem	bedre	job	og	erhvervsmuligheder	
samt udbygning af infrastrukturen
•	 At	synliggøre	de	mange	kvaliteter	der	allerede	er	og	udnytte	
mulighederne fuldt ud.
Derfor engagerer jeg mig for at bidrage til denne vækst og 
positive udvikling i kommunen.

Tina Høilund Pedersen
Opstillet til byrådsvalget

Hvorfor den megen
fodboldsnak?

På vegne af aktivitetsudvalget 
Mette Stensgaard-Christensen 
Formand 
 

Aktivitetsudvalget
er til for alle!



Lad ikke fordomme give de borgerlige partier patent på at være 
de selvstændig erhvervsdrivendes parti.

Socialdemokratiet gør det faktisk godt, og hvis et samfund 
skal køre som smurt, ja så skal der være gode kår for både 
lønmodtagere og erhvervsdrivende.

Det er en nødvendighed for Danmark, at der kommer flere, som 
vil starte virksomhed.

Det kan samtidig være en rigtig god ide at starte netværk for 
små virksomheder, så man kan sparre med hinanden.

Med den jobsituation vi har, kan det at blive selvstændig måske 
oven i købet være en god måde at slippe ud af arbejdsløsheden 
eller undgå den.

Selv om man taler om det grå guld, har jeg selv måttet gå ned 
på en 3 dages arbejdsuge med tilsvarende lønnedgang. At finde et 
andet job, er ikke let når man er +60, så jeg valgte at lave et firma 
til de sidste 2 dage i ugen.

Lige netop denne situation kræver en del logistik, men det kan 
lade sig gøre.

Starter man virksomhed, skal man være klar over, at der er en 
masse arbejdstimer, som ikke kan faktureres, men det kommer jo 
med senere på bundlinjen.

Regeringen bør satse meget mere på iværksættere, det er 
dem der skal redde Danmark i tiden fremover, og når det går 
iværksætterne godt, ja så kommer der også skattekroner i kassen.
I mine øjne er Danmark som en virksomhed :
· Der skal en god omsætning med et fornuftigt dækningsbidrag til.
· Der skal være en rimelig indtjening.

· Man kan ikke sparre sig til succes, men igen omkostningerne 
skal holdes på et
niveau, der passer til omsætning og indtjening.
· Så hvis vi vil bevare og styrke vores velfærdssamfund, må vi 
sørge for at
samfundet tjener penge ind, og her har vi alle et ansvar.
· Vi må sørge for at vores uddannelser er gearet til den nuværende 
og kommende markedssituation. Her er det regeringens 
fornemmeste opgave, at være forudseende og så tage aktion på 
sagen.

Det nytter ikke, at det går som da der skulle svejses 
naturgasledning på tværs af landet. Vi havde ikke folk, der var 
uddannet til dette arbejde før projektet var omkring 70 % færdigt. 
Jeg er sikker på, at man dengang sad og sov inde på borgen, det er 
trods alt ikke et projekt, der starter i løbet af et øjeblik.

· Uddannelse haster, tænk på de mange store anlægsprojekter, 
der er på vej.

Måske skal der, i uddannelserne, være en pil der peger mod 
ansættelse i Europæiske / globale virksomheder.

Der siges mange fine ord om Danmarks underskov af 
iværksættere, jeg håber bare sna   rt, at der fra regeringens side 
kommer mere aktion på området.

Fine ord er simpelt hen ikke nok.
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Jan P . Toftedal

Socialdemokrater 
kan godt være 
erhvervsdrivende



Et vigtigt element i den forestående behandling af budget 2014 
er færdiggørelsen af den østlige ydre ringvej, nemlig stykket fra 
Præstøvej til Vordingborgvej. Ring Øst har allerede vist sig at 
aftage en stor del af den tidligere trafik på Østre Ringvej; men 
der er brug for også det sidste stykke. 

Den samlede Ring Øst (og Syd) bliver en væsentlig del af hele 
vejudbygningen. Vi har brug for både denne samt den statsligt 
finansierede nordre omfartsvej. Hvorfor det? Jo, fordi vi lettere 

skal kunne komme til og fra arbejde; og fordi vi skal sikre 
erhvervslivet hurtigere adgang til det overordnede vejnet.

Vi troede i Byrådet, at vi stod forrest i køen til et stykke 
motorvej fra Rønnede til Næstved. Sammen med Faxe 
Kommune forsøgte vi at fortælle staten, hvor vigtig denne 
beslutning ville være for begge kommuner. Desværre fik vi ikke 
del i milliarderne i denne omgang; men vi skal fortsat presse på, 
således at vi ikke bliver glemt.

Veje og vilkår Af byrådsmedlem Birgit Lund Terp
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Ved kommunalvalget i 2009, var det 100 år siden, at de første 
kvinder blev valgt ind i byråd og kommunalbestyrelser i 
Danmark. Jeg skrev i den forbindelse et læserindlæg om, at vi 
desværre ikke på dette område, var nået ret meget længere med 
ligestillingen, og at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor 
andelen af kvinder i kommunalpolitik er lavest. 

Næstved Kommune skilte sig heller ikke dengang positivt 
ud. Før valget var der kun 7 ud af byrådets 31 medlemmer der 
var kvinder, svarende til knap 23%. Sammensætningen af det 
nye byråd blev ikke meget bedre, men det gik dog i den rigtige 
retning. I dag er 9 ud af byrådets 31 medlemmer kvinder, 
svarende til 29% Jeg er hverken et ekstremistisk rødstrømpelevn 
fra 70´erne, eller en krakilsk, mandehadende kvindeforkæmper, 
men enhver må kunne se, at det bare ikke er godt nok i 2013! 

Kvinderne udgør halvdelen af befolkningen, og kan tilføre 

politiske beslutninger en anden synsvinkel. Så en repræsentation 
under 1/3 er simpelthen ikke acceptabel. Kikker man på den 
nuværende Socialdemokratiske byrådsgruppe, er der 4 ud af 13 
der er kvinder, svarende til knap 31%, mod 29% i den tidligere 
byrådsperiode. Så det var også en lille fremgang.

Desværre udgør kvinderne på den socialdemokratiske 
kandidatliste til dette kommunalvalg kun 9 ud af 27, svarende til 
33%. 

Jeg vil derfor opfordre alle der bare pr. automatik plejer at 
stemme på en mand, om at stemme på en af kvinderne på listen. 
Ikke fordi de er kønnere eller klogere end mændene, men fordi 
de er lige så kvalificerede, og fordi vi har brug for, at få et mere 
ligeværdigt byråd der afspejler befolkningssammensætningen. 

God valgkamp til alle. 

Anne Planck Fensmark nr . 17 på 
den socialdemokratiske liste til 
kommunevalget 

Et mere ligeværdigt
byråd
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Det er nødvendigt, at have konstant politisk fokus på, at 
udvikle Næstved Sygehus til langt mere, end det der var lagt op 
til i sygehusplanen fra 2010. 

Regionshospitalet Silkeborg har for mig været en inspiration til 
hvordan Næstved Sygehus kunne udvikles til et stort og fagligt 
attraktivt specialsygehus. Men vi skal endnu længere. Derfor 
mine +++.

På nogle områder er der allerede igangsat initiativer for vores 
sygehus som der slet ikke var tænkt på, da sygehusforliget blev 
indgået i foråret 2010. 

Dengang blev der formuleret nogle politiske målsætninger for 
udvikling af specialsygehusene. Jeg vil nævne 3 af dem.

• Planlagt ortopædkirurgi. 
Det er allerede realiseret i stort omfang.
• Hurtig diagnostik og udredning. 
Et Diagnostisk Center på Næstved Sygehus er taget i brug. 
Men centret både kan og bør udvides til at varetage endnu flere 
opgaver i forbindelse med udredningsgarantien. 
Diagnostisk Center på Næstved Sygehus kan udvikles til et 
Center of Excellence som det kaldes i Silkeborg. Med sygehusets 
geografisk centrale placering i regionen, er det en oplagt 
mulighed.
• Specialiseret ambulant behandling for patienter med 
kroniske sygdomme i takt med den teknologiske udvikling.
Næstved Sygehus er allerede kompetencecenter for KOL 
patienter.

Region og kommuner vil i 2014 og fremefter sætte fokus 
på multisygdom defineret som: Samtidig optræden af to eller 
flere kroniske sygdomme hos en person, hvor én sygdom ikke 
nødvendigvis er mere central end de andre og hvor sygdommene 
influerer på personens hverdag. 

På Regionshospitalet i Silkeborg ligger ”Klinik for 
Multisygdom”. Igen bør Næstved Sygehus centrale placering i 
regionen udnyttes optimalt - til gavn for patienterne. 

Så hvorfor ikke oprette en lignende klinik for multisyge på 
Næstved Sygehus? Det kan i den sammenhæng ikke nævnes 
for tit, at Næstved Sygehus i januar 2010 påbegyndte en større 
befolkningsundersøgelse af borgere over 30 år. Der er tale om 
en af de største undersøgelser af sin art – både nationalt og 
internationalt!

Center for strålebehandling
Næstved er i gang med at udvikle sig som et endnu større center 
for strålebehandling. Ud over ibrugtagningen af 3. strålekanon, 
er der planlagt yderligere udbygning af strålekapaciteten med en 
4. og 5. strålekanon som et OPP projekt (OPP - Offentlig Privat 
Partnerskab). 

Håbet er, at aftalen kan indgås i nær fremtid og at udvidelsen 
vil være klar til ibrugtagning i slutningen af 2014 eller starten af 
2015.

Sundhedsstyrelsen har d. 7. august godkendt, at Næstved 

Sygehus fremover (også) kan varetage strålebehandling af 
hoved- og halskræft  så den faglige anerkendelsen af vores 
sygehus som et center for strålebehandling er i hus.

Smerteklinik på Næstved Sygehus blev ikke som lovet
Generelt er der alt for lang ventetid på et tilbud om behandling 
for patienter med det man kalder komplekse smertetilstande – 
dvs. patienter med behov for mere end smertestillende medicin, 
f.eks. fysioterapi, psykologhjælp eller socialrådgivning. 

Ventetiden til Køge og Holbæk er på over 1 år.
I den sydlige del af regionen, har der aldrig været etableret 

en smerteklinik!
Patienter i vore sydlige kommuner har derfor altid haft lang 

transport til et tværfagligt smertebehandlingstilbud og netop 
transport kan være en stor udfordring for smertepatienter – 
særligt i offentlige transportmidler.

På regionsmøde d. 6. juni erfarede jeg, at en kommende 
klinik på Næstved Sygehus kun ville blive for patienter med 
et medicinsk behandlingsbehov. Det var ikke hvad vi politisk 
var stillet i udsigt og det ville efter min opfattelse på ingen 
måde løse problemet med den umanerlig lange ventetid, hvilket 
overlægerne på klinikkerne i Holbæk og Køge senere tilsluttede 
sig.

For mig er det mindst lige så vigtigt, at patienter i syd 
reelt sikres LIGE ADGANG til et tværfagligt tilbud om 
smertebehandling. Klinikken i Holbæk er udvidet for at tage 
geografiske hensyn til patienterne og det hensyn skal helt klart 
også gælde for patienterne i vore sydlige kommuner.

Derfor fremsatte jeg d. 6. juni forslag om etablering af en 
tværfaglig smerteklinik på Næstved Sygehus som ikke bare i 
indhold og kapacitet, er fuldt på omgangshøjde med tilbuddet i 
Holbæk men som også kan udvikle nye metoder for behandling, 
for eksempel udgående teams.

I skrivende stund er forslaget endnu ikke behandlet på 
regionsmøde, men jeg håber at der kan opnås bred tilslutning, så 
der kan afsættes midler til det allerede i budget 2014.

Af regionsmedlem Kate Sørensen

Næstved Sygehus
a la Silkeborg +++
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Endnu en gang mødtes vi i den Bjerregaardske have til en gang 
grill med tilbehør.
En god snes medlemmer havde fundet vej, deriblandt 
repræsentanter fra kredsen.

Formanden  bød velkommen og præsenterede aftenens gæst, 
John Lauritzen, formanden for omsorgsudvalget i Næstved 
kommune. 
Flemming opfordrede også alle til at hjælpe med at indsamle 
udsagn om nogle af de goder, vi har kunnet opleve i 
lokalsamfundet, efter kommunesammenlægningen. Udsagnene 
blev afleveret skriftligt, så de kan gå videre til Valgudvalget.

Efter maden og et par glas vin holdt John en herlig tale om 
årsagen til at han var blevet politiker. En af de mange pointer 
var det med fællesskabet -  at have bekymring for andre - at vise 
interesse og hjælpe de, der kan have det svært.

Et meget underholdende indlæg, der affødte en rigtig god politisk 
diskussion, som alle deltog i.

Det blev igen en dejlig aften med politisk fokus. Tak til alle. 
Lotte

Sommermøde i Brøderup 2013

Fordi meningsmålingerne er dårlige, betyder det ikke, 
at politikken er dårlig. Korrekt, at det hæderkronede 
arbejderparti har døjet med historisk lav vælgertilslutning, men 
Socialdemokratiet har aldrig været i krise. Partiet og regeringen 
har taget vælgermæssigt upopulære beslutninger for at redde 
Danmark. Socialdemokratiet forsøger at tilpasse det danske 
samfund til både nutidige og kommende udfordringer. Det har 
ført til, at stemningen er vendt, så nu kan der skrues ned for 
dramaknappen. Nu kan vi alle koncentrere os om det kommende 
kommune- og regionsvalg.

Når man tænker på det borgerlige alternativ, der vil 
udlicitere mere, ikke tager ansvar for svære beslutninger og 

har en spidskandidat, der ikke har fremlagt noget som helst 
konstruktivt ud over brok, så tror jeg borgerne er kloge nok 
til at gennemskue det borgerlige blændværk. Vi skal passe 
på med at spå om fremtiden på baggrund af fortiden. Derfor 
er det altså bedre at være med til at skrive en positiv historie 
om fremtiden end at hænge sig i fortidens dispositioner. Det 
er derfor Socialdemokraterne arbejder under mottoet: Fremad 
i Fællesskab. I Næstved Kommune med borgmester Carsten 
Rasmussen i spidsen har vi i fællesskab udviklet vores politik i 
dialog med borgerne. Det fremlægger vi nu efter sommerferien 
til alle vores vælgere. Politik handler om visioner for fremtiden: 
Fremad i fællesskab – også med Venstre og alle andre, der vil.

Evals Gruevski
Medlem af den socialdemokratiske 
byrådsgruppe i Næstved

Godt at være 
Socialdemokrat
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I Danmark har vi 8 regionale TV-stationer. Der er en på 
Bornholm, 2 på Sjælland, 1 på Fyn og 4 i Jylland. De 
2 på Sjælland er Lorry og TV2-Øst, hvis geografiske 
dækningsområder, med et par undtagelser, er sammenfaldende 
med de 2 regioner. De regionale TV-stationer udspringer af TV2, 
men i januar 2012 fik de regionale TV-stationer egen kanal med 
24 timers sendetilladelse. I dag er de økonomisk selvstændige 
og licensfinancierede. Der er dog fortsat et vist samarbejde med 
TV2. 

Organisering
Ved etableringen af de regionale TV-stationer har man 
lagt vægt på, at de er lokalt og folkeligt forankret. De er 
selvejende institutioner med egen direktion, bestyrelse og et 
repræsentantskab. Repræsentantskabet for TV2-Øst består 
af op til 100 personer, der er valgt/udpeget af et bredt udvalg 
af  forskellige interesseorganisationer i Region Sjælland. 
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen for en 4 årig periode. Der 
skal vælges ny bestyrelse foråret 2014.

Støtteforeninger
Som en del af den lokale og folkelige forankring har 
man i tilknytning til de regionale TV-stationer oprettet 
støtterforeninger. For TV2-Øst en støtteforening Nord og 
en støtteforening Syd. De 2 støtteforeninger vælger hver 10 
medlemmer til repræsentanskabet. De har dermed forholdsvis 
stor indflydelse i forhold til andre interesseorganisationer. Alle 
der er bosat i Region Sjælland kan melde sig ind i en af de 
to støtteforeninger. Et medlemskab koster 110,- kr årligt for 
enkeltpersoner og 145,- kr. for hele familien. 

Folkeligt forankret TV er vigtigt
Vi lever i en tid hvor de traditionelle medier, aviser, tidsskrifter, 
radio og TV bliver koncentreret på stadig færre hænder. Ganske 
få personer, der er uden for demokratisk kontrol, bestemmer 
udvælgelse og vinkling af de oplysninger vi skal have. Dette 
forhold er én vigtig grund til at bevare de regionale TV-stationer 
som selvstændige og med den folkelige forankring de har i dag. 
En anden vigtig grund er det lokale. Vi er borgere i et demokrati 
med valg til komune og region. Her er den lokale TV-station en 
vigtig kilde til viden om alle forhold i området. Trods det enorme 
udbud af TV-kanaler der er til rådighed, så er lokalt stof populært 
og vil fortsat være det. 

Regionale TV-stationer bør bevares
Det er ikke nogen selvfølge at de regionale TV-stationer 
fortsætter som selvstændige. Mange, herunder Venstre m. Ellen 
Trane Nørby, ønsker dem sammenlagt med DR’s regionale P4 
og dermed lagt under DR’s styring og kontrol. Det vil være et 
stort demokratisk tab, hvis det lykkes. Det er derfor særdeles 
vigtigt, at vi bakker op om vores regionale TV-stationer. Det 
kan gøres ved at støtte dem politisk og tilføre dem en større 
andel af licensmidlerne. Det kan gøres ved at de organisationer, 
der udpeger medlemmer til repræsentantskabet, tager opgaven 
alvorligt, hvilket ikke altid er en selvfølge. Som enkeltperson, 
kan det gøres ved et medlemskab i en af støtteforeningerne. På 
vore kanter i støtteforening Syd. Se www.tv2east-forening.dk. 

De regionale TV-stationer

Af Bo Raymond Hansen

Kontakt din formand,
hvis du er frisk på at

gi´ en hånd i valgkampen.

Navne og telefonnumre ses på bagsiden



 
 
 
 
 
 
 
 

Program for efterår 
2013 
 
Alle arrangementer afholdes i 3F,  
Holsted park 29, 4700 Næstved, 
og starter kl. 19.00.  
Der er spisning fra kl. 18.00. 
Det koster pr. person kr. 70,00.  
Øl – vand - vin og kaffe/the sælges 
til meget rimelige priser. 
Dørene åbnes kl. 17.30. 
 
Café Thorvald er en aktivitet 
- med tordnende succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onsdag den 11. september 2013.  
”Fra Præstø til Paarl” – tidligere Borgmester i Præstø 
kommune Peter Madsen (S), kommer og fortæller om 
sit liv fra at være borgmester, til at flytte til Sydafrika, 
for at lede et ungeprojekt i Capetown – om sit møde 
med Mandela og meget andet spændende. 
Menu: Grillet kyllingebryst med salat, kartofler og sovs. 
 
Mandag den 14. oktober 2013.  
”Lidt god musik, gør alle men´sker glade” Michael 
Winkler fortæller om sin far Gustav Winklers liv og 
karriere, og vi skal høre nogle af de kendte gamle sange, 
og nogle af Michaels egne. 
Menu: Krebinetter med stuvede ærter/gulerødder og 
kartofler. 
 
Onsdag den 13. november 2013.  
Så er det på tirsdag krydset skal sættes. Vi får besøg 
af Borgmester Carsten Rasmussen, og 
viceborgmester Linda Frederiksen. ”Når vi har 
vundet valget på tirsdag, og Carsten stadig er 
borgmester, hvordan ser de så byens fremtid?? 
Hvad har de af visioner”. 
Menu: Røde pølser og varm kartoffelsalat. 
 
Onsdag den 11. december 2013.  
Julebanko. 
Menu: Flæskesteg med tryk på Jul.  
Kaffe kr. 30,00 (prisen fra denne sæson)  
3 æbleskiver kr. 10,00 

 
Tilmelding: 
Skal ske senest fredag før arrangementet, via telefon 
55 72 28 82 eller mobil 20 16 58 82 eller e-mail 
solben@tdcadsl.dk. 
Tilmelding er altid efter princippet ”Først til mølle”.  
Det kan betale sig at tilmelde i god tid, da vi max. kan 
være 70 personer. Ved deltagelse uden spisning er der entre 
på kr. 25,00 til arrangementerne. Tilmelding er dog stadig 
påkrævet. 

På gensyn i Café Thorvald! 

Café Thorvald - stedet hvor mennesker mødes… 

- en aktivitet under LO-sektion Næstved,  Riddergade 16,1., tlf. 55 72 11 79. 
Caféen støttes bl.a. med tilskud fra Arbejdernes Landsbank i Næstved. 
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af Borgmester Carsten Rasmussen, og 
viceborgmester Linda Frederiksen. ”Når vi har 
vundet valget på tirsdag, og Carsten stadig er 
borgmester, hvordan ser de så byens fremtid?? 
Hvad har de af visioner”. 
Menu: Røde pølser og varm kartoffelsalat. 
 
Onsdag den 11. december 2013.  
Julebanko. 
Menu: Flæskesteg med tryk på Jul.  
Kaffe kr. 30,00 (prisen fra denne sæson)  
3 æbleskiver kr. 10,00 

 
Tilmelding: 
Skal ske senest fredag før arrangementet, via telefon 
55 72 28 82 eller mobil 20 16 58 82 eller e-mail 
solben@tdcadsl.dk. 
Tilmelding er altid efter princippet ”Først til mølle”.  
Det kan betale sig at tilmelde i god tid, da vi max. kan 
være 70 personer. Ved deltagelse uden spisning er der entre 
på kr. 25,00 til arrangementerne. Tilmelding er dog stadig 
påkrævet. 

På gensyn i Café Thorvald! 

Café Thorvald - stedet hvor mennesker mødes… 

- en aktivitet under LO-sektion Næstved,  Riddergade 16,1., tlf. 55 72 11 79. 
Caféen støttes bl.a. med tilskud fra Arbejdernes Landsbank i Næstved. 
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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
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Tina Christensen

Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning

55 72 31 12
Ringstedgade 52
4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
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Malermester
P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86
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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 

Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange
om året
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Helle Thorning Schmidt og Carsten Rasmussen
til folkemøde på Bormholm
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Helle Thorning Schmidt og Carsten Rasmussen
til folkemøde på Bormholm
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Med fanen fejende flot i sensommervinden, førte Lars 
Westermann og Borgmester Carsten Rasmussen dette smukke 
socialistiske symbol rundt  i Fuglebjergs ved byfest i weekenden 
16-17-18 august. Sammen med kandidater med flere til 
kommunalvalget 19. november, drog processionen i samlet flok 
rundt i Fuglebjerg.
 
 Socialdemokraterne i Nord-vest havde opstillet et telt, smukt 
dekoreret med valgplakater af Carsten Rasmussen samt A- 
plakater. Teltet bemandes med frivillige ballonoppustere. Der 
oppustedes og uddeltes A-balloner i hundredetal.

 Desværre løb vi tom for helium allerede lørdag eftermiddag. 
Om søndagen var det oppustning med håndpumper – et ret 
slidsomt omfattende job. Borgmester Karsten Rasmussen kom på 
talerstolen i dagens anledning.
Foto/tekst: John Gøth

Med fanen fejende flot
i sensommervinden
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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
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Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved  
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: susanneeasvendsen@gmail.com

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: westermannkyse@gmail.com

Formand, Fladså Flemming Bjerregaard
Mårvænget,  Brøderup, 4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail: flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/fladsaa

Formand, Holmegaard Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09 
Mobil: 28 14 40 17
E-mail: christian.benzon@mail123.dk

Formand, Suså Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92 - Mobil 41 43 63 92
E-mail: kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 73 22

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 26 23 16 78
E-mail lisbethhougaard@jubii.dk

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
formand Jes Hansen
kontaktperson
Birte Petersen
Runestenen 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94 - 25 48 24 94
E-mail birtepetersen57@hotmail.com

Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
23 28 35 36
emilblicher@gmail.com

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


