
�

Socialdemokraterne i Næstved  ·  August 2015 ·  Nr. 4  ·  Årgang 49

KURER



� �

 

Leder
Flemming Bjerregaard
Ansv. redaktør

Leder

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

Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen, tlf. 5�64 5��� 
nicolaielmkvistjohansen@hotmail.com,  
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

Forside: Naturlegepladsen ved Fodsporet i Hyllinge.

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

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s.

DSU 
Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen .  4 

Debat 
Sand Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
 
Månedens socialdemokrat 
Michael Rex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Flot valg i Næstvedkredsen 
Magnus Heunicke . . . . . . . . . . . . . .  8 
 
Videregående uddannelser
Susanne Lundvald  . . . . . . . . . . . . . .  9 

Grundlovstale 
Stine Bosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sommermøder
Michael Rex og Sand Jespersen  . . . 12

Folketingsvalget 2015 
Arne Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Beredskabsstyrelsen Sjælland 
Hanne Sørensen  . . . . . . . . . . . . . . . 14

SociALDEMoKRAtiEt – DANMARKS StøRStE poLitiSKE pARti
Vi vandt valget, men vi mistede regeringsmagten. Startede vi så godt 
efterfølgende? Den første opgave var at stemme på en person, der 
skulle varetage en af de mest ansete poster i vores demokrati, som 
formand for Folketinget. Vi stemte på en person, som vi anser for en 
af de mest uværdige til posten – hvorfor? Svaret blæser i vinden.

Vi skal ikke medvirke til en fastlåst blokpolitik, som vi oplevede den 
fra �00� til �0��, men vi skal heller ikke stille op som redningsmænd 
for en regering, der har svært ved at samle sit parlamentariske fler-
tal. Finansloven bliver den næste store politiske opgave, og her bør vi 
insistere på at Venstreregeringen har sit borgerlige flertal på plads. 
Vi skal indgå i forhandlinger, når der er muligheder for at føre en po-
litik der tilgodeser forbedringer for vores vælgergruppe og for landets 
økonomiske stabilitet

Hen over sommeren er der dukket sætninger op om den forrige rege-
rings løftebrud og om ubetalte regninger. Fakta er, at i forhold til re-
geringsgrundlagets ��6 punkter, så blev der gennemført �07 punkter  
– ikke gennemført 9 og opgivet �0, hvilket må siges at være flot, når 
� partier skulle arbejde sammen og støttes af et fjerde. De citater om 
ubetalte regninger, der så smukt dukkede op fra enkelte politikere 
må tilskrives den almindelige søgen på opmærksomhed i agurketi-
den.

Nå, men mands minde inden for politik er jo som bekendt � uger, og 
snart dukker den politiske virkeliged op, og så ønsker vi at vores fol-
kevalgte tager deres opgaver seriøst.

Formandens klumme

Venstreregeringen og kommunernes landsforening er 
blevet enig om en aftale for kommunernes det næste år. 
Ordene fyger afsted, tilpasning af investeringsniveau, 
mere effektivisering, indarbejdelse af omprioriterings-
bidrag i budget for �0�6. Det betyder på godt dansk at 
kommunernes skal finde besparelser på �,4 milliarder 
om året.

Når disse besparelser så skal omsættes til handling, går 
den politiske debat i gang, og den kommer stort set til 
at handle om økonomisk købmandslogik og fordelingen 
mellem områderne. Ofte ender man med et kompromis, 
hvor man ikke skal foretage en værdipolitisk vurdering, 
man bestemmer sig for at alle områder skal finde ek-
sempelvis en procent i besparelser. Ved denne metode 
bliver det hele et stort regneark, hvor områderne ikke 
bliver set som værende værdifulde i sig selv.

Et godt eksempel er den løbende diskussion af skolepoli-
tik. Det slår aldrig fejl at et af elementerne er et forslag 
om, at vi bliver nødt til at lukke skoler, et helt klart øko-
nomisk udgangspunkt. Efterfølgende bliver det svært, 
for hvilke skoler er det så man skal lukke?

Købmandslogik
De fleste vil nok ikke foreslå den skole, hvor de selv bor! 
Måske man skulle have begyndt med at stille sig selv 
det spørgsmål, hvad vil vi med vores skoler og hvilke 
indflydelse vil det få på det lokal område, som mister en 
skole – hvilket afledende effekter har det på elevernes 
og deres forældres hverdag – nærhed – længere trans-
porttid – ingen lokal gymnastikhal – ingen lokal fod-
boldklub og så videre.

Indimellem får man den tanke, at byrådsmedlemmer 
bliver så opslugt af talmagien, at de glemmer og måske 
heller ikke giver sig tid til at inddrage deres politiske 
holdninger og værdier i de beslutninger, de tager. Jeg ser 
frem til kommende budgetter, hvor der også er en værdi-
politisk overvejelse bag udarbejdelsen.

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

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand
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Annonce
i Kurer

en skattestigning. Det gør jeg heller ikke umiddelbart. 
I min artikel anfører jeg således, at uden tilladelse er 
det en dårlig forretning for kommunen. Men jeg 
må understrege, at kommunen indtil dato end ikke har 
søgt om tilladelse, hvad jeg også noterede i mit første 
indlæg. Dine omtalte trækprocenter er jo kun gældende, 
hvis kommunen sætter skatten op uden tilladelse. Kom-
munens lave kassebeholdning ville være en god begrun-
delse for at søge om og opnå tilladelse, som anført i min 
artikel.

Læs min artikel igen, og prøv alvorligt at forstå, hvad 
jeg mener. Det er OK, at du er uenig, men ikke at du fejl-
læser og pådutter mig synspunkter, som jeg aldrig har 
givet udtryk for. 

Først tak for dit lange svar. Jeg må dog påpege nogle 
ting, som jeg skrev i mit første indlæg. Jeg anførte, at 
arenabeslutningen ikke var en fælles beslutning, som 
anført af dig. Jeg skrev, at du forhåbentlig har ret i 
din påstand om, at arenaen bliver et sportsmekka, som 
løfter niveauet for kulturelle muligheder. Forhåbentlig, 
fordi jeg tvivler. Jeg skrev, at økonomien i arenaprojek-
tet var betænkelig og angribelig (foreløbig �0 mill. 
manglende kroner). Leasing af meget inventar til mulig 
skade for fremtidig drift. 

Jeg mener, at jeg klart skelnede mellem anlæg og drift 
ved tydeligt at inddele min artikel i disse to regnskabs-
mæssige forhold. Jeg kender udmærket forskel på anlæg 
og drift. Det er naturligvis helt legat, at du ikke tror på 

DebatSvar til Nicolai

Åderupvej 12
4700 Næstved

Tlf. 5572 1216

Sydost@danskmetal.dk

www.facebook.com/MetalSydøst
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Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Af Sand Jespersen
Medlem af Næstved Midt

Jeg tror ikke, at Sand Jespersen forstod mit indlæg fuldt 
ud i det forrige nummer af Kurer. Jeg mener skam ikke, 
at enhver overskridelse af et budget hverken er godt 
eller acceptabelt. 

Jeg tror dog på, at arenaen har potentialet til at løfte 
byen op på et helt nyt niveau. Tænk på, at der til decem-
ber vil blive afholdt VM i håndbold, hvor vi får Sverige 
som vore gæster. Tænk på alle de turister, overnattende 
gæster osv. som vil være i Næstved et par uger i decem-
ber. Da jeg var inde og skulle bestille billetter til en af 
dagene i hallen, var der næsten allerede udsolgt. Der 
var kun cirka �00 billetter tilbage i snit.

Jeg mener, at de socioøkonomiske fordele er store med 
arenabyggeriet, ligesom det er med omfartsvejen, motor-
vejen, elektrificeringen af togbanenettet og havnen. Jeg 
tror på, at sådanne investeringer som vi ser nu, er inve-
steringer i fremtiden. Tænk på hvor mange koncerter, 
der vil komme i byen. Tænk på hvor meget det vil sige, 
at en pendler kan komme fra Næstved til København 
på under 40 minutter. At studerende kan komme fra 
Næstved til København på under 40 minutter. Det er 
sådanne investeringer, der er med til at sikre Næstved i 
fremtiden. 

Jeg er selv en ivrig følger af byrådsmøderne. Jeg sidder 
med til gruppemøderne som DSUs repræsentant. Jeg 
har siddet i byrådssalen og fulgt med i næsten hvert et 
møde siden december ’��. 

Jeg vil ikke sige, at man bruger meget tid på anlægs-
arbejde. Jeg vil sige, at man bruger tid på de ting, som 
skal godkendes af byrådet, eller er blevet sendt i byrådet 
af de forskellige udvalg. Derfor kan det godt se ud som 
om, at der er mange flere sager om anlægsarbejde, end 
der er om socialpolitiske sager. Grunden til dette, tror 
jeg, er, at de mere socialpolitiske sager bliver taget i de 
respektive udvalg, mens større anlægsarbejder sammen 
med større økonomiske sager og tilladelser bliver taget i 
byrådet. 

Det, som du glemmer Sand, er, at der er forskel på et an-
lægsbudget og et almindeligt budget. Mange af de ting, 

der er blevet godkendt af anlægssager, har alle en mulig-
hed for selv at drive driften fremadrettet. Det er igen en 
investering i fremtiden. Det er sådan man skaber vækst.

Der er mange forskellige initiativer til, hvordan vi skal 
”brande” vores kommune. Jeg har selv været med til 
ideudvikling af initiativer til at gøre vores bymidte mere 
interessant for udefrakommende (sammen med mange 
andre borgere, som besøgte kommunens butik, da den 
havde åbent i byen).

Jeg tror ikke på at en skattestigning vil være med til at 
løse de problemer, som vi desværre har i kommunen. En 
skattestigning vil ikke give os alle pengene i kommunen. 
Det første år tager staten 75 pct. af beløbet, det andet 
år tager de 50 pct., det tredje år tager de �5 pct., og det 
er først i det fjerde år, at vi får det fulde beløb af skat-
testigningen. Det er ikke en kortsigtet løsning – men en 
langsigtet løsning. Medmindre vi selvfølgelig får accept 
fra staten til det, som vi nok ikke gør.

Jeg tror på at den rette løsning er at investere i de ting, 
der betyder noget for kommunen. Investere i børnene, 
da de er den bedste investering i fremtiden. Investere i 
anlæg, så den næste generation har muligheder for at 
udvikle sig. Investere i vores ældre, da de har været med 
til at kæmpe for, at vores generation skulle være bedre 
stillet end dem. 

Jeg er ikke den slags socialdemokrat, som nikker og smi-
ler bare, fordi det kommer fra socialdemokratisk side. 
Jeg mener ikke, at man i enhver sag skal gå ud og råbe 
vagt i gevær. Jeg er mere den socialdemokrat, der ved, at 
vi er en familie, og som en rigtig familie skal vi tage dis-
kussionerne internt, og ikke i de forskellige medier. 

Jeg er en moderat socialdemokrat. Jeg tror på praktisk 
politik. Jeg vil se resultater, både på den korte og lange 
bane. Det ser det ud til, at vi får. 

Svar til Sand Jespersen

4

Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen                      
Formand, DSU Næstved 
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Regeringen  
holder i højst to år

- Næstved kommunes store problem er økonomien. Vi 
siger til københavnerne: ”Kom ned og bo sammen med 
os – her er dejligt.” Men samtidig skærer vi ned på alt 
muligt, bl.a. lukker børnehaven, og der er nu igen debat 
om skolelukninger.

Ordene kommer fra Nermin Hodzic, der oprindeligt 
kommer fra Bosnien som flygtning, og i dag er drifts-
planlægger vedrørende den udekørende hjemmepleje i 
Næstved kommune. ”Her er der også meget at se til, og 
alt skrumper, for der er fjernet rigtigt meget”, siger han.

At vælge Socialdemokratiet var nemt for ham, for han 
var også medlem af partiet i Bosnien, men ”jeg tror al-
drig at man bliver enig med sit parti �00 pct. i alle sager. 
Der vil altid være små hjørner af partiets politik, man 
ikke er enig i. Men i Socialdemokratiet finder jeg det 
største overlap med mine egne holdninger. Det drejer sig 
bl.a. om at vi skal hjælpe hinanden og værne om de syge 
og dårligt stillede, ” siger han.

Nermin lærte at kende sin kone Lejla over nettet. Hun 
kom til Danmark i �99� og han kom i �007, og de blev 
gift på Rådhuspladsen i København.

Denne måneds socialdemokrat er Nermin Hodzic fra Vallensved

-  Og så er spørgsmålet, hvordan man lige havner i Val-
lensved?

- Jeg fandt huset på nettet, siger Lejla, der arbejder i 
København.

Om Folketingsvalget siger Nermin, at han ikke troede 
at DF ville blive så stort, og at Socialdemokratiet også 
ville gå frem. Han havde også forventet, at DF ville gå 
med i regeringen. ”Den første udfordring for Lars Løkke 
bliver Finansloven. I øvrigt tror jeg, at regeringen holder 
i højst to år, så bliver Mette Frederiksen statsminister”, 
siger Nermin Hodzic.

Hen betegner lørdagsmøderne som kanongode.

- Men desværre kan jeg ikke komme hver gang. Jeg ar-
bejder hver anden weekend og min kone hver tredje, og 
så kan det godt blive et problem at komme til lørdags-
møde, når vi har et lille barn, men jeg var da med et par 
gange under valgkampen, og der kom heldigvis mange.

Skolelukninger
Nermin konstaterer, at til trods for at Socialdemokratiet 
i Næstved er ”fremme i skoene”, som han siger, så vil 
nogle af beslutningerne koste, og peger i den forbindelse 
på den fornyede debat om skolelukninger.

- Jeg synes man skal lukke Hyllinge skole. Det er ikke 
økonomisk ansvarligt at opretholde den. Man burde hel-
lere lukke skolen og gøre plads i budgetterne. Vi må se i 
øjnene, at nogle skoler ingen fremtid har, og er for dyre i 
drift. Jeg erkender, at beslutningen er hård, men vi kom-
mer ikke uden om lukninger med de budgetter vi har.

Og det fører så hen til spørgsmålet om en mulig skatte-
forhøjelse i Næstved Kommune.

- Jeg er fuldstændig klar over, at vi det første år kun får 
�5 pct. af provenuet, 50 pct. året efter o.s.v., men om folk 

betaler � pct.point mere i skat betyder ikke noget – hel-
lere det end at fyre pædagoger. Derfor er det lidt modsi-
gende, at vi siger til Københavnerne, at de skal flytte til 
Næstved, mens vi sparer os ihjel. 

Men nogle er der da kommet. Bl.a. er fem medlemmer i 
den andelsboligforening, som Nermin er formand for, fra 
København og derfor synes han også, at det er godt med 
omfartsvejen for det gør det lettere at komme til og fra 
hovedstaden.

integrationen
Det er altid svært at komme til et nyt land, og ikke 
mindst at få lært sproget.

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 

- I de første 4 år i Danmark så vi kun dansk fjernsyn. TV 
� News kørte i døgndrift, og så havde jeg ordbogen lig-
gende fremme. Kanalen har den fordel, at de sender det 
samme hver halve time, og det betyder, at hvis man ikke 
forstår det første gang, så får man chancen igen og igen. 
At der så også er billeder med, letter kun forståelsen 
siger Nermin.

- Jeg er i øvrigt enig med DF i, at indvandrere skal inte-
greres. Men det betyder ikke, at de skal være som dan-
skere. Men kan ikke blande æbler og pærer. Og når folk 
kommer og spørger mig, hvor ofte jeg kommer hjem, så 
er svaret, at der gør jeg hver dag, for mit hjem er i Næst-
ved kommune, og her befinder jeg mig i 50 af årets uger.

På spørgsmålet om, hvorvidt man på et tidspunkt finder 
navnet Narmin Hodzic på stemmesedlen til kommunal-
valget er svaret: 

- Tanken har da strejfet mig om at stille op til byrådet, 
og jeg har da også talt lidt med Dusan om det. Så jeg 
overvejer lidt. På den anden side er jeg medlem af et 
politisk parti, fordi jeg er politisk  interesseret.

Nermin Hodzic

- 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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Flot valg i 
            Næstvedkredsen

Af Magnus Heunicke
Velfærdsordfører

christiansborg

En vigtig nøgle til at forstå politik, er at læse vælgernes 
dom. Her i Næstved fik vi socialdemokrater er flot valg 
med en fremgang på hele �,7 procent, hvilket er en mere 
end dobbelt så stor fremgang, som socialdemokraterne 
havde på landsplan. Dermed er vi i den store Næstved-
kreds igen komfortabelt over �0 procent, og det betyder 
faktisk, at vi efter valget den �8. juni kan kalde os Dan-
marks 8. mest socialdemokratiske valgkreds.

Vores bedste valgsted denne gang var Sct. Jørgens 
Skole, hvor hele �8,6 procent satte deres kryds ved so-
cialdemokraterne.

Et flot resultat, som først og fremmest er kommet takket 
være den tillid, der er til, at når vi socialdemokrater går 
i spidsen og tager ansvar, så bliver der gjort noget ved 
tingene, og så gør vi en forskel til glæde for alle – ikke 
kun dem, der i forvejen har mest.

Det gælder både i vores konkrete politik og i den fæno-
menale lokale valgkamp, som vi har ført.

Et kæmpe tak til alle, der har bidraget i valgkampen, 
som blev præcis som jeg havde drømt om: Med godt 
humør, kanon gode arrangementer og masser af men-
nesker.

På landsplan så det ikke helt så godt ud, men alligevel: 
På trods af, at vi havde været dømt ude af kommen-
tatorerne fire år i træk, var det tæt på at lykkes. Men 
da stemmerne var talt op, manglede vi som bekendt et 
enkelt mandat, og nu har vi i Danmark en smal Venstre-
regering, ledet af en af valgets store tabere, Lars Løkke 
Rasmussen. Sådan er politik også, og man skal bestemt 
ikke undervurdere hverken ham eller hans regering.

Se fremad
Nu gælder det om at se fremad, og når der skal gives 
svar på tidens spørgsmål, kan en grundig læsning af 
valgresultatet bidrage til analysen.

Først og fremmest kan vi notere, at danskerne vælger 
velfærd. I stort tal gav de flertal til de partier, der ved 

valget erklærede, at de – ligesom os socialdemokrater 
– vil udvikle velfærden og også arbejde for en vækst i 
velfærden de steder, hvor der er behov. Med dette store 
velfærdsflertal i både befolkningen og i folketinget burde 
det jo ikke være muligt, at Venstre med deres nulvækst 
kunne indtage statsministerkontoret i Prins Jørgens 
Gård, og dette specifikke spørgsmål er op til Dansk Fol-
keparti at svare på.

Dernæst efterspørger vi i Danmark troværdige politi-
kere og partier, som man kan mærke og har tillid til. Det 
er en anden vigtig lektie af valget.

Og sidst, men bestemt ikke mindst, er valget et udtryk 
for, at der er rigtig mange danskere, der efterhånden har 
mistet tilliden til, at demokratiet er i stand til at gøre 
noget for at tage hånd om den utryghed og de bekymrin-
ger, de selv har. Den strømning er klart størst i de dele 
af Danmark, der af eliten har fået stemplet ”Udkants-
danmark”.

Nye opgaver
Alt sammen skal vi som socialdemokrater komme med 
holdbare svar på. Det vil være en fejl at tro, at det bliver 
nogen nem proces, men det har jo aldrig afskrækket os.

Min egen opgave i den nye folketingsgruppe bliver på 
den nydannede post som velfærdsordfører netop at søge 
svar på disse centrale udfordringer i en koordinerende 
rolle med mine kolleger. Det brænder jeg for, og jeg er 
sikker på, at det vil være muligt for os at genopbygge 
tilliden.

Jeg vil naturligvis stadig fra min plads i Folketingets 
Trafikudvalg følge trafikområdet tæt, ikke mindst Fe-
mern-projektet og Den sjællandske tværmotorvej med 
motorvejsprojektet til Næstved.

Erfaringen viser, at der ikke er noget, der kommer af sig 
selv. Derfor er der nok at gå i gang med. Og jeg glæder 
mig.

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

Det er meget vanskeligt at starte nye uddannelser i 
provinsen. Der er flere forhold, som skal være på plads 
samtidig. Der skal være et behov, det vil sige nogle unge, 
som ønsker dette studiet. Der skal også være en uddan-
nelsesinstitution, som kan og vil etablere en afdeling i 
området og endelig skal det være muligt at tiltrække 
kvalificerede undervisere. 

Kun hvis alle kræfter samles, kan der over nogle år 
oprettes bæredygtige uddannelser med et højt kvalitets-
niveau. I Næstved har vi i mange år ønsket en ingeniør-
uddannelse. Det var et stort tab for Sjælland, da Haslev 
Teknikum lukkede i �998. I Næstved har vi mange 
private virksomheder, som gerne vil ansætte flere inge-
niører. Ingeniører er en mangelvare, og der er meget lav 
ledighed, specielt på Sjælland. Mangel på ingeniører og 
andre højt kvalificerede medarbejdere er en hindring for 
udviklingen i vores landsdel, derfor er det vigtigt, at der 
også i provinsen er god tilgængelighed til de uddannel-
ser erhvervslivet efterspørger.

Som studerende i provinsen vil det desuden ofte være 
lettere at få en studiebolig. Det er ikke lige til, at oprette 
en uddannelse. Det kræver, at der fra Folketinget gives 
de nødvendige økonomiske rammer samt at uddannel-

Regionen

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Har vi mulighed for at 
få flere videregående 
            uddannelser i Næstved?

sesinstitutionerne får et krav om, at de skal tilbyde stu-
dier, som f.eks. et ingeniørstudie i provinsen. Områdets 
erhvervsliv og gymnasierne må så arbejde målrettet på, 
at få de unge mennesker til at se mulighederne i disse 
uddannelser og motiveret dem at vælge f.eks. ingeniør-
studiet. Jeg er sikker på, at der findes plads i Næstved, 
hvis DTU, KU, RUC og andre uddannelsesinstitutioner 
pålægges eller ønsker at udbyde efterspurgte uddannel-
ser i området.

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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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

Af Stine Bosse
Erhvervskvinde

Grundlovsdag

Det er �00 år siden at kvinderne i Danmark fik valgret. 
Min farmor, Esther, var 7 år. Hun var startet i første 
klasse, og det skulle vise sig, at hun skulle komme til 
at gå i skole i 7 år. Ikke mere. Det var der ikke råd til. 
Alle 6 børn, der levede ud af 9 søskende, skulle have 
en uddannelse. Mine oldeforældre arbejdede begge på 
fabrik – og det skulle børnene ikke. De fik alle en uddan-
nelse. Min farmor blev bogbinder. Et erhverv der er væk. 
Findes ikke i dag – meget af det de lavede, var det rene 
kunsthåndværk.

Da hun var �� år blev hun gift. Med John. Rollerne mel-
lem mænd og kvinder var veldefinerede, men alligevel 
var der noget igang, som generationerne efter i den grad 
skulle komme til at mærke. Det gryende oprør, hvor 
kvinder ville mere, ville deltage i beslutninger og ville 
have indflydelse på eget liv, var igang.

Esther og John fik to børn. Det var min farmors beslut-
ning. Vi skal kunne sørge for dem, og give dem materiel 
tryghed, sagde Esther til John. Selvom det kunne se 
anderledes ud, så havde Esther meget at skulle have 
sagt. Særligt om den sag.

Da min far blev født kaldte arbejdsmarkedet på Esther 
da han var 9 måneder, og vuggestuen blev introduceret. 

Vi er i �0’erne og selvom Esther skulle en omvej og John 
gik lige forbi, så var det Esther der afleverede barn. For 
mænd gik ikke med barnevogn på gaden.

�5 år efter blev jeg født. Pippi, som Astrid Lindgren 
skrev i �0’erne blev min yndlingfigur og vi var mange pi-
ger, der fik en ny type at spejle os i. Vi insisterede senere 
på at gå topløse, og vi gjorde oprør overfor autoriteter 
sammen med mændene, og overfor mændene.

Den dag i dag er der mennesker, der forbinder kvinder-
nes frigørelse med manglende bh-tvang, topløs badning 
osv. Men i virkeligheden er det de “kampe”, der kæmpes 
i hjemmene og på arbejdspladserne, der har ført os til 
det niveau for ligeberettigelse, vi kender i dag.

At kvinderne i �9�5 fik stemmeret, har selvfølgelig væ-
ret helt afgørende og banebrydende for denne udvikling. 
Det er nemlig første gang kvinden stilles lige med man-
den. Et stærkt symbol.

Da jeg er �5 år bliver min farmor folkepensionist. “Jeg 
glæder mig, Stine” sagde hun. Det var til at forstå efter 
rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Men det var ikke 
kun friheden fra arbejdet hun glædede sig til, nej hun 
glædede sig til for første gang at få sin egen bankbog!

Hovedtalen
- på grundlovsmødet den 5. juni 2015 på Kranøen i Næstved

I dag regner vi det som en selvfølge, at vi kvinder har 
egen økonomi, men det er ikke noget, der er sket af sig 
selv. Det er noget, der er kæmpet for.

Er stillingen lige i dag? Vi nærmer os, men der er stadig 
forskelle som vi lever med, og som reelt leveres til de 
næste generationer at gøre op med. Ligeløn, delt bar-
selsorlov (som kan præsenteres som ulige behandling af 
mænd) og den lurende sexisme, som særligt kvindelige 
politikere synes at være udsat for.

Kan vi stoppe her? Nej. Vi er forpligtet på kvinder i 
andre dele af verden, hvor kvinder stadig ikke kan stem-
me, og hvor de nærmest ikke eksisterer. Kvinder i store 
dele af Afrika og Mellemøsten har stadig til gode at få 
en lige stilling i forhold til mændene.

Men det rykker, og i disse år er der flere afrikanske 
lande, der opererer med kønskvoter i parlamentet, f.eks. 
Rwanda.

I dag fejrer vi jo hele Grundloven, men det er også en 
dag som i dag værd at bemærke, at vi har mere end 
Grundloven, der i dag danner fundament for, hvordan vi 
tænker og hvilke grundrettigheder vi gives. Vi har nem-
lig også EUs traktat. Der finder vi moderne formulerin-
ger om menneskerettigheder – og ja, også om kvinders 
rettigheder, som vi altså ikke kan genfinde i Grundloven 
og som vi i dag deler med resten af EU. Jeg tillader mig 
at inkludere disse nutidige grundregler i vores funda-
ment, og inkludere dem i fejringen.

Vi fejrer demokratiet. Vores ret til frit at mene noget og 
ytre os om det vi mener. Mænd og kvinder. Og vi nærmer 
os en af demokratiet store festdage, nemlig en valgdag. 
En valgdag, hvor vi, hvis ikke kvinderne havde fået 
stemmeret, havde haft én statsministerkandidat min-
dre. Uanset præferencer, så er jeg sikker på, at det ville 
have været et ringere valg, det havde betydet et ringere 
folkestyre, ja man kunne vel næppe kalde det et folksty-
re, hvis ikke kvinder var aktive aktører i det politiske.

Vi nærmer os en valgdag, hvor det ikke handler om 
valget mellem en mand eller en kvinde, men i høj grad 
handler om hvilket Danmark, vi vil give videre til vores 
børn og børnebørn. Det handler om lige muligheder og 
lige adgange og om hvordan og hvorvidt Danmark skal 
tage del i resten af EU, og hvordan og hvorvidt Danmark 
skal forpligte sig på verden.

Jeg er ikke i tvivl. Jeg ønsker et Danmark, der værdsæt-
ter mennsker, hvor vi kræver noget af hinanden, men 

også forpligter os på hinanden. Et Danmark hvor det er 
muligt at komme til, og blive en del af vores samfund, og 
hvor vi anerkender at uden folk fra andre lande, kan vi 
ikke fortsat skabe den velfærd og den trivsel, som vi har 
været priviligeret af. Et Danmark, hvor vi fortsat satser 
på initiativ og virkelyst, men også anerkender at fælles-
skabet løser opgaver og giver os tryghed, som individet 
ikke magter.

Kvinder og mænd. I dag fejrer vi vores fælles fundamen-
ter, og vi fejrer evnen og viljen til at udvikle vores sam-
fund. Rigtig glædelig grundlovsdag.
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Sommertræf

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Sommerfest
- i Næstved Syd og Nordvest

I det bedst tænkelige sommervejr mødtes omkring 70 
medlemmer af Socialdemokratiet fra Næstved Syd og 
Nordvest forleden til sommerfest ved Slusehuset.

Det er anden gang arrangementet holdes og formanden 
for partiet i Nordvest, Jan Grabas sagde i sin velkomst-
tale, at det godt kunne gå hen og blive en tradition.

- Sidste år holdt vi arrangementet sidst i august. Det 
var silende regn, men nu har vi flyttet det tre uger frem. 
Så er det også lyst lidt længere, sagde han.

Slusehuset drives i dag af Lars Westermann, der er tid-
ligere formand i Nordvest, og han havde sat alle sejl til. 
Der var flere forskellige slags pølser og også oksekød med 
tilbehør – alt grillet på fornemmeste vis og med diverse 
tilbehør, og snart gik snakken lystigt over bordene. Lars 
havde for en sikkerheds skyld sat telte op, men dem blev 
der heldigvis ikke brug for – vejret var perfekt – og med 
Susåen som en alletiders ramme om arrangementet, var 
alle glade.

Sommertræf - i Fladså

Den ��. august afholdt Socialdemokraterne i Fladså 
endnu engang et politisk sommertræf. Som sædvanligt 
blev det en særdeles hyggelig sommeraften hos Flem-
ming og Liselotte Bjerregaard, hvor man nu for 6. gang 
havde sat alle sejl til for at skabe en dejlig atmosfære 
for de mange fremmødte.

Masser af grillmad, salat og nye fine kartofler. Hjemme-
lavet kage og kaffe eller the bagefter. Som sædvanligt: 
En kulinarisk oplevelse.

Det politiske islæt sørgede Mette Stensgaard-Christen-
sen for. Hun underholdt med et fint lille causeri, hvis 
hovedindhold var knyttet til Mettes særlige politiske 
interesse: Lokalråd og borgerinddragelse.

Af Sand Jespersen
Medlem af Næstved Midt

Den almindelige politiske diskussion fortsatte og kon-
centrerede sig om relevante spørgsmål i forbindelse med 
opførelse af den nye arena og flygtningesituationen i 
Næstved. De fremmødte medlemmer deltog meget aktivt 
i den politiske diskussion og medvirkede herved til, at 
det blev en af de rigtig gode aftener i Fladså.

Tak for et godt initiativ.

Folketingsvalget

Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest

Fra 7.599 til 11.162 
personlige stemmer i Næstved 

Allerede ved folketingsvalget for fire år siden fik Mag-
nus Heunicke et fornemt valg i hjemkredsen Næstved, 
da han fik 7.599 personlige stemmer. Det var over �4 
pct. af samtlige stemmer afgivet i Næstvedkredsen – og 
halvdelen af de socialdemokratiske stemmer ved valget 
i �0��. Det var nok til, at han blev den største socialde-
mokratiske stemmesluger i Sjællands Storkreds, selv 
om han ikke fik ret mange personlige stemmer i de an-
dre �� kredse i storkredsen.

Men rekorden blev slået, da stemmerne var talt op den 
�8. juni.  Her fik han ��.�6� stemmer i Næstvedkred-
sen, hvilket var over �� pct af samtlige stemmer.  Selv 
Venstres formand Lars Løkke Rasmussen kunne ikke 
komme i nærheden af Magnus Heunicke i Næstved-
kredsen. Lars Løkke fik i alt �.566 personlige stemmer i 
Næstvedkredsen, hvilket indbragte ham en andenplads. 
Karsten Nonbo fik �.07� stemmer på tredjepladsen.

Tilslutningen var størst på Næstveds største valgsted, 
Sct. Jørgens Skole, hvor Magnus fik �8,�7 pct af stem-
merne. Stemmemæssigt blev det til ���� stemmer. Til-
slutningen var mindst i Sandby, kommunens mindste 
valgsted. Her stemte kun 5,77 pct. på Magnus Heuni-
cke. Her blev det kun til �� stemmer.

Også i de andre valgkredse fik Magnus Heunicke væ-
sentligt flere stemmer end sidst. I alt fik Magnus 6.70� 
personlige stemmer uden for Næstved-
kredsen mod �.765 for fire år siden. 
�,4� pct af vælgerne i de �� kredse 
stemte på Næstveds kandidat mod 0,�7 
pct for fire år siden. 

Magnus dansede ind på førstepladsen 
en tåspids foran Astrid
I første omgang blev Magnus Heunicke 
valgt som det andet kredsmandat i 
Sjællands Storkreds, da de personlige 
stemmer blev talt op. Han fik godt ca. 
�.800 flere personlige stemmer rundt 
om på hele Sjælland end Astrid Krag 

– bl.a. kendt for Vild med Dans. Men den højere valgma-
tematik gjorde, at Astrid Krag fik tildelt så mange flere 
listestemmer, at hun blev det først valgte socialdemokra-
tiske folketingsmedlem foran Heunicke.

Et særligt computerstyret kontrolsystem ved fintællin-
gen vendte dog op og ned på dette. Dette kontrolsystem 
gennemgår alle stemmetallene, og her kan man få en 
indikator på, om der eventuelt kan være sket fejl ved 
indberetningen af de fintalte personlige stemmetal.

Kontrolsystemet fik mistanke til stemmeoptællingen i 
bl.a. Holme-Olstrup og et valgsted i Lejre Kommune, og 
her gennemgik man de personlige stemmer en ekstra 
gang – og ganske rigtigt. Der var sket bl.a. nogle fejlind-
tastninger, og ændringen bevirkede, at Magnus Heunicke 
fik tillagt et par hundrede ekstra personlige stemmetal, 
og det var nok til at ændre valgrækkefølgen, også selv 
om Astrid Krag fik et par ekstra stemmer.

Alt i alt for Sjællands Storkreds fik Magnus �7.864 stem-
mer. Desuden fik han tillagt et antal listestemmer, så 
hans samlede stemmetal blev på �7.5�8. Det sidste var 
�8 stemmer mere end det samlede stemmetal til Astrid 
Krag, der i rene personlige stemmer fik �4.898 stemmer. 
Med andre ord dansede Magnus ind på den samlede før-
ste førsteplads, kun en tåspids foran Astrid Krag.              
                            

Sådan faldt A-stemmerne Personlige 
stemmer

Incl tillagte  
partistemmer

Valgt 
som nr.

Supp.  
nr.

Magnus Heunicke, Næstved �7.864 �7.5�8 � (K)
Astrid Krag, Greve �4.898 �7.5�0 � (K)
Pernille Rosenkranz-Theil, Vordingborg ��.07� ��.��� � (K)
Henrik Sass Larsen, Køge 7.�0� ��.474 4 (K)
Rasmus Horn Langhoff, Kalundborg 5.9�7 �0.650 5 (K)
Lannart Damsbo-Andersen, Guldborgsund 5.90� 9.8�� 6 (K)
Kaare Dybvad, Holbæk 4.��� 7.774 7 (K)
Mette Gjerskov, Roskilde �.9�5 7.464 8 (T)
Kasper Roug, Lolland 4.�57 7.�79 �
Ole Hækkerup, Ringsted �.56� 6.867 �
Tom Block, Slagelse �.8�� 5.408 �
Jeannie Thornvig Hansen, Faxe 8�5 �.547 4

(K) = Kredsmandat – (T) = Tillægsmandat
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Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

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

Kurer udkommer 6 gange
om året

Café Thorvald - stedet hvor mennesker mødes…

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. 75,00. – Dørene åbnes kl. 17.30.
Øl – vand – vin og kaffe/the sælges til meget rimelige priser.

Tilmelding på telefon 2016 5882 eller på mail: larsensolveig2@gmail.com 

BERiGtiGELSE
I sidste nr. af KURER havde vi et referat fra vores gene-
ralforsamling i marts måned.

Under punkt 8 var der faldet tekst ud, så her er den kor-
rekte ordlyd:

Ad 8 Beretning fra Byrådsgruppen 
Søren Dysted og John Lauritzen fortalte om arbej-
det og resultater i Byrådet samt svarede på spørgs-
mål. Michael Perch gav ligeledes meddelser fra 
byrådsgruppens møder.

Vi beklager fejlen.
Søren E. Andersen

Formand, Socialdemokratiet Holmegård

Vi har alle i Næstved byråd en meget vigtig kamp foran 
os, en kamp der må og skal vindes. Vi må sikre at Be-
redskabsstyrelsen Sjælland forbliver i Næstved og ikke 
rykker mod København til Hedehusene. Vi vil ikke ac-
ceptere at miste flere arbejdspladser, og hvorfor skal alt 
foregå fra København eller tæt på?

Der må være en mulighed for at vi i Næstved byråd står 
sammen og viser dem på Borgen, at nu er det nok. Det 
vil være en katastrofe, ikke alene for Næstved, men hele 
Sjælland, specielt Sydsjælland og Lolland-Falster, som 

stort set vil bliver afskåret fra en hurtig professionel 
indsats. Jeg håber, at den nye regering kommer på bedre 
tanker og bakker op om at annullere disse besparelser, 
som Socialdemokratiet indgik aftale med Venstre og DF 
om i �0�4.

Klimaforandringerne i Danmark har gjort vejret vildere 
og voldsommere og hele landet rammes efterhånden 
hyppigt af storme og oversvømmelser og følgende per-
son- og bygningsskader. Det er så vigtigt at der ikke 
spilles hasard med samfundets sikkerhed.

Ligeledes er beredskabet også til stor støtte og hjælp i 
mange forskellige lande, når de oplever store oversvøm-
melser, senest i Serbien.

Der er mange grunde til, at prioritere et stærkt og 
velfungerende rednings- og katastrofeberedskab i Dan-
mark. Der er brug for det bidrag fra det danske bered-
skab, der er internationalt respekteret og som råder 
over efterspurgte kvalifikationer. Flere medarbejder fra 
Næstved har adskillige gange været sendt ud for at løse 
opgaver i udlandet.

Dette var betragtninger som gælder for hele Danmarks 
beredskab, men vi må også tænke på vores eget lokale 

Byrådet

Af Hanne Sørensen
Medlem af Næstved Byråd

Beredskabsstyrelsen 
Sjælland - kræver fælles kamp 

statslige beredskab i Næstved, en arbejdsplads for et 
par hundrede medarbejdere.

Det forlyder at man vil samle Beredskabet i Hedehu-
sene, uden at tage hensyn til, at området er for lille, at 
der skal bygges nyt, eller tænkes i helt andre baner. Der 
er ikke brugbart øvelsesterræn i nærheden, så der skal 
investeres mange penge, rigtig mange penge. 

I Næstved (Ladby) er der i forvejen rigtig gode øvelses-
muligheder, som også andre beredskaber i Danmark 
anvender. Skal kommunerne nu selv til at bygge nye 
anlæg??

Det hele kan muligvis samles på andre kaserner, men 
disse er også i meget sløj tilstand og kræver store om-
bygninger/renoveringer. Der skal også på sigt tænkes 
andre tanker for beredskabet i Næstved. Bygningerne 
”Bag Bakkerne” trænger til en istandsættelse, men mu-
lighederne er til stede, hvis vi sammen finder en fornuf-
tig og brugbar løsning.

Kommunerne skal selv til at overtage mange af de store 
opgaver som det statslige beredskab varetager i dag. 
Oversvømmelser, storme og andre store indsatser.

Hvor skal vi i kommunerne finde penge til nyt materiel? 
Og hvem skal klare indsatserne, når deltidsbrandmæn-
dene skal hjem og på arbejde? Og hvad koster det i ek-
stra uddannelse?

Der skal snart bygges ny Storstrømsbro og indenfor en 
kort årrække kommer Femern – rigtig dejligt, men her 
vil det være fantastisk hvis beredskabet kan køre ud fra 
Næstved, tæt på de to store byggeprojekter. Jeg vil og 
kan ikke acceptere at alting skal flytte mod København 
og vi må kæmpe for de arbejdspladser, der er i vores 
nærområde. 

Medarbejderne på Beredskabsstyrelsen Sjælland er al-
tid klar til at rykke til udlandet og dem som tager afsted 

har familie som lader dem rejse, ofte til katastrofeområ-
der, fyldt med kaos og ofte med livet som indsats. Hvil-
ken far, mor, søn eller datter får de hjem igen? 

De gør det, fordi de er stolte af deres job, fordi de mener 
de gør en forskel, og fordi de har tillid til deres arbejds-
giver i et politisk styret system. Lad os ikke svigte deres 
tillid. Vi skal som politikere i Næstved kommune være 
med til at understøtte den ressource, som beredskabet i 
Næstved udøver, og som vi sætter stor pris på.

Det er nu vi skal kæmpe og ikke igen se Næstved miste 
identitet som en af Sjællands førende kommuner og vin-
ke farvel til flere store institutioner, som skete med Gar-
dehusarregimentet  og senest med Næstved Sygehus.

Sensommer hilsen  
Hanne Sørensen

Socialdemokratiet i Holmegård

15. september 2015:   
På tur med Sirius-patruljen i Grønland 
v/Rasmus Rohde.

20. oktober 2015: 
”Hermann – en børnehjemsdreng” – Steff 
Ejlertsen fortæller sin brors historie.

16. november 2015:
Ikke programsat – men sikkert noget 
musikalsk underholdning.

9. december 2015:
Bankospil
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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

5. sept.
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

�5. sept.
På tur med Sirius-
patruljen i Grønland 
v/Rasmus Rohde

�. okt.
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

�0. okt.

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

iNFo-butikken Ramsherred 23
Butikken er åben onsdage fra kl. 14-17 og  lør-
dage fra kl. 10-13 indtil 30. september. 

Hver lørdag vil der være ”Politisk Café” med de 
byrådsmedlemmerfra forskellige udvalg. 
 
En af lørdagene kommer Susanne Lundvald fra 
regionsrådet. 

Om onsdagen bliver forskellige emner taget op.

Vi vil være synlige på Citynight, hvor der lægges op 
til, at DSU finder på en eller anden event.

Hvis I får gode ideer til møder om onsdagen eller 
ønsker at bruge lokalerne til mødeaktiviteter, er  
Birgit Nielsen kontaktperson og styrer kalenderen 
m.m.  
Birgit kan kontaktes på telefon 50 48 32 12.


