
�

Socialdemokraterne i Næstved  ·  September 2014 ·  Nr. 4  ·  Årgang 48

KURER



� �

 

Leder
Af Flemming Bjerregaard

Formandens klummeLeder

www.socialdemokraterne.dk/naestvedkredsen
KURER udgives af Socialdemokraterne i Næstvedkredsen

Redaktion:
Flemming Bjerregaard, tlf. ��7� 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
Ansvarshavende redaktør

Benny Larsen, tlf. 557� �88�
solben@tdcadsl.dk, foto, IT-koordinator

Ulf Güldner, tlf. 557� 898�
a-g@adr.dk, distribution

Per Andersen, tlf. 557� 7��9
pan@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem

Christian v. Benzon, redaktionsmedlem

Kim Lasse Petersen, tlf. �460 ��98
klp@maler.dk, annoncer, redaktionsmedlem

Walther Bech Espersen, tlf. �944 86��
walther@bechespersen.dk, redaktionsmedlem

Emil Blicher, tlf. ���8 �5�6, redaktionsmedlem

Joachim Slot Petersen, tlf. �896 ��5�,  
redaktionsmedlem

Michael Rex, tlf. ���0 06�� 
mre@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem

Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649 
kalbyrisvej99@gmail.com, layout

Forsidefoto: Benny Larsen

Dette nummer udkommer 5. september. Forventet 
distributionstid ca. 8 dage fra udgivelsesdatoen.
KURER ses også på vores hjemmeside. Deadline for 
næste nummer er �4. oktober og bladet udkommer den  
7. november. Alle indlæg er velkomne. Indlæg sendes til 
flemming.bjerregaard@privat.dk. 
Udebliver bladet bedes du henvende dig til Ulf Güldner.

Budgetforhandlinger 2014 
Susanne Lundvald   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 

Den sidste socialdemokrat 
Jørgen Christiansen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 

Min tid som byrådsmedlem 
Marianne Olsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 
 
DSU har ordet 
Emil Blicher  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 
 
Det handler om at gøre en forskel 
Magnus Heunicke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 

Demokrati, kommunalvalg og 
valgdeltagelse! 
Daniel T . Lillerøi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 

Jubilæum i Fladså 
Sand Jespersen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Hvad er emnerne i  
den nye politiske sæson? 
Ida Marker   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Konkurrence   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Cafe Thorvald  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Kom til lørdagsmøde
1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved – Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Susanne Ea Svendsen, 
kredsformand

Selvfølgelig skal vi være i stand til at håndhæve vores suve-
rænitet, og derfor skal vi have nye kampfly siger flyvevåbenet. 
Det skal bare være de bedste og mest avancerede – og som følge 
deraf også de dyreste. De skal bruges ikke kun i Danmark, men 
også som kampvåben rundt om i verden, har jeg forstået. 
 
Ok – i erindringen om indkøbet af de nyeste avancerede fører-
løse fly for nogle år siden, som man ikke kunne få til at flyve og 
som efterfølgende blev solgt til Canada for en slik, så dukker 
den tanke frem, at hvorfor skal det netop være det mest avan-
cerede? Det foretrukne fly lader til at være et amerikansk fly, 
der endnu ikke er færdigudviklet og som synes at koste mere 
og mere, for hver måned der går. Kommer I også til at tænke på 
det fantastiske tog IC4, som også skulle udvikles før det kom på 
skinner i Danmark. I kender historien og nu skal vi fremover 
købe eldrevne tog, der er standard og som kører i Europa. 
Jeg spørger så, hvorfor man ikke bare kan købe et fly, der er 
færdigudviklet og som allerede er i daglig drift? Er det ikke også 
på tide at tænke lidt europæisk i bestræbelserne for at skabe og 
bevare arbejdspladser her, i stedet for at sende pengene over ha-
vet? �0 mia. er dog en slat penge – også for det danske militær.

Nu lakker tiden mod et folketingsvalg, og frem til det bliver 
udskrevet, synes forhandlingsviljen på Tinge til at nå gode løs-
ninger, både på det økonomiske som på det sundhedspolitiske 
område, at drosle ned. Vi har ca. et år til at opnå flere resultater, 
så lad ikke fristelsen til et hurtigt valg få overtaget. Magnus, 
lad budskabet gå videre til din chef, og lad os bakke op om vores 
folketingspolitikere, for at vi til den tid kan få et godt valg og 
efterfølgende atter en socialdemokratisk ledet regering.

Jeg er til Folkemøde på Bornholm og det kan anbefales 
varmt, tusindvis af engagerede mennesker med masser 
af meninger, holdninger og stor vilje til fællesskabet.

I et stille hjørne af Allinge er der boder dedikeret til det 
alternative, grøn energi, mod atomkraft, bæredygtig yog-
hurt m.v. Det, der slår mig, er at ordet penge ikke blev 
nævnt. Her taler man om at udnytte resurserne til fordel 
for alle såvel lokalt som globalt. Mange af boderne bærer 
præg af selvgjort er velgjort, håndskrevne papskilte og 
oplysningsmateriale af genbrugspapir. 

Jeg fornemmer forums tiders ideologier og værdier sta-
dig holdes i hævd, til forskel fra resten af folkemødet, 
hvor den gennemgående argumentationsmetode er at 
understrege sine pointer med at samfundet kan tjene 
penge på eller spare ved at gøre det ene eller andet. Den-
ne cost-benefit-tankegang er blevet selve kernen i enhver 
politisk diskussion.

På vej hjem i toget læser jeg i DSB-bladet ”Ud og Se”, 
det er et temanummer om LYKKE. Til min store over-
raskelse er der en artikel om Dragør Kommune, som 
udarbejder et lykkeregnskab og efterfølgende afholder en 
lykkekonference for borgerne, hvor alle kan bidrage med 
deres ideer til et lykkeligere Dragør.

… HVAD KOSTER DET?
Ud af mødet kommer en LykkeAvis, hvor man blandt 
overskrifterne kan læse, at ”Sundhed kalder smilet frem” 
og ”Frivillighed fylder livet ud”. Helt konkret fremsætter 
de fremmødte til lykkekonferencen ønsker om en svøm-
mehal med café, en foreningsreol på rådhuset, mere nabo-
hjælp og et korps for børnepasning for ”når mor træner”.

Det, som er gennemgående er, at det giver stor lykkefø-
lelse at opleve, at man høre til et sted, at man kommer fra 
et sted, og at man er en af vore. Lykkeregnskabet viser, at 
de lykkeligste borgere har gode sociale relationer, oplever 
balance mellem arbejdsliv og privatliv, er sunde, føler sig 
som en del af et fællesskab og oplever mening med livet.

Endelig tænker jeg, er der nogle som begynder at tage 
de bløde værdier alvorligt, men så kan de professionelle 
alligevel ikke dy sig, såvel borgmester som omsorgschef 
skal lige som en rygradsrefleks indskyde, at der også er 
visse økonomiske gevinster ved lykkeregnskabet, regn 
selv ud hvilke, men det er i hvert fald remsen om bedre 
helbred, færre ydelser.

Jeg tænker, det vil gøre mig en hel del lykkeligere, hvis 
nogle af alle menings- og beslutningstagerne begyndte og 
sige at vi foretager vores beslutninger med udgangspunkt 
i fællesskabet, og fordi vi gerne vil, at alle skal være med.
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Regionen

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Budgetforhandlinger 
2014

mangler mange penge til vores trafik, men måske kom-
mer regeringen os også her til undsætning med en pose 
penge, så vi ikke bliver nødt til at nedlæge busruter  el-
ler lukke regionale togbaner. Her er Tølløsebanen i spil. 

Vi har selvfølgelig nogle mærkesager som vi står stejlt 
på i den socialdemokratiske gruppe. En mærkesag for 
os er stadig de sociale klausuler, som vi har fået indført 
de seneste � år. Denne gang ønsker vi en skærpelse, som 
skal sikre at der falder bod (bøde) for overtrædelser. 
Samtidig vil vi sikre at reglerne også gælder ved udbud 
på andet end byggeri  f.eks. ambulancekørsel, rengøring 
og ved andre større indkøb af varer og tjenesteydelser. 

Man skulle tro at vores regering har læst vore krav til 
budgettet. Deres seneste udspil omkring kræft og lighed 
i behandlinger er som taget ud fra vores ønskeliste. Det 
er selvfølgelig dejligt, når der kommer et sådant udspil 
lige midt i forhandlingerne, men alligevel, det virker lidt 
alternativt at vi i juni ikke kunne få 5 flade øre mere fra 
staten, og at man nu, få måneder efter fra regeringens 
side, kan smide millioner på bordet med deres eget ud-
spil.

 Men ok – der er snart valg, det må vi respektere. Men 
budskabet til folketinget må være at VI i regionerne 
godt ved, hvor skoen trykker og ikke nødvendigvis har 
brug for diktat ovenfra, når blot vi får midlerne. 

For første gang skal jeg som gruppeformand forhandle 
med de øvrige partier i Regionsrådet. Det er en meget 
spændende proces, og i lighed med finansloven i Folke-
tinget, er budgettet den ene gang om året, hvor man kan 
flytte rundt på pengene og bringe konkrete krav ind, 
som selvfølgelig skal opfyldes, for at vi stemmer for. 

Faktisk er det ikke ret mange penge, vi kan lege med, 
kun omkring �4 mio. kr., idet stort set alle udgifter er 
båndlagt af løn og andre faste udgifter. Indtægten ligger 
også fast. Økonomiaftalen mellem regeringen og  Dan-
ske Regioner, som danner grundlag for hvor mange 
penge vi har, er ikke til at rokke ved.

Heldigvis har vi stadig en regering som ikke dikterer 
0-vækst, så der er i aftalen taget højde for lidt af pris-
fremskrivningen. Regionens budget er på rigtig mange 
penge, i alt �7.498 mio. kr. Regeringen har denne gang 
pålagt os at styrke psykiatrien med �6 mio. kr. Dem 
hilser vi velkommen. De kan bl.a. dække den socialde-
mokratiske gruppes forslag omkring en ekstra indsats 
til uddannelse af personalet og yderligere nedbringelse 
af ventelister. 

I Region Sjælland er vi heldige, idet vi i �0�� og �0�4 
har tilpasset kapaciteten (læs fyret eller undladt at an-
sætte medarbejdere), så vi ikke denne gang skal skære 
ned på personalet. Vi kan dog se frem mod �0�5, hvor vi 
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Den sidste socialdemokrat

Af Jørgen Christiansen 
Medlem af Næstved Byråd

På bagsiden af Kurer i januar �0�� søgte daværende 
kredsformand Ida Marker kandidater til byrådsvalget 
��. november. Det var en periode, hvor det borgerlige 
Danmark havde medvind i medier og meningsmålinger. 
Jeg tænkte, at jeg måske kunne byde ind, og at for hver 
borgerlig stemme i mit netværk, som ville stemme på 
mig, ville jo være to stemmer i difference.

At deltage i valgkampen i efteråret er noget jeg altid vil 
huske tilbage på med glæde, al den positive energi, alle 
aktive socialdemokrater, der sammen løftede opgaven i 
kampen for det fælles mål at få valgt Carsten Rasmus-
sen som Næstveds borgmester.

Missionen lykkedes, og organiseringen af vores valg-
kampagne må siges at være flot håndværk.

På valgdagen havde jeg en opgave som valgtilforordnet 
i Karrebækhallen, og havde mit fokus på det arbejde. At 
jeg så om morgenen �0. november i Næstvedhallen hørte 
mit navn opråbt som det sidste byrådsmedlem (den 
sidste socialdemokrat :-) sendte mig kortvarigt til tæl-
ling, choktilstand er nok mest dækkende, efterfulgt af en 
stolthed med en snært af ærefrygt. 

Den tillidserklæring vælgerne gav mig på valgdagen 
ville jeg bestræbe mig på at leve op til i arbejdet som 
politiker med udgangspunkt i vores socialdemokratiske 
værdigrundlag. 

Jeg er glad for at være en del af ”holdet”, den socialde-
mokratiske byrådsgruppe, hvor vi arbejder mod fælles 
mål, dog også med forskellige indgangsvinkler på detal-
jerne, hvilket i min optik er grobund for fortsat positiv 
udvikling. Vi nyvalgte er taget godt imod af de etable-
rede socialdemokrater og stemningen er god. 

Det, jeg ser som vores foreløbige største sejr er, at vi har 
vedtaget sociale klausuler, og dermed sat ind i kampen 
imod social dumping.

Da udvalgsposterne var fordelt, og jeg blev tildelt plads 
i både omsorgsudvalget og børne- skoleudvalget er det jo 
som pædagog, nogle områder jeg har godt kendskab til.

Jeg arbejder indenfor det socialpædagogiske område 
med børn, der har særlige vanskeligheder og kunne ret 
hurtigt konstatere, at der ikke var timer nok i døgnet, så 
jeg fik på min daværende arbejdsplads mulighed for at 
gå ned på �0 timers arbejdsuge. Da dette ikke var til-
strækkeligt valgte jeg at opsige min stilling, og fungerer 
nu som weekend-vikar med børn, der er anbragt udenfor 
hjemmet på min tidligere arbejdsplads.

Politik er blevet min nye ”idrætsgren” det kræver meget 
tid, især da jeg er nyvalgt og uden direkte kendskab til 
den politiske verden. 

Derfor har jeg valgt at omprioritere min tid yderligere. 
Jeg er stoppet som frivillig fodboldtræner efter �8 år, 
og står ikke med dette ansvar længere. Jeg hjælper dog 
stadig lidt til i den lokale fodboldklub, når tiden er til 
det – det jo ligger i blodet.

Min første store opgave var at deltage med børneud-
valget på børnetopmødet i Aalborg, der i høj grad om-
handlede den nye skolereform, en reform der har fyldt 
meget i mit system, og hvor vi i udvalget har lagt tid og 
kræfter. Vi har været medskabende til Næstveds nye 
skolepolitik, og truffet nogle valg ifht. selve reformens 
udmøntning i vores kommune.

Med omsorgsudvalget har vi deltaget i KL s sociale top-
møde. Her blev vi inspireret af andre kommuner, forsk-
ning og undersøgelser fra udlandet i forhold til udsatte, 
handicap- og ældreområderne. Der ligger mange vigtige 
opgaver fremover, da området konstant er påvirket af 
det omkringliggende samfund, og de beslutninger, der 
træffes lokalt og nationalt.

Arbejdet i udvalgene er ingen dans på roser hele tiden, 
vi er økonomisk set i Næstved kommune ”sidst på måne-
den”, hvilket bevirker, at vi politikere skal træffe nogle 
svære beslutninger, og det arbejde fortsætter her i efter-
året, hvor mange sværdslag venter forude. 

Jeg vil med udgangspunkt i min viden, og vores grund-
læggende værdier forsøge at arbejde langtids- og hel-
hedsorienteret. 
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De seneste uger har Socialdemokraterne kørt en aktiv 
kampagne, hvor man har sat fokus på Dansk Folke-
partis økonomiske politik (eller mangel på samme!). I 
denne anledning har Socialdemokraterne oprettet hjem-
mesiden, hvorerpengene.dk. Her bliver der stillet skarpt 
på mange af Dansk Folkepartis forslag fra det ene til 
det andet. Det er altså en systematisk gennemgang af 
mange af deres gaver til Danmark.

Blandt de mange forslag kan de blandt andet nævnes, 
at der skal indføres politirazzia på alle togstationer for 
cyklende togpassagerer (7 millioner kroner), at Christi-
ansborg burde købe Holger Danske (� millioner kroner), 
at skal gives tilskud til 
alternativ behandling, 
som fx healing eller 
clairvoyance (�00 mil-
lioner kroner) og mange 
andre kreative forslag 
fra partiet. Og jeg kan 
også godt se problemer-
ne: Hvor mange gange 
har man ikke stået og 
ventet på toget, hvor 
der pludselig ud af den 
blå luft er kommet en fartbølle på sin cykel og som i den 
grad har kørt alt for hurtigt? Og hvor mange gange har 
vi ikke tænkt på, at Holger Danske vil kunne gøre me-
get mere gavn på Christiansborg end på Kronborg, når 
han engang vågner op?

Spøg til side; det er ikke kun lidt ”skæve” forslag som 
disse, Dansk Folkeparti har haft oppe at vende, men 
også rigtig mange meget sympatiske forslag, der blandt 
andet styrker ældreplejen, handicappedes forhold og 
yderområderne. Områder som Socialdemokraterne (og 
nok mange andre!) gerne vil være med til at styrke. Der 
er dog ét problem: Hele verden – deriblandt Danmark 
– står i en krise, der ikke er set værre siden depressio-
nen i �9�0’erne, og der er groft sagt ikke mange skillin-
ger i statskassen. Hvis man lægger alle Dansk Folkepar-
tis forslag sammen bliver det mere end �70 milliarder 
kroner. Mange af forslagene handler som udgangspunkt 
om ældre. Og selvom vi altid skal sørge for at vores æl-
dre i dette land har det godt, og at vi altid skal kigge på, 

Emil Blicher
Formand DSU Næstved

om vi kan gøre tingene bedre og smartere, så står det 
i skærende kontrast til Dansk Folkepartis forslag fra 
�0�0 om at halvere dagpengeperioden fra fire til to år. 
Et forsalg, der siden har sendt rigtig mange mennesker 
ud i en frusterende dagligdag, hvor de dels kæmper for 
at få hverdagen til at hænge økonomisk sammen og dels 
leder efter et job.

Dette forslag har en præmis, som vi siden har måtte 
afkræfte, fordi det simpelthen ikke holder! Når man 
halverer dagpengeperioden eller beskærer i diverse 
overførselsindkomster, er det fordi, man vil hæve ar-
bejdsudbuddet. 

Det betyder, at hvis man 
blot presser folk nok til 
at komme ud på arbejds-
markedet, så vil de få et 
job. Problemet er bare, at 
der ikke er noget arbejde, 
og hvis der var, havde 
man nok taget det. Denne 
påstand bekræftedes, da 
vi tilbage i �008 havde en 
arbejdsløshed på omkring 

�%. Det var altså kun folk, for hvem det decideret ikke 
kunne lade sig gøre at komme på arbejdsmarkedet. Dan-
skerne er altså ikke dovne! 

For at komme tilbage til Dansk Folkeparti, står vi med 
et kæmpe problem: De har formået at blive det tred-
jestørste parti i Danmark (og det største til Europar-
lamentsvalget!), og mange af deres vælgere er hoppet 
fra vores parti, eller så er de en del af den gruppe, som 
Socialdemokraterne agter at kæmpe for – den arbej-
dende middelklasse. Derfor er kampagner som disse 
rigtig gode. Vi skal blive ved med at gøre opmærksom 
på, at dette parti på den ene side lover guld og grønne 
skove, men på den anden side fx skærer i dagpengene 
og lægger stemmer til Venstres nedskæringspolitik, 
hvis de blot kan få nogle stemmer i den anden ende som 
stramninger i udlændingeloven eller symbolske græn-
sebomme. Vi skal sørge for, at vi altid eksponerer Dansk 
Folkepartis politik, der tydeligvis er fuldkommen ude af 
trit med virkeligheden.

Hvor er pengene?

7

Mange af  
gaverne
er sympatiske,
men pengene
mangler!

Tirsdag den 19. november var valgdag. Carsten fik 
som bekendt et kanonvalg i Næstved, og tilbage sad alle 
os andre, og ventede spændt på om vi kom med på listen. 
Det blev en meget lang nat, hvor vi sad på bænkene i 
Næstved Hallerne. Klokken nåede vel at blive over 6 om 
morgenen den �0. november, før vi fik resultatet.
Det var enormt surrealistisk at cykle hjem fra hallen 
den vintermorgen, og vide at nu var man valgt ind. Nu 
var jeg byrådsmedlem. Tænk, at den beslutning jeg traf 
cirka et år tidligere, pludselig var blevet til en realitet.
 
Ventetiden før vi kom i gang blev lang, meget lang. Det 
blev januar, og så begyndte vi at blive indkaldt til de 
første møder. Puha, her havde man gået og ventet på 
at komme i gang, og lige pludselig stod vi midt i det. Te-
mamøder, udvalgsmøder, gruppemøder, byrådsmøder osv.

Nu var vi i gang!
Jeg fik æren af at komme i Børne- og skoleudvalget.
En skolereform, der skulle implementeres fra august, 
med de udfordringer der har været omkring den.
Lærere som har følt sig trådt på af regeringen, deres 
usikkerhed om, hvad den nye reform kom til at betyde 
for dem og deres dagligdag. Især efter at arbejdstidsaf-
talerne blev fjernet. Vi er heldigvis flere i udvalget, som 
har fokus på trivslen i skolerne, både for lærere, pæda-
goger og elever. Jeg tror og håber på at det nok skal lyk-
kes, så længe vi også sørger for at anerkende det store 
stykke arbejde, alle lægger i at få en skole til at fungere.
 
Jeg har også fået æren af at sidde med i Beskæftigel-
sesudvalget. Flexjobreform, dagpengereform, førtids-
pensionsreform...  jo, reformer er der masser af, og det 
vigtigste er hvordan vores kommune får udført dem. 
Her er der god politik i, hvordan vi møder vores borgere. 
Dette er et udvalg som virkelig har fået mig til at se, 
hvor meget det rummer. Det er ikke kun at tage sig af de 
ledige, og sikre dem videre i arbejde. Det er også at sørge 
for tingene giver mening. Nyttejobs må ikke være en 
parkering af ledige, men skal være med til at inspirere 
til at komme videre. Et nyttejob må også gerne give me-
ning for lokalsamfundet, og derfor glæder det mig rigtigt 
meget, at vi har fået lavet en landsbypedelordning. Jeg 
har flere gange i udvalget nævnt, at vi har mange gade-
kær rundt omkring, som ikke bliver passet mere. Dette 

Min tid som byrådsmedlem

Af Marianne Olsen 
Medlem af Næstved Byråd

kan en landsbypedel være med til at varetage, og samti-
dig inddrage lokalbefolkningen, så det bliver et projekt 
hele landsbyen tager del i. Det er dog vigtigt, at der ikke 
laves konkurrenceforvridning i forhold til ordinær be-
skæftigelse. Der skal hele tiden være en fin balancegang 
og sikres en mening med nyttejobbet, uden at det bliver 
en udnyttelse.
 
Jeg har via Børne- og skoleudvalget fået mulighed for at 
sidde med i Ungdommens uddannelsesvejledning.
Det er et udvalg, som jeg forventer mig meget af. Det 
består af et samarbejde mellem Faxe, Vordingborg og 
Næstved kommune. Vi har afholdt det første møde, hvor 
vi fik en god introduktion til, hvordan man griber vejled-
ning af unge an i de forskellige kommuner. Vi fik også et 
indblik i, hvordan man driver STU - Særlig Tilrettelagt 
Uddannelse - i kommunerne, og på den måde er med til 
at sikre livskvalitet for unge med særlige behov.
 
Det første halve år i byrådet og i udvalgene er det øko-
nomien, som har fyldt rigtigt meget. Vi har i udvalgene 
skullet �. behandle budgettet for �0�5-�0�8. Det har 
derfor betydet, at møderne har været præget meget af 
økonomi. Der er meget politik i at snakke om økonomi, 
for hvad er det vi som socialdemokrater vil sikre borgerne 
i Næstved? For mig er det vigtigste, at vi får lavet et bud-
get som er realistisk, og at vi derfor også må skære til, 
hvor det er nødvendigt. Vi må ikke lave halve løsninger, vi 
skal melde ud, hvad vi mener der skal spare på, og hvilke 
opgaver som vi ikke fremover kan varetage. Det skylder 
vi medarbejderne og borgerne. Det bliver ikke sjovt, da 
det aldrig er sjovt at skulle lave besparelser.
 
Vi har lige afsluttet vores budgetseminar, hvilket var 
rigtigt positivt. Det virker til, at alle partier tager opga-
ven seriøst, og forstår alvoren i det. Jeg ser utrolig me-
get frem til resten af året. Jeg glæder mig især til at se, 
hvordan skolereformen bliver implementeret på vores 
skoler.
 
Der er ingen tvivl om at de næste �,5 år bliver udfor-
drende, men det er udfordringer, som jeg glæder mig 
til at være med til, og jeg glæder mig til samarbejdet i 
gruppen og i byrådet.
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Malermester

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

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

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
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Det handler om at 
gøre en forskel

Af Magnus Heunicke
Transportminister

Der er fuld gang i den politiske sæson. Og situationen er 
for mig at se meget klar:

Danskerne begynder at kunne se, at der er konkrete 
resultater af den socialdemokratiske regerings arbejde. 
Også selv om der har været masser af modvind under-
vejs. Noget har været meget fortjent – andet har været 
ufortjent. Sådan er livet. Status er, at vi stadig ikke er 
ude af krisen, men det går den rigtige vej. Og når det 
går fremad, er det ikke drevet af spekulanternes grådig-
hed, enorme friværdier på Strandvejen eller ufinansie-
rede skattelettelser i toppen af vores samfund.

Den socialdemokratiske vej handler om at løfte i flok. 
Om at investere i vores fælles sundhedssystem, så vi 
bliver bedre til at opdage f.eks. kræft i tide og gøre op 
med uligheden i sundhed. Om at investere i uddannelse, 
så alle får de bedste muligheder for deres eget liv. Og om 
at investere i arbejdspladser, velfærd, infrastruktur og 
boliger i hele Danmark, så vores samfund ikke knækker 
over.

Hvis et samfund derimod slår ind på nulvækst, vil det 
betyde nedskæringer i vores fælles velfærd.

Konkrete resultater
Det kan lyde meget abstrakt, for hvad betyder det for 
os på Sydsjælland, at vi har en regering, der ikke solder 
pengene op på skattelettelser til de mest velstillede an-
dre steder i Danmark? Så lad os prøve at være konkrete:

Under den socialdemokratiske regering har vi fundet 
fire milliarder kroner til at bygge en helt ny Storstrøms-
bro. Vi opgraderer Lille Syd-banen fra Næstved over 
Haslev og Køge helt til København, som giver vores 
togpendlere bedre vilkår og flere afgange. Og før sommer 
lykkedes det mig som bekendt at lande et forlig, der for 
første gang efter årtiers kamp – endelig – indeholdt en 
aftale om motorvej til Næstved og satte �50 millioner 
kroner af til formålet.

Ja, der går nogle år, før man kan se resultaterne af disse 
investeringer. Men her og nu sker der også noget: Tag 
bare ud en tur forbi Nøddehegnet, hvor jeg som dreng 
ofte var på besøg hos min familie. Arbejdet er nemlig 
i fuld gang med at renovere det store boligområde fra 
�979, hvor beboerne får nye tage, nye trapper, døre, vin-
duer og facade samt nye radiatorer. Byggeriet koster i 
alt �0� millioner kroner og er et af de største af sin art, 

som udspringer af regeringens vækstpakke. For ud over, 
at det giver mere trivsel og bedre boliger til de mange 
beboere i de i alt �0� boliger, betyder det også arbejds-
pladser i byggebranchen.

Men på højrefløjen har de selvfølgelig ret. Man kunne 
også have brugt pengene på skattelettelser i stedet ved 
for eksempel at fjerne topskatten, som de konstant ta-
ler om skal væk. Og ja, det ville der sikkert også være 
nogen, der ville blive glade for, når de kiggede på deres 
kontoudtog. Men ikke i Nøddehegnet, ikke hos os.

Og det er det, der gør hele forskellen. At det handler om 
at tænke på os alle sammen, på hele samfundet.

Det har været sejt
Men lad det være sagt med det samme: Det har været et 
langt sejt træk. De ubetalte regninger er blevet betalt, 
reformer af folkeskole, kontanthjælp, skat m.m. er gen-
nemført. Det har ikke været nogen dans på roser. Mens 
velfærdssamfundet er gjort parat til fremtiden, har vi 
haft et koncentreret blik på de grupper i samfundet, der 
har mindst – og som fik mindre under VKO. Derfor har 
vi afskaffet fattigdomsydelserne. Derfor har vi tredoblet 
beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere. Og derfor 
har de pensionister, der har ret til ældrecheck, fået op til 
4.500 kroner ekstra om året.

Selv om det går fremad, er der stadig lang vej igen, før 
vi kan se en valgsejr i horisonten. Ja, ærlig talt er der 
jo lang vej igen, før vi overhovedet kan se en valgkamp, 
hvor der er spænding om resultatet. 

Lars Løkke fører nemlig stadig i meningsmålingerne 
sammen med DF, K og LA. For på trods af, at vores 
hovedmodstander Venstre har blødt vælgere over det 
seneste år, bliver en del af dem samlet op af de andre 
borgerlige partier. 

Her i Næstved kender I mig og ved, at jeg vil kæmpe til 
det sidste for, at vi socialdemokrater skal komme tilbage 
og have en reel chance for at slå den Lars Løkke, som 

Nyt fra Christiansborg
endnu har til gode at fremvise bare en flig af sin økono-
miske politik. Det tillidshverv, jeg for altid vil være mest 
stolt over og ydmyg omkring, er at repræsentere social-
demokraterne i Næstvedkredsen i folketinget. 

Jeg har det på den her måde: Når man stemmer på mig, 
skal man vide, at det gør en forskel for hele Næstved-
kredsen, at man har mig som repræsentant i folketinget. 
Det kræver hårdt arbejde og lokale resultater. 

Jeg vil fortsætte med at levere begge dele.

Magnus er placeret 
på en flot 4. plads
Mette Frederiksen (S) er Danmarks politiker-
darling, viser Epinions rundspørge blandt 905 
personer.

Interviewene er gennemført i perioden 8.-��. au-
gust �0�4.

�0 mest populære politikere:

 �. Mette Frederiksen

 �. Karen Hækkerup

 �. Manu Sareen

 4. Magnus Heunicke

 5. Nicolai Wammen

 6. Dan Jørgensen

 7. Johanne Schmidt-Nielsen

 8. Kristian Thulesen Dahl

 9. Nick Hækkerup

�0. Søren Pape Poulsen



�0 ��

s	Demokratispil på Næstved Gymnasium. Et spil, jeg 
har hørt der fortsat vil blive brugt som en del af un-
dervisningen. 
s	Debat og oplysningsmøder for arbejdsløse i byrådssa-

len.
s	Næstved Gymnasium, ZBC og EUC deltog i en unge-

event med ca. 700 elever. 
 
Jeg er sikker på, at den rapport som er blevet udarbej-
det vil blive nærlæst frem mod næste valg, og at alle 
kommunerne vil lade sig inspirere. Jeg tænker, at vi som 
parti naturligvis bør læse den godt igennem og lade os 
inspirere, da der stadig er plads til forbedring! 

Af Daniel T . Lillerøi
Medlem af Næstved Byråd

Demokrati, kommunalvalg og 
valgdeltagelse!

Før sommerferien havde jeg fornøjelsen af, at repræsen-
tere Næstved Kommune og KL i en stor konference i 
Landstingssalen på Christiansborg. Borgmesteren hav-
de ikke selv mulighed for at deltage denne dag, så derfor 
var jeg som �. viceborgmester sendt i byen.  Anledningen 
til denne konference var en præsentation af resultaterne 
af forskningsprojektet ”Hvad får os til at stemme?”. En 
forskergruppe bestående af bl.a. Kasper Møller Hansen 
(professor) og Yosef Bhatti (seniorforsker) startede da-
gen med en præsentation af resultaterne. 

Efterfølgende var der paneldebat hvor undertegnede, 
Signe Bo (formand for DFU) og formand for folketinget 
Mogens Lykketoft deltog.

Vi har igennem en årrække oplevet dalende valgdelta-
gelse ved kommunalvalgene i Danmark. Den udvikling 
lykkedes det os heldigvis at få vendt ved kommunalval-
get i november, og dermed sikre Næstved Kommunes 
endnu en god socialdemokratisk borgmester. 

Kommunerne gjorde hver især en stor indsats for at 
skabe opmærksomhed om valget og lavede en lang 
række tiltag for at øge valgdeltagelsen. Jeg tror på, at 
alle kommunerne selv har en fornemmelse af, hvad der 
virkede ved valget. 

Eksempelvis har Næstved Kommunes fokus været på 
oplysning og information om demokrati – herunder 
hvorfor det er vigtigt at stemme, hvad kommunen og 
kommunalpolitikere laver og det direkte møde mellem 
borgerne og lokalpolitikerne. 

Vores lokale kampagner har inddraget og støttet op om 
den nationale kampagne ”Tænk dig om før du ikke stem-
mer”, kampagne igangsat af Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet, KL og Danske Regioner. Det viser, set fra min 
side, hvor vigtigt det er, at trække i samme retning, hvis 
tingene for alvor skal flyttes sig. 

Jeg tror på, at den succes vi, som parti i Næstved Kom-
mune har oplevet, var et udtryk for flere ting: 

s	at de enkelte socialdemokratiske kandidater arbejde-
de intenst for at skaffe så mange stemmer til partiet 
som muligt. 
s	at vi havde en borgmesterkandidat, som var i politisk 

topform og viste de andre konkurrenter, at han var 
det eneste rigtige valg for Næstved Kommune. 
s	at vores lokale partiforening og vores lokale DSU’ere 

kæmpede en fantastisk kamp i bestræbelserne på, at 
få flere til at stemme og naturligvis gerne på os!  

 
Det lykkes! Vi fik i Næstved Kommune en valgdeltagel-
sen på 74%, altså en stigning på 9,5% point –  kun over-
gået af Hvidovre Kommune. 

Jeg vil nedenfor komme med nogle få konkrete eksem-
pler på, hvad jeg tror der fik valgdeltagelsen til at stige i 
Næstved Kommune.  

s	Dels rykkede vores brevstemmesteder hen hvor bor-
gerne var – der blev indsamlet stemmer på Næstved 
Gymnasium, ved Næstved Storcenter og på Næstved 
Station.
s	En fantastisk ungdomsskole har selv været aktiv gen-

nem valgkampen. Eksempelvis gennem ”Late Night 
Live blogging” – som var en live debat mellem de 
unge og byrådskandidater, som blev projekteret op på 
kæmpe siloer.

I Næstved Kommune er det kun lidt over halvdelen af 
de unge, der stemmer – og vi har endnu ikke knækket 
koden til at få nydanskernes valgdeltagelse meget op. 

Det er udfordringer, vi som parti skal være bevidste om 
for ikke at skabe et demokratisk A- og B-hold.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til, at takke 
alle der deltog i valgkampen november �0��. I har ikke 
kun været med til, at sætte Næstved Kommune på det 
politiske landkort, men også sikre Næstved Kommune 
flertallet i byråde,t og dermed endnu en periode med 
borgmesterposten.  

Jubilæum i Fladså

For 5. gang ryddede Flemming Bjerregaard og hans 
kone spisestuen, slog telt op i haven, satte grill op og 
indbød Fladsås socialdemokrater til politisk og socialt 
samvær. 

Efter at vi havde besøgt buffeten adskillige gange for at 
hente pølser, kylling, salat og andre lækkerier, causerede 
Daniel Lillerøi fint over aftenens emne, som var ”Indblik 
i byrådets arbejde”. 

Den engagerede, unge politiker  gav tilhørerne et fint 
tilbageblik i denne byrådsperiode med den beundrings-
værdigt høje valgdeltagelse, det flotte valgresultat og 
konstitueringen, som styrker samarbejdet i byrådet. 
Han understregede betydningen af byrådets fælles øko-
nomiske ansvar og det gode samarbejde i den nyvalgte 
socialdemokratiske gruppe. 

Efter en kort, men interessant gennemgang af hans 
eget civile livsforløb, koncentrerede Daniel sig om i 
korte billeder at give et indryk af livet som lokalpoliti-
ker: Tvangsanbringelser af børn, høringer, lokalplaner, 
borgermøder etc. Det er et mangeartet og travlt liv som 
lokalpolitiker. Men at det samtidig er interessant, fik 
man som tilhører et klart indtryk af. De efterfølende 
spørgsmål viste klart betydningen af sådanne uformelle 
møder med vores byrådspolitikere. Masser af input fra 
forsamlingen som for eksempel borgerservice, miljøfor-
hold, folkeskolen, budget og opførelse af hal � o.s.v. med 
udførlige svar og åben diskussion forlængede den hyg-
gelige aften i godt selskab så det blev ret sent, inden hr. 
og fru Bjerregaard kunne rydde op, og vi andre glæde os 
til næste år.

Et strålende eksempel for de andre foreninger

Af Sand Jespersen
Medlem af partiet
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Konkurrence
Hvornår udskriver  
Statsministeren folketingsvalg?

Gæt datoen og send en mail til redaktøren:  flemmingbjerregaard@privat.dk 
eller send kuponen til Flemming Bjerregaard, Mårvænget 13, 4733 Tappernøje.

Vi udlodder en god flaske RØDvin til den der gætter datoen, eller kommer 
tættest.

Sidste indleveringsfrist er mandag den 6. oktober 2014.
Redaktionen

Dato for udskrivning af valg:

Navn:

Adresse:

Telefon/e-mail:

Hvad er emnerne i  
den nye politiske sæson? 
– rapport fra en hæsblæsende uge i regionsformandens liv

Af Ida Marker
Regionsformand

I denne uge begyndte den politiske sæson efter en dejlig 
varm sommer. For mig som regionsformand har det be-
tydet en uge med møder næsten hver dag flere forskel-
lige steder i partiet. Det giver en god fornemmelse af de 
gode og de mindre goder sager på dagsordenen.

Jeg startede ugen mandag med at køre til Odense til 
Hovedbestyrelsens årlige møde med borgmestre og grup-
peformænd. Her kom statsministeren med en politisk 
orientering og finansminister Bjarne Corydon kom også 
og fremlagde udspil til finansloven. Det vigtigste var her 
sundhedsudspillet, som blev godt modtaget af alle. Det 
handler om flere penge til kræftbehandling, flere penge 
til kronisk syge og et forsøg på at få flere mænd til at 
gå tidligere til læge. Især de mindst uddannede går for 
lidt til deres læge. De er i risikogruppen for at komme 
for sent, så de ikke kommer i tidlig behandling. Men de 
fremmødte var også meget optaget af diskussionen om so-
cial dumping og sikkerhed for, at arbejde i Danmark skal 
finde sted på danske løn- og arbejdsvilkår. Det gælder 
især, når det er skatteborgerne, der skal betale. Denne 
holdning bliver mere og mere tydelig rundt om i landet, 
hvor man taler om sociale klausuler, kædeansvar og 

kontrolfunktion. Det glæder mig at det har været et stort 
emne, lige meget hvor jeg har været i den seneste uge.

Mandag aften efter Hovedbestyrelsens møde var der 
møde i den kommission, som skriver oplægget arbejds-
program til efterårets kongres. Oplægget hedder ”Alle 
skal med” og handler om social arv. Et godt og vigtigt 
emne at diskutere, det handler om socialdemokratiske 
kerneværdier. Jeg og andre har lagt mange timers ar-
bejde i kommissionen og vi håber, at I vil tage godt imod 
det og bruge det. 

Tirsdag og onsdag var jeg til folketingsgruppens som-
mermøde. Her var der også orientering fra statsminister 
og finansminister om oplæg til finanslov og sundheds-
udspil. Igen var der glæde over udspillet og tilfredshed 
med, at der ser ud til at være ”noget luft” i økonomien til 
forhandling og til at vi forhåbentlig kan få en god finans-
lov i hus. Onsdag var der fællesmøde med LO’s Hovedbe-
styrelse og ligesom hos borgestrene var der stor tilfreds-
hed med at der nu indføres sociale klausuler og regler 
mod social dumping på flere og flere udbudsmaterialer og  
kontrakter. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
holdt et oplæg og til min glæde, så hørte jeg hende sige, 
at det nu var under ti kommuner, der ikke havde indført 
en eller anden form for sociale klausuler. Det må der 
arbejdes videre på, vi skal gerne have alle med.

Statsministeren havde allerede ugen inden meldt ud, at 
der ikke bliver tale om ændringer af dagpengene i denne 
folketingssamling. Der var flertal for dagpengereformen 
inden valget i �0��, og der var et endnu større flertal for 
det efter valget. Det er tydeligt, at vores venner i fagfor-
eningerne ikke er tilfreds med de nuværende dagpenge-
regler, det er der en lang række folketingsmedlemmer 
og hovedbestyrelsesmedlemmer, der heller ikke er. Men 
man kan ikke ændre det imod et folketingsflertal, det er 
umuligt. Det er vores møgsag, som vi kan blive ved med 
at slå hinanden i hovedet med – men vi stemte altså 

Regionen
ikke for forringelsen, vi stemte imod. Dansk Folkeparti 
foreslog den, stemte for den, og det skal de ikke have lov 
til at glemme. Der er udsendt en række spørgsmål / svar 
med fakta, både om reglerne og om hvordan vi har for-
søgt at hjælpe dem, der falder ud af systemet.

Torsdag var jeg til gruppemøde i Region Sjælland. Her 
skulle der gøres klar til budgetseminar og førstebehand-
ling af budgettet. Det betyder igen en række udfordrin-
ger i forhold til både drift og anlæg, men sundhedsud-
spillet vakte glæde i denne kreds af ansvarlige politike-
re. Samtidigt var det en fornøjelse igen at høre diskus-
sion og debat, hvor den socialdemokratiske gruppe var 
enige om at foreslå skærpelse af indsatsen mod social 
dumping og indførelse af kædeansvar, så det indføres i 
kontrakterne at entreprenører skal stille krav til deres 
underleverandører. Det skal vi have gennemført.

Fredag holdt jeg politisk fri, men deltog i fælles sommer-
fest ved Slusehuset for partiforeningerne Næstved Nord-
Vest og Næstved Syd. Et godt arrangement med velsma-
gende grillmad og en hel masse politisk snak. Jeg skal 
huske at sige, at der er tegnet overenskomst på stedet.

Lørdag var der Folkemøde på Møn. Et nyt tiltag opfun-
det af Socialdemokraterne i Vordingborg, hvor der var 
stort fremmøde, mange partier og faglige organisationer 

og gode talere og debatter. Det lykkedes mig også der at 
finde en debat om social dumping og en række kommen-
tarer til sundhedsudspillet (og til dagpengereglerne).

Så når jeg konkluderer på den første uge af den politi-
ske sæson, så hedder emnerne: social dumping, sociale 
klausuler, sundhed i verdensklasse, social arv (alle skal 
med). Det er da glimrende emner for socialdemokrater!

Og så er der lige den der dagpengesag…….

Holsted Park 29
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Mandag den 15. september 2014: 

Indbrud – tricktyverier m.m. – v/Anette Brix.
Anette Brix kommer og fortæller om politiets arbejde i for-
hold til ovenstående.

Menu: Marineret kyllingebryst m/saute af rodfrugter, ri-
stede kartofler, skysauce og surt.

Onsdag den 8. oktober 2014: 

Titanic – godt 100 år efter – v/Jørn Dysted.
Den �4. april �9�� løb luksuslineren Titanic ind i et isbjerg 
på sin jomfrurejse til New York. �.500 mennesker tog hun 
med sig i dybet – hør beretningen om skibet.

Menu: Helstegt oksefilet m/ristede champignon og pasti-
nakker, krydrede kartofler, surt & cognacsauce.

Tirsdag den 11. november 2014:

Om at blive blind i en sen alder – v/Eva Melhof.
Eva er til daglig sognepræst. Kom og hør hendes fortælling 
om det at blive blind i voksenlivet.

Menu: Italiensk kamfilet stegt m/balsamico, bagt tomat, 
pommes McCare og bearnaisesauce.

Onsdag den 10. december 2014: 

Julebanko

Menu: Kokkens juleoverraskelse.
Til kaffen sælges æbleskiver – � stk. for kr. �0,00.

Tilmelding:
Skal ske senest fredag før arrangementet, via telefon
557� �88� eller mobil �0�6 588� eller e-mail  
larsensolveig2@gmail.com
 
Bemærk ny tilmeldingsmail.

Tilmelding er altid efter princippet ”Først til mølle”. 
Det kan betale sig at tilmelde i god tid, da vi max. 
kan være 70 personer. 
Tilmelding til arrangementerne skal ske senest � uge før.
Ved deltagelse uden spisning er der entre på kr. �5,00 til 
arrangementerne. Tilmelding er dog stadig påkrævet.

Program for efterår 
2014
Alle arrangementer afholdes i �F, 
Holsted Park �9, 4700 Næstved,
og starter kl. �9.00. 

Der er spisning fra kl. �8.00.
Det koster pr. person kr. 75,00. 

Øl – vand – vin og kaffe/the sælges
til meget rimelige priser.

Dørene åbnes kl. �7.�0.

Café Thorvald er en aktivitet
- med tordnende succes!

Café Thorvald - stedet hvor mennesker mødes…

- en aktivitet under LO-sektion Næstved,  Riddergade 16, 1. 4700 Næstved. 
Caféen støttes bl.a. med tilskud fra Arbejdernes Landsbank i Næstved.

På gensyn i Café Thorvald!
�4
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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

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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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
Christian von Benzon
Hindbærsvinget �, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6464 0�09 
Mobil �8�4 40�7
christian.benzon@mail���.dk

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. Christiansborg ���7 405�
smahe@ft.dk
Sms-tlf. 6� 6� 4� ��

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

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade �6 �., 4700 Næstved
Tlf: �966 ��4�

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
Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
Tlf. ���8 �5�6
emilblicher@gmail.com

Kontakt

 Hos Metal
6. september Kl. 9.00-�0.�0
    

�5. september 

 Hos Metal
4. oktober Kl. 9.00-�0.�0
 

8. oktober          

Aktivitetskalender
Dato    Lørdagsmøde    Aktivitetsudvalg    Kredsen    Partiforeningerne Cafe Thorvald

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

Anette Brix –indbrud
– tricktyverier m.m.

Titanic – godt �00 år 
efter – v/Jørn Dysted.


