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Den ��. november var der lige nøjagtig et år til næste 
kommunevalg. Borgmester Carsten Rasmussen beslut-
tede sig for, at det var en god dag til en lille hurtig me-
ningsmåling blandt borgerne.

Han havde taget tre plastikkasser med og nogle plastik-
bolde, og spurgte de forbipasserende ”hvis denne bold er 
en million kroner, hvor vil du så bruge den? ”

Alle svarede det er svært at vælge alle tre er jo vigtige, 
hvortil borgmesteren svarede
” ja, sådan har vi byrådsmedlemmer det også! ”

Der var tre muligheder Ældre - Skoler - Boliger. Det var 
interessant at høre folks begrundelse for deres valg. Der 
var dødt løb mellem ældre og skoler.

De der valgte ældre sagde at de selv var ældre og gerne 
ville være sikker på at de kunne få hjælp hvis de fik 
brug for det fremover. Det samme sagde de yngre som 
valgte dette område, som en fremtidssikring.

Skoleområdet blev valg ud fra at vi skal investere i 
fremtiden og børnene skal have en god start.

En eftermiddag på Torvet
Boliger var der meget tvivl om. Hvilke boliger er der tale 
om: handicapboliger, billige boliger, ungdomsboliger? 
Her var de unge som investerede i billige boliger når nu 
de skulle flytte hjemmefra.

Der blev også tid til at spise en fransk hotdog og politi-
ske drøftelser mellem borgerne, alt i alt en god eftermid-
dag.

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

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

Munk og Steincke
Stauning fik ved Kanslergadeforliget i �9�� med Radikale og Venstre 
skabt et fundament for fremgang. Steincke fik med den efterfølgende 
socialreform taget et stort skridt for at afskaffe fattigdommen i Dan-
mark, og lagde dermed grunden til vores nuværende velfærdsstat.

Spørgsmålet er nu om ikke Venstreregeringen er på vej i den helt 
modsatte retning. Med indførelse af kontanthjælpsloftet og diverse 
begrænsninger af bl.a. dagpenge, samt evindelige skattelettelser for 
de velstillede, bliver uligheden i det danske samfund større og utryg-
heden tydeligere.

Endvidere har regeringen indført arbejdsprøvninger i et omfang, så 
man får den tanke, at der må herske en holdning om at ”de skal ned 
i møget, så de kan opdage, hvad det vil sige at skulle arbejde for fø-
den”.

Hvad er det for et menneskesyn, der fører os derud?

Nu begynder vel snart en landsindsamling til fordel for de fattige 
- et ædelt formål - men at vi er kommet dertil er en ”falliterklæring” 
- Lad os dog få både en ny regeringsledelse og en ændret holdning.

Det bliver ikke blevet bedre af, at en ny blå regering er kommet til.

Grøn omstilling står stampe her i landet og ikke nok med det. Det 
synes som om at USA vil vende den globale udviklingen og sætte det 
hele i bakgear. 

Vore generationer skal nok klare det, men hvad med de kommende?

Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt nytår 
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- Hvad synes Næstved kommunes borgere vi skal bruge vores fælles penge på?   



4 5

færdsudgifter. Og vi ved også, at det især er de offentlige 
velfærdsudgifter, der bidrager til økonomisk lighed. 

Konjunkturmæssigt er det også et fejltrin. De lande, der 
i Europa især blev ramt af Finanskrisen var netop de 
lande, hvor boligbobler fik lov til at opstå: især i Irland 
og Spanien, men også i Danmark. Sverige og Tyskland, 
der ikke dengang var ramt af boligbobler, blev ikke i 
nær så høj grad ramt. En videreførelse af stoppet for 
ejendomsværdiskatten vil naturligvis bidrage til, især 
i den nuværende situation med historisk lave renter, 
at risikoen for markante boligbobler stiger i landets 
vækstområder. 

Jeg vil derfor også her argumentere mod en forlæn-
gelse af stoppet for ejendomsværdiskatten – det 
strider efter min opfattelse mod socialdemokratiske 
grundværdier: at de brede skuldre skal bære de stør-

ste byrder og at høj beskæftigelse og bekæmpelse af 
ledighed skal have høj prioritet.

Og det er jo ikke nødvendigt at forlænge ejendoms-
værdiskattestoppet for at holde omkostningerne ved et 
almindeligt boligforbrug i ave. Det kan sikres ved, at 
der indføres i bundfradrag, når ejendomsværdiskatten 
beregnes. Et bundfradrag er også ønskelig af en anden 
fordelingsmæssig grund: ejendomsvurderingerne er 
relativt for høje for mindre boliger, som det kom frem 
i Engberg-udvalgets rapport, se den efterstillede tabel.  
Og hensynet til at sikre en stabil konjunkturudvikling 
kan løses ved at indføre intelligent ejendomsværdibe-
skatning, som jeg har uddybet i min bog: Finanskrisen 
– kleptokratiets konsekvens.

Vi må ikke glemme forhistorien om ejendomsværdiskatte-
stoppet. Det blev indført af Anders Fogh Rasmussen re-
geringen med virkning fra 2002. Under den forrige valg-
kamp i 2015, gav vi pludselig tilslutning til at forlænge 
ejendomsværdiskattestoppet, da Venstre foreslog det – vi 
stod uforberedte under blå-Bjerne peroden.

Blå Bjerne er gået til McKinsey, hvor han vel hører 
hjemme. Dette bør også ske med forslaget om at forlænge 
ejendomsværdiskattestoppet til 2025. Hvordan skal dette 
populistiske forslag i øvrigt stoppes, hvis det mindst for-
længes med fire år hver gang der er valgkamp?

Tak for ordet, og tak for muligheden for at komme med 
en opsang. Thi det står skrevet, at man skal tugte de, som 
man holder af. Det være hermed gjort.

På denne kongres har vi også diskuteret nyt princippro-
gram. Som økonom kan jeg med tilfredshed konstatere, 
at historien har vist, at vores økonomiske grundmodel, 
rammestyret markedsøkonomi, er den bæredygtige mo-
del. 

Kommunismens sammenbrud viste, at ren planøkonomi 
var en teoretisk konstruktion, der i praksis ikke kunne 
fungere i frie lande. Finanskrisen viste, at rendyrket li-
beralisme – kommunismens modstykke – fører til økono-
misk kaos og sammenbrud med langvarige meget nega-
tive følger, som vi ikke mindst nu ser i Euro-området.

Derfor: vi skal være meget mere stolte af vor økonomi-
ske grundmodel, rammestyret markedsøkonomi, i det 
nye principprogram. Vi skal ikke være defensive her, 
som det i alt for høj grad hidtil har været tilfældet efter 
min opfattelse. Vi skal tværtimod være offensive – også i 
den daglige debat. Og vi skal tillade os at kritisere, når 

nødvendige reguleringer er på spil, som det netop nu er 
tilfældet i de internationale handels- og investeringsaf-
taler: CETA med Canada og TTIP med USA, der i alt 
for høj grad tjener bøjer sig for de store multinationale 
selskabers interesser. Dette diskturede vi i går i Arbejds-
gruppen om Job og vækst, hvorfor jeg går til et andet 
emne her: vor �0�5-plan.

Vor �0�5-plan er god, som også LO-formanden påpegede. 
Men den er ikke fejlfri. Jeg finder som DSU, at forslaget 
om at videreføre stoppet for ejendomsværdiskatten efter 
�0�0, foreløbigt i en yderligere femårsperiode �0��-�5, 
er forkert: både fordelings- og konjunkturmæssigt.

Vi ved, at boligforbruget (boligens størrelse og kvalitet) 
stiger med den forventede livsindkomst og endda mere 
end proportionalt. Derfor vil en fortsættelse af dette 
stop begunstige de mest velstående og dermed bidrage 
til øget ulighed – og endda ganske markant. Hertil 
kommer, at forslaget i den nuværende situation, hvor 
afstanden øges mellem boligpriserne i vækstområder og 
udkantsområder, yderligere vil forstærke den økonomi-
ske ulighed. Men forslaget har ikke blot disse to direkte 
virkninger på uligheden. Derudover er der også en tredje 
direkte, som jeg ikke nævnte i mit mundtlige indlæg: der 
omfordeles fra ældre til unge, idet ældre afhænder ejer-
boliger, men yngre køber – og forslaget om forlængelse af 
stoppet for ejendomsværdiskat vil yderligere øge boligpri-
serne. Men der er også en indirekte. 

I vor globaliserede verden bliver det stadig vanskeligere 
at finansiere velfærdssamfundet. Umobile eller ret så 
umobile skattegrundlag som jord og ejendom er vigtige 
for at sikre tilstrækkelig finansiering af offentlige vel-

Vores 2025-plan er god
men ikke fejlfri!

Kongres 2016

Af Christen Sørensen
Folketingskandidat, Aarhus Nord

Handelspris, 
kr.

Antal 
parcelhuse

Mere end  
20 pct. under

Mere end 
20 pct. over

Netto 
over 20 pct. 

/under 20 pct.

Under ½ mio.    �09   � 7�  7�
½-� mio. �.�77 �� ��  �0
�-� mio. �.��8 ��   8 -��
�-� mio. �.6�7 �0   � -�7
�-4 mio.    597 44  -� -4�
4-5 mio.    �45 56   � -54
Over 5 mio.    �78 54   � -5�

Kilde: Engberg-udvalgets rapport.

Indlæg på Kongressen, lørdag 24. september:

Da taletiden på Socialdemokratiets kongres var begrænset til  2½ min. pr. taler, valgte Christen Sørensen på for-
hånd at skære sin tale ned.
Vi bringer den her uforkortet, og det med kursiv kom ikke med i talen.

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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Flemming “fangede” Christen på kongressen og fik 
hans tilsagn om at vi måtte bringe hans indlæg i Kurer.

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

Advokat (h)

Lars Henriksen
Kvægtorvsbygningen

farimagsvej 8 . 4700 næstved

advokat@larshenriksen.dk . tlf. 5577 1600
www.larshenriksen.dk
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Af Arne Jacobsen
Medlem af Kurers redaktion
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Til januar �0�7 er det 50 år siden, at Kurer udkom for 
første gang som Socialdemokratiets medlemsblad. 

I det seneste års tid har vi bladet lidt i de gamle numre 
og bragt stort og småt frem om, hvad Kurer har berettet 
gennem årene. Masser af ting har vi ikke fortalt noget 
om, også ting, som nogle af læserne har savnet at læse 
noget om. 

Der har simpelthen ikke været tid til at læse alle blade 
igennem. Omkring �50 numre af Kurer er der udkom-
met gennem årene. 

I starten  stod journalist Knud Rasch i spidsen for Ku-
rer. Han var samtidig journalist på den dengangværen-
de lokalredaktion af Aktuelt, Socialdemokratiets talerør 
såvel lokalt som på landsplan.  Senere overtog andre 
redaktionen, og det fungerede som medlemsblad først 
for Socialdemokratiet i den  gamle Næstved Kommune. 
Senere blev bladet medlemsblad for de socialdemokra-
tiske foreninger i den gamle Næstvedkreds, og nu er 
bladet igen medlemsblad for Socialdemokratiet i Næst-
ved Kommune. Kommunen er til gengæld blevet større 
senest for en halv snes år siden, da Suså, Holmegaard, 

Fuglebjerg og Fladså kom med i Næstved Kommune og 
dermed også i Næstvedkredsen. 

Det vil føre for vidt at nævne bladets redaktører gennem 
tiderne, dels var nogle det mere af navn end af gavn. Re-
daktøren var ofte den samme som foreningsformanden, 
mens andre tog sig af at det praktiske med bladet. En af 
de, der har gjort mest som redaktør, er Poul Sørensen, 
fortælles det af gamle partifæller, der har større ancien-
nitet i Næstved end ham der skriver disse linjer. 

I den seneste snes år er der gjort mere ud af bladets 
udseende, så det i dag fremtræder som et fornemt op-
sat blad, hvor ikke mindst billederne gør indtryk på 
læserne. Her er det værd at fremhæve bladets fotograf 
Benny Larsen. Hans uforlignelige billeder giver virkelig 
bladet karakter. Det samme er tilfældet med den grafi-
ske opsætning af bladet, som i lang årrække var lagt i 
hænderne på grafikeren Mie Bergkvist, men som nu er 
overtaget af grafikeren Palle Lorentzen.

Vi kunne blive ved med at nævne navne … men vil 
stoppe her, så også dette nummer af Kurer får en fornem 
opsætning.
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Mie Bergkvist, fra Kurer 1999.

RECEPTION
Socialdemokratiets medlems-

blad Kurer fylder 50 år.

Det har vi valgt at markere ved en recep-
tion hos Metal, Åderupvej 12.

Lørdag den 21. januar i  
tidsrummet kl. 10.00-12.00

Vi byder naturligvis på lidt til ganen.

Alle medlemmer, Kurers annoncører og 
samarbejdspartnere er meget velkomne til 
sammen med os at festligholde jubilæet.

Et byrådsvalg nærmer sig – og nu er det snart tid til at 
overveje, om du vil forsøge dig med en kommunalpolitisk 
karriere. Det er noget, der kræver store overvejelser. I Ku-
rer i �999 fortæller daværende byrådsmedlem Mie Berg-
kvist om nogle af de erfaringer, hun gjorde sig, da hun for 
første gang stillede op til byrådsvalget i �997. Det blev til 
to perioder, hvorefter hun valgte ikke at genopstille.

Mie var de unge DSUeres kandidat, og hun fik et godt 
valg. Det var ikke blot familie og venner, der havde 
stemt på hende.

Vi klipper lidt i hendes beretning, som også nye by-
rådsaspiranter kan lære lidt af.

”Der var utrolig mange ting, jeg skulle sætte mig ind i, 
stakker af papirer der skulle læses, og forretningsgange 
der skulle læres.”

”Jeg er blevet modtaget utrolig godt af alle i byrådet, og 
jeg har været positivt overrasket over den – trods alt 
– gode stemning, der er partierne imellem. Det fælles 
ønske om det bedste for vores by – Næstved.”

”Der er selvfølgelig rigtig mange møder at gå til, fordi 
der med de faste udvalg følger andre bestyrelsesposter 
med. Derudover har jeg også et �7 timers job (uden 
mulighed for at flexe) + en del overarbejde. Men på 
fantastisk vis er det lykkedes mig at få det til at hænge 
sammen.”

”For nylig rejste jeg mig for første gang i byrådssalen 
– og sagde noget! Og efter mit indlæg fik jeg mønter fra 
højre og venstre, som traditionen siger, når man holder 
sin jomfru-tale.”

”Selvfølgelig er jeg blevet spurgt, hvorfor jeg ikke tidli-
gere har sagt noget. Men for det første har det taget mig 

Denne kolofon fra 1999 fortæller 
om, hvem der stod i spidsen for 
bladet dengang – og samtidig kan 
man læse om, hvordan man den-
gang kunne aflevere indlæg til bla-
det. Tidligere kunne man  hånd- el-
ler maskinskrive et brev, mens man 
i vore dage kan klare sig med en 
mail uden tekniske specifikationer. 

Erfaringer fra et nyt og ungt byrådsmedlem
lang tid at sætte mig godt nok ind i tingene, til at 
jeg har villet kommentere noget. For det andet, så 
er det jo i udvalgene, arbejdet og debatten foregår. 
Når en sag fra kulturelt udvalg skal for i byrådet, er 
det min formand Per Boserup, der fremlægger sagen 
mundtligt.”

”Derudover vil jeg ikke gentage det, den forrige taler 
sagde, (som mange gør), kun fordi Næstved Tidende 
sidder på første række. Selvfølgelig er det også vig-
tigt at markere sig, men jeg gør det på den måde, jeg 
synes er bedst, så mon ikke det går.”

”Jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg gik ind i 
kommunalpolitik. Det er et utroligt spændende 
og inspirerende arbejde, som har lært mig utrolig 
mange ting. Det har givet mig mange udfordringer 
og oplevelser, jeg ikke kunne ha’ fået andre steder. ”

”Jeg har lært, at det er meget nemt at sige, at kom-
munen ikke gør det ene og ikke sørger for det andet, 
men at få det hele til at hænge sammen, samt gøre 
alle tilfredse er meget svært.”
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I forrige nummer af Kurer havde vi en lille konkur-
rence om, hvem der var på det billede, vi gentager her. 
Konkurrencen var en gentagelse af en konkurrence, som 
Kurer holdt for næsten �0 år siden, og dengang var der 
kun to besvarelser. 

Nu her i �0�6 kom der ikke færre end syv besvarelser. De 
udmærkede sig alle ved at være rigtige, så det var nød-
vendigt med en lodtrækning for at finde vinderen af den 
gode flaske rødvin, som redaktionen har sat på højkant. 

Vinderen blev: 
Torben H. Nielsen, Sct. Jørgens Park 121

- og flasken vil blive overbragt ved den reception, der 
holdes i anledning af 50-års jubilæet (se forrige side). Vi 
satser på, at vi kan få personen på billedet til at over-
række præmien til vinderen. 

Og hvem er så personen på billedet. Det er tidligere by-
rådsmedlem Per Andersen, der som ung DSU’er afleve-
rede et billede til redaktionen. Han er stadig aktiv i So-
cialdemokratiet bl.a. som formand for Socialdemokratiet i 
Næstved Syd og som medlem af Kurers redaktionsudvalg.

I øvrigt har vi fået opklaret, hvem  der er mester for den  
tegning, der blev lavet af Freddy ”Danish Dynamite” 
Blak, da han gik af som partiformand i Næstved for at 
blive europaparlamentsmedlem i Bruxelles / Strasbourg. 
Den er tidligere Kurer-redaktør m.m.m. Bjørn Falck-Pe-
tersen, der har slået stregerne.

- Dengang var der ikke råd til så mange billeder i bladet, 
og så måtte jeg somme tider selv i gang med blyanten 
når der skulle laves en forside, fortalte Bjørn fornylig til 
Kurers redaktion.

Unge Per blev genkendt

- og Freddy Blak.
Tegner: Bjørn Falck-Petersen

Per Andersen

AOF Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle.

Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring

AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1. sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com 

Socialdemokrat

Af Klaus Møller
Nyt medlem af Socialdemokratiet

Derfor har jeg meldt  
mig ind i Socialdemokratiet

• Jeg har meldt mig ind i Socialdemokratiet her i ef-
teråret �0�6, og hvis du spørger mig, hvorfor, så er 
det fordi, jeg vil være del af et parti, der arbejder for 
at udbygge og udvikle det danske velfærdssamfund 
til gavn for alle medborgere i stedet for at give skat-
telettelser til de rigeste.

• Hvis du spørger igen, så er det fordi, jeg vil være med 
i et parti, der arbejder aktivt for at forbedre vores 
miljø, klima og natur. Når vore evner og ressourcer er 
til det, så skal vi være de bedste på området og ikke 
ligge og rode i anden division.

• Hvis du spørger igen, så er det fordi jeg være medlem 
af et parti, der fører politik med argumenter, som ikke 
fører skræmmekampagner, og som ikke accepterer, at 
man har ret, bare fordi man råber højest eller er mest 
flabet.

• Hvis du endnu ikke har fået svar, så er det fordi, jeg 
ønsker at være med i et parti, der sætter mennesker 
før mennesket, som respekterer det enkelte menneskes 
værdighed og uendelige værdifuldhed.

• Hvis du spørger igen, så er det fordi, jeg ønsker at 
være med i et parti, der vil uddanne hver enkelt, så 

ingen sættes udenfor, men så vi alle kan bidrage til 
fællesskabet ikke blot som arbejdstagere, men også 
som ligeværdige borgere i det demokratiske sam-
fund.

• Har du brug for flere svar, så er det fordi, jeg ønsker 
at være en del af en bevægelse og et fællesskab, der 
tror på, at man netop ved at være en engageret delta-
ger i et menneskeligt fællesskab blive sat fri som men-
neske.

• Hvis du spørger mig igen, så er det fordi, jeg vil støt-
te et parti, som arbejder for, at Danmark skal bevare 
sin placering i det internationale samfund, som ikke 
mener, at vi har nok i os selv, og som passer på Dan-
mark uden fremmedhad og fremmedfjendskhed.

• Endelig er det for at være en del af et parti, der igen 
udtrykker tillid til de offentligt ansatte, som har til-
lid til de ansattes dømmekraft, og som ikke finder det 
nødvendigt hele tiden at skulle kontrollere, måle og 
veje hver enkelt.

Klaus Møller 
Fodbygårdsvej ��B 

4700 Næstved
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Sydsjælland
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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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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

En yderst aktiv  
kvinde

Et gammelt ordsprog siger, at hvis man skal have lavet 
noget, så skal man spørge folk, der i forvejen har travlt. 
Og det passer om noget på Maja Kofoed. Hun er rodet 
ind i masser af aktiviteter, for som hun siger: ”Jeg har 
aldrig fri, for så keder jeg mig.”

Maja Kofoed stammer oprindeligt fra Ringkøbing-egnen, 
senere boede hun på Fyn, man kom for 45 år siden til 
Næstved, da hun fik job på Solgaven.

 - Og jeg har ikke fortrudt, at jeg flyttede til Næstved. 
Det er en dejlig by, hvor der sker meget. Se nu bare på 
den nye arena – jeg tror det bliver rigtigt godt med den 
på længere sigt. Men desværre er alt for mange pes-
simistiske over for alt nyt, og i stedet for hele tiden at 
kritisere, så skulle man hellere se at være lidt positive, 
siger Maje Kofoed.

På spørgsmålet om, hvorfor hun lige blev socialdemokrat 
er svaret: -  Min far stemte altid socialdemokratisk, så 
det er jeg opvokset med, selv om mine fem søskende si-
ger, at jeg er godt tosset.

Denne måneds socialdemokrat er Maja Kofoed fra Næstved

Meget at lave
Og så til Maje Kofoeds mange gøremål.

I 40 år har hun været frivillig i Dansk Folkehjælp – og 
er det stadig. Hun er også lærerrepræsentant i AOF, 
hvor hun har undervist hjemmeværnsfolk i førstehjælp. 
Hun var i øvrigt den første kvinde, der fik kørekort til 
stor bil i Hjemmeværnet, og det var ifølge hende selv 
ikke svært af få. Hun laver også mad i AOF-regi, og ”når 
der står brunkål og æbleskiver på programmet, så spiser 
folk dobbelt så meget som ellers”, siger hun.

Maje Kofoed har også arbejdet samlet i �� år i Rumæ-
nien i Teddybjørnefonden, der er en fond, der arbejder 
for at forbedre børns vilkår i landet.

- Jeg blev ringet op, og spurgt om jeg ville være med, og 
sagde så ja. Jeg var væk tre måneder af gangen, og mine 
mange år i Rumænien betyder, at jeg kan tale sproget. 
Jeg kan i øvrigt også tale italiensk, siger hun.

Når talen er om AOF, mener hun, at skolederen, Connie 
gør et fantastisk stykke arbejde, og hun fortsætter:

- På AOF’s sommerskole står jeg for madlavningen, og 
mange kursister siger ligeud, at de kommer, hvis jeg la-
ver maden. Men der er jo intet på Grønnegade Kaserne, 
så man skal selv have gryder, potter og pander med, 
siger hun.

Hele familien samlet
- Nu er jeg jo blevet oldemor, og har rundet de 75 år. Og 
da det skete, lejede jeg et stort sommerhus i Marienlyst 
med plads til �4 personer – og så var der fest. Ved en 
anden lejlighed havde jeg inviteret hele familien med til 
Prag. Det kostede 85.000 kr., så det var en ordentlig ud-
skrivning. Nogle af mine venner fra Rumænien her også 
været her, og til næste år skal jeg selv til Rumænien. Jeg 

var i øvrigt med til en premiere på en film om det arbej-
de vi gør for børnene i Rumænien. Ved den lejlighed var 
der �5 børn med, og så er det jo, at man kniber en tåre.

Og som det ikke var nok, så har Maja Kofoed også haft 
russerbørn på Ålestokgården, hun  er også besøgsven 
hver tirsdag i Røde Kors, går til gymnastik og til banko 

Maja Kofoed

i Bårse Forsamlingshus, og hun er også med i ældrenet-
værket. Her har hun i øvrigt fået � x 48.000 kr., fra sta-
ten til en forlænget weekendtur for de ældre.

Politik
På det politiske område, har Maja Kofoed for mange år 
siden været opstillet til byrådet, og hun kendte tidligere 
borgmester Svend Hansen og kender Henning Jensen, 
som hun betegner som gode borgmestre.

- Men jeg kan også godt lige vores nuværende borgme-
ster, Carsten Rasmussen – han gør det godt, og så er 
han ung, siger Maja Kofoed, der også har været lokal-
formand for en vælgerforening i Næstved, og som følge 
deraf har været med til mange vælgermøder.

- Jeg har det godt og klager ikke over Næstved. Jeg el-
sker at lave mad. Brunkagerne til jul er færdige, så nu 
gælder det nogle andre småkager, siger Maja Kofoed.

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

Annoncér i KURER

Små annoncer (1/8)
kr. 330,- pr. nummer

Store annoncer (¼)
kr. 550,- pr. nummer

KURER udkommer 6 gange om året

�
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Tid: Søndag den 11. december kl. 14.00-17.00
Sted: Sognegården i Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101, Næstved

Kære medlemmer af Socialdemokratiet i Næstved
Vi har hermed fornøjelsen at kunne invitere til julehygge for børn og voksne på oven-
nævnte dato – Der er lagt op til et par hyggelige timer for alle, såvel børn som voksne.

Vi skal hygge med nissefar –  julesange – juletræ – juleklip – oplæsning – godteposer – lot-
teri m.m. Musikken leverer Carsten rasmussen.

Der vil blive serveret kaffe og æbleskiver til de voksne og saftevand, æbleskiver samt 
godteposer  til børnene.

Alt dette skal kun koste kr. 50,00 pr. person (voksne såvel som børn). Beløbet 
betales ved indgangen

Det er intet krav, at man kun kan komme hvis man har børn med. Alle der har lyst til en 
hyggeeftermiddag er velkomne, også bedsteforældre og andet godtfolk.

Tilmelding skal ske senest den 6. december til:  
Solveig Larsen, tlf. 2016 5882 eller på mail: larsensolveig2@gmail.com 

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen

Af Magnus Heunicke
Medlem af folketinget 

ChristiansborgDer har været 
      folketingsvalg!!!

“Der har været folketingsvalg”, sagde Anders Samu-
elsen som svar på, hvorfor han ikke længere krævede de 
topskattelettelser, han hele �0�6 har hævdet var hans 
ultimative betingelse for at støtte Lars Løkkes regering.

Det var TV�, der spurgte, og Samuelsens forklaring ly-
der sådan her i sin helhed:

“Der har reelt set været et folketingsvalg. Nu har vi en 
ny situation. Mandattallet er faldet ud på præcis samme 
måde som før, kan man sige. Men nu går vi i gang med 
at forhandle et nyt regeringsgrundlag.”

Det var lige godt pokkers. Har der været folke-
tingsvalg?

Det har vi ikke opdaget i resten af Danmark uden for 
Slotsholmen. Der plejer da ellers som minimum at være 
både valgplakater og mulighed for at man kan møde op 
os sætte sit kryds. Men åbenbart ikke denne gang.

Og tænk, hvor heldig har man lov at være: Ifølge Samu-
elsen er mandattallet faldet ud på præcis samme måde 
som før.

Det var dog pudsigt. Altså lige præcis med ét mandats 
flertal til de blå partier, trods meningsmålingerne har 
vist rødt flertal i månedsvis?

Men ok, forkerte meningsmålinger er vel snarere reglen 
end undtagelsen for tiden...

Løkke redder livet
Med de tre blå partier i regering, har Lars Løkke først 
og fremmest reddet sit eget politiske liv. Med i alt 5� 
mandater bag sig er der tale om en af Danmarks mind-
ste regeringer, selv om den altså består af tre partier. 
Derfor er det værd at spørge det parlamentariske grund-
lag, Dansk Folkeparti:

Har Kristian Thulesen Dahl virkelig godkendt, at hans 
mandater skal bruges til at få Liberal Alliance i rege-
ring?

Et parti, der har fået Finansministeriet til at gennem-
regne sin politik, og hvor resultatet er lige så klart som 
det er skævt: Samuelsen og co vil fjerne topskatten, 
sænke bankernes og finanssektorens selskabsskat for 
milliarder og give de �0 procent rigeste i Danmark en 
skattelettelse på i alt 6�.000 kroner om året, mens de 40 
procent i den nederste indkomstskala vil få en nedgang i 
det disponible forbrug.

Og ser man isoleret på de �0 procent af befolkningen 
med de laveste indkomster, vil de med Liberal Alliances 
politik skulle leve med et endnu mere skrabet hushold-
ningsbudget. I alt vil de fattigste �0 procent danskere få 
reduceret deres forbrugsmuligheder med 9.000 kroner 
om året, konkluderer Finansministeriet.

Det er i sig selv pilhamrende skævt. Men det stopper 
ikke her, for de store gave til de mest velpolstrede koster 
som bekendt, og også det har Finansministeriet regnet 
på: Liberal Alliances politik betyder, kogt ind til benet, 
at vi skal sige farvel til 9�.000 medarbejdere i den of-
fentlige sektor. Liberal Alliances økonomiske politik er 
et direkte angreb og en trussel om en fyreseddel til alle 
landets sygeplejersker, sosu-assistenter, pædagoger, læ-
rere og politifolk.

Af de konkrete forslag i Liberal Alliances egen �0�5-
plan kræver partiet, at vi skal gøre op med velfærdssam-
fundets kronjuvel og indføre kontant betaling  hver gang 
vi har brug for gå til vores egen læge med os selv eller 
vores børn.

Masser af selvtillid
Partiet har masser af selvtillid, og der er da også 5-7 
procent af danskerne, der drømmer om et så drastisk 

farvel til det velfærdssamfund, generationer har bygget 
op før os, og som gør Danmark til det unikke samfund, 
vi har i dag, Men der er kæmpe flertal imod LA’s kon-
krete omfordeling fra de familier, der har mindst, til de 
mest velstillede i vores samfund. Ligesom danskerne 
siger nej til de nedskæringer i velfærden, som LA ar-
bejder for.

Derfor kan det jo undre, at et så ekstremt højreorien-
teret parti halvandet år inde i en valgperiode pludselig 
kan indtage regeringsbænkene. Der er én person, man 
skal stille det spørgsmål:

Han hedder Kristian Thulesen Dahl. Det er hans 
mandater, der holder hånden under Liberal Alliance i 

regering. Det tror jeg kommer som en overraskelse for 
mange af dem, der satte deres kryds ud for Dansk Fol-
keparti.

I Socialdemokratiet er vi klar til at være konstruktive 
og kritiske i opposition. Med den nye regering er der nok 
at være på vagt over. Og det kan vi love, at vi vil være. 
Således at danskene får et helt klart valg, når det rig-
tige valg bliver udskrevet.
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Uha-da-da. Der er godt nok gang i den i øjeblikket. Al-
verdens politikere, eksperter, kommentatorer og mange 
af os mere almindelige folk, er i fuld gang med at for-
klare hvorfor Trump blev valgt som USA’s næste præ-
sident, hvorfor et flertal af briterne har besluttet sig for 
at Storbritanien skal forlade det europæiske fællesskab, 
hvorfor Dansk Folkeparti har så stor tilslutning blandt 
danske vælgere, hvorfor højrefløjspartiet Alternative für 
Deutschland har stigende vælgersucces og hvorfor Ma-
rine Le Pen fra Front Nationale på den yderste højrefløj 
spås chancer for at blive Frankrigs næste præsident ved 
valget i maj �0�7. Kort og godt: Hvorfor har de stærkt 
nationalistiske højrekræfter vind i sejlene?

Svaret
To forklaringer synes at gå igen i svarene på disse 
spørgsmål. Den første er, at flere og flere vælgere i for-
skellige vestlige lande gør oprør mod den såkaldte elite. 
Den anden forklaring er, at proteststemmerne kommer 
fra mennesker, som er kommet i klemme i globaliserin-
gen. 

Jeg tror rigtig mange vil sige, at disse forklaringer ly-
der meget fornuftige. For mig er det i hvert fald klart, 
at i de sidste �0-�5 år har politiske topledere, store 
erhvervsvirksomheder, eksperter og mange andre i 
vores del af verden været i gang med en stadig større 
og stærkere lovprisning af globaliseringen og dens po-
sitive virkninger for (stort set) os alle. Vi har kunnet 
købe billigere og billigere varer og har for de samme 
penge kunne opleve større materiel velstand. Men som 
tiden er gået er det blevet tydelige og tydeligere, at 
langt fra alle har haft fordel af det globale produktions- 
og forbrugssystem. Vores øgede forbrug af varer lavet 
i fx Kina har slået jobs ihjel hos os selv. Medaljen har 
en mørk bagside. Der er skabt større og større ulighed i 
vore livsmuligheder. Nogle har fået klart bedre forhold, 
medens andre og stadigt flere har fået deres livsvilkår 
langvarigt forværret.

Det er derfor ret naturligt, at flere og flere vælgere i 
vestlige demokratier vender sig mod at det dårlige, de 

forbinder med globalisering, ikke mindst jobtab. De 
søger hen mod det, som de opfatter som modpolen til 
globalisering, nemlig nationalisme. Og når toppen af 
politikere og erhvervsfolk med flere er gået i front med 
fortællingen om globaliseringens lyksagligheder, så er 
der jo ikke noget mærkeligt i, at disse – globaliseringens 
frontkæmpere – bliver hængt ud som ”eliten” af Trump, 
Thulesen Dahl, Le Pen og de andre, som er bannerførere 
for nationalisme. Med god hjælp fra sensationshung-
rende medier, som lever af at gøre stort set alt til dybe 
modsætninger mellem forskellige mennesker og politi-
ske opfattelser, er det lykkedes personer med populistisk 
talent i forskellige lande at føre sig frem som folkenes 
sande stemmer og repræsentanter.

Men holder svaret?
Der er dog noget i hele denne forklaring på alle dårlig-
dommene, som jeg synes halter. For det første: Er alle de, 
der gør sig til det tavse flertals talsmænd og som rakker 
ned på den såkaldte elite, ikke selv en del af denne elite? 
Trump hører til blandt de rigeste i USA, ikke? Thulesen 
Dahl og Messerschmidt er jurister, og Søren Espersen er 
uddannet journalist efter en tur på universitetet med te-
ologistudier, men de hører ikke til eliten eller hvad? Og 
hvad med Brexit-lederen Nigel Farage fra partiet UKIP, 
der har en fortid i Londons finanscenter, The City? Er 
han ikke en del af eliten, ligesom talspersonen for AfD i 
Tyskland, Frauke Petry, som har taget akademiske ud-
dannelser i kemi på universiteter i såvel Tyskland som 
England? Og Marine Le Pen fra Front Nationale, som er 
jurist og har arbejdet som advokat, er hun ikke en del af 
eliten?

Når disse – ”de undertrykte folks sande fortalere” 
– tordner mod eliten, ja så er de en flok hyklere. Ikke 
andet. De er selv en del af denne elite, og tager del i det 
komfortable liv, som eliten lever målt i forhold til det, 
mange af deres tilhængere typisk må tage sig til takke 
med. 

Men hvad så med det anden forklaring, den der handler 
sig om at flere og flere har fået det dårligere ved bl.a. 

En knyttet næve slår  
hårdere end fem spredte fingre

Af Christian v. Benzon
Bestyrelsesmedlem, Holmegaard partiforening

Nationalisme at miste deres job på grund af globaliseringen, holder 
den da ikke? Jo, her har vi nok fat i noget. Og her er der 
noget at gøre. Til en start kunne vi kalde tingene ved 
deres rette navn. Årsagen til tab af jobs og stigende ulig-
heder i livsvilkår for mange i vores del af verden hedder: 
Kapitalisme ude af kontrol. Den uhæmmede private 
ejendomsret til produktionsmidler og den frie ret til at 
udbytte mennesker i store dele af verden – kombineret 
med den ukontrollerede ret til at flytte kapital rundt på 
kloden – gør, at kapitalejere hele tiden kan flytte virk-
somheder og jobs rundt i deres utrættelige jagt på mere 
og mere profit. Denne grænseløse grådighedsappetit 
fører også til stadigt større og større skatteunddragelser 
og svækker derfor de enkelte landes evne til at betale 
for en ordentlig social tryghed, der skal holde hånden 
under de mennesker, der har det sværest. Vi oplever en 
tiltagende spiral af social uansvarlighed med fuld fart 
mod bunden.

Et andet svar?
De protester, som kommer til udtryk ved valg og afstem-
ninger i vores del af verdenen, skal tages alvorligt. Og 
der skal handles nu for at gøre noget, der effektivt kan 
forbedre livsvilkår for de mange, som har mistet på se-
neste årtiers udvikling.  

Det er nok så forståeligt, at de nationalistiske højre-
kræfter ikke taler om den uhæmmede kapitalisme som 
årsagen til forringede livsvilkår – det ville da også være 
at skyde sig selv i foden. Disse nationalistiske banner-
førere, som propagander mod globalisering, EU mm., 
ville jo kunne miste deres personlige privilegier ved at 
angribe det kapitalistiske system. Derfor bruger disse 
hyklere nationalisme og anti-globalisering som politiske 
holdkæft-bolsjer, som deres tilhængere kan sutte sig i 
søvn på.

Mere nationalisme er bare ikke vejen frem – flere græn-
ser og mere lukkethed om de enkelte land løser ingen-
ting. Der er jo ikke sådan, at international kapitalisme 
er noget skidt, medens national kapitalisme er noget 
godt i sig selv. Det er jo heller ikke sådan, at den ene ka-
pitalist er drevet af ønsket om størst mulig profit, og den 
anden ikke er det. Købe billigt (fx arbejdskraft) og sælge 
dyrt (fx varer) er dagsordenen hos alle på markedet. Hos 
os selv og alle andre steder. 

Det er derimod en kamp mod den uhæmmede kapita-
lisme, der for alvor må på dagsordenen. Vi har nu så tit 
hørt så meget om nødvendigheden at gøre ”rammevilkå-
rene for erhvervslivet” bedre – nu er tiden er inde til at 
vi taler om at gøre noget for forbedre ”rammevilkårene 
for arbejdslivet”. 

Den politiske kamp kan bare ikke føres isoleret i hvert 
land for sig. Selv store europæiske lande vil komme til 
kort i kampen for at stække den uhæmmede kapita-
lisme og rette op på dens følgeskader. Kun ved at stå 

sammen, bl.a. i et stærkt europæisk fællesskab, kan vi 
gøre realistiske forhåbninger om at kunne skabe blandt 
andet en mere retfærdig omfordeling af goder og mu-
ligheder og et arbejdsmarked, som kan rykke noget til 
fordel for ganske almindelige mennesker. 

At vi sammen kan gøre noget i den rigtige retning viser 
den armlægning, EU med den danske kommissær Mar-
grethe Vestager i spidsen har gang i med Apple og en 
række af verdens største multinationale selskaber om 
skatteunddragelse. Om end det er små skridt, så viser 
det, at vi sammen kan gøre noget, som ingen af os kunne 
gøre alene.

 

Til medlemmerne af 
partiforeningen – Holmegaard:

NyTåRsTRæf
Vi tager den gode, gamle tradition op igen og invi-
terer vores medlemmer til hyggeligt samvær samt 
ønsker hinanden Godt Nytår 2017.

Alt tegner til at det bliver et godt og spændende 
politisk år: 
• Bliver Mette Frederiksen i �0�7 danmarks næ-

ste statsminister? 
• Vi skal have kommune og regionsvalg, og til disse 

valg står vi flot i meningsmålingerne… 

Der er derfor al mulig grund til at vi mødes med 
vores byrådsmedlemmer Søren Dysted, John Lau-
ritzen, Michael Perch samt kandidater til regions-
valget: 

Onsdag 11. januar kl. 18.00 
i mødelokalet på 

Fensmark Bibliotek     

Partiforeningen vil være vært med noget spiseligt, 
drikkeligt og ikke mindst åndeligt…

Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig, 
senest 16. december til Søren e Andersen på 
tlf. 2135 0224 eller 
socialdemokratietholmegaard@gmail.com  

Det bedste hilsener med ønsket om en glædelig jul 
og godt nytår!

Bestyrelsen
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3 Har du set de ægte røde? Drømmer om et kødfrit liv.. 
Diskuterer utopier - Virk’ligheds-Alternativ 
Ét parti kan sætte punktum. Morten si’r han er nor-
mal.. 
Men ham har de fleste luret - for han er jo radikal. 
De vil alle ha’ lidt kant 
Venstrefløjens kværulant 
Der i Enhedslistens bagland - kan det virk’li’ være 
sandt: 
Både Skipper og Johanne - bor nu lidt ekstra-vagant 
Og de blå får blod på tanden: 
Se, en boligspekulant!

4 Hvad med �0�5? Og med Venstres Galluptal? 
Løkke kigger rundt i Salen: Er der stemning for  
et valg? 
Hvem kan ringe til Lars Seir - i hans alpe-skattely? 
Og hvem vækker Søren Pape - fra hans drøm om  
jagerfly? 
Det’ en særlig dynamik. Løkkes Venstremands-logik: 
Han og Nyhavns raske svende har en  
undgå-valg-taktik 
Åh, det ligner stor komik. Men er faktisk ren panik 
Kun en tåbe frygter ikke  
Anders’ stålbesatte blik! 

Af Magnus Heunicke
Medlem af folketinget 

Kultur - Kongres - Christiansborg

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

Skrevet til  
Socialdemokratiets kongres 2016

Mel. Mandalay

1 Når de blå vil styre landet - skal det ikke være nemt 
Sådan meningsmålings-mæssigt: Enten værre eller 
slemt! 
Hvert parti vil profileres. Det’ det rene anarki. 
Løkke mægler på Marienborg - men det bli’r et skæn-
deri! 
Hvad mon vælgerne ku’ li’? Hvis de havde nog’t at sig’? 
Mon de husker Hjortens udbrud - mod “kommune-
klynkeri”? 
Hvis de blå nu blot ku’ enes - om Lars Løkkes fantasi 
Ku’ de klatre ned fra træet, 
Og Claus Hjort ku’ få lidt fri.

2 Pape frygter spærregrænsen. Thulle har en  
klar taktik: 
DF photoshopper hunde - ind i deres politik. 
Ka’ de holde en balance - ka’ de finde et forlig? 
LA’s stirrekonkurrence: Ned med skatten til de rig’! 
Har vi ikke hørt det før? 
Må vi snart ha’ lov at spør’: 
Blot man er en kuglestøder - skal man være kugleskør? 
Sig goddag til frøken Vermund - med sin fremmedhetz-
odør 
Lille Lars fra store Græsted, 
Har du mistet dit humør?

Hvor langt er vi kommet, og hvordan kommer vi videre og 
er det borgernes sundhedsvæsen, eller er det lægernes. 

Der er igennem de senere år blevet arbejdet med for-
skellige forsøg på at få patienterne mere involveret i 
deres eget behandlingsforløb. Målet er at man med ud-
gangspunkt i borgerens ønsker og egne ressourcer kan 
behandle forskelligt, og i begge situationer nå det bedste 
resultat for netop den patient. 

Hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, så ville det være 
optimalt at jeg selv kunne bestille tid på en afdeling, 
frem for at vente på en indkaldelse. Jeg ville også fore-

trække en e-mail eller et telefonopkald i stedet for at 
blive kaldt ind til endnu en samtale for at få resultat. 

Andre har det sikkert omvendt, men hvor ville det være 
rart at kunne vælge. Meget er blevet forbedret, men vi 
kan helt sikkert stadig gøre det bedre

Bedre service og aktivt samarbejde fra begge sider ville 
også gøre det af med frustrationer som når man bliver 
udskrevet fra sygehus og man efterfølgende skal følges 
op med kontrol og medicinering hos egen læge. Det un-
drer mig at dette ikke foregår pr. automatik efter besked 
fra behandlingsstedet. Jeg tænker at lægesekretæren 
kunne ringe til borgeren eller sende mail med en plan 
og nogle tider. Jeg husker kun alt for tydeligt, da min far 
blev udskrevet fra sygehuset en fredag med besked om 
at kontakte egen læge straks mandag. Efter �4 opring-
ninger mandag, hvor telefonen konstant meldte optaget 
opgav han at komme igennem. Han kørte ind til lægen, 
som jo havde patienter og derfor ikke havde mulighed 
for at tale med ham, selv om han var mødt personligt 
op. Han afleverede derfor et brev, men heller ikke dette 
udløste en opringning. Så næste dag måtte han igen 
tage plads i telefon køen for at få en samtale. Her var 
han så heldig at komme igennem inden for telefontiden. 
Samlet set har min far brugt unødigt meget tid, det me-
ste af mandagen uden at vide hvor kritisk opfølgning og 
justering af medicinen var. Et sådant forløb synes jeg er 
mangel på respekt for patienterne. 

Hvor ville det have været let for sygehuset at sende en 
mail til lægen, som så kunne ringe op til min far når det 
passede ind i lægens program. 

Hvor mange har ikke prøvet at ringe til lægen uden at 
kunne komme igennem denne kø? Skal vi ikke foreslå 
alment praktiserende læger at indføre et system med 
tryk � for at blive ringet op vedr. bookning af en aftale, 
tryk � for en akut samtale med en læge. Ved � hhv. � 
kunne patienten så forvente en opringning inden for ½ 
- � time. Se  det ville være service og et godt tilbud til 
borgerne. 

Borgernes 
sundhedsvæsen

Regionen

– PRiNCiPPROgRAM – 

Har du forslag til Socialdemokratiets 
principprogram?

Medlemsmøde hos Metal, Åderupvej 
tirsdag 24. januar kl. 19.00. 

emnerne er: ulighed og velfærd
Oplægsholder: MF. Magnus Heunicke.

Spisning fra kl. �8.00 med øl og vand samt kaffe/te.

Tilmelding senest onsdag 18 januar til 
kjmo09@privat.dk eller 4143 6392.

Søren og Kaj

Principprogrammet er nået til 2. halvleg. I foråret havde vi en 
aften hvor der blev diskuteret og indsendt generelle forslag.

Alle inputs fra hele landet er sammenskrevet til 6 emner. Næst-
vedkredsen arbejder videre med emnerne ulighed og velfærd. 

Hvis du vil have indflydelse på hvad vi socialdemokrater kan 
gøre ved uligheden og bedre velfærd, så mød op! 

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem
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Café Thorvald - stedet hvor mennesker mødes…

 

Vi laver 8 årlige arrangementer fra september til og 
med april. Det helt store tilløbsstykke er julebanko, 
hvor der er totalt fuldt hus – ellers er det alminde-
ligt med mellem 75-85 deltagere pr. gang, som alle 
deltager i fællesspisningen.

Når vi så kommer til det mere praktiske, er for-
delingen hos os denne:
• Formanden står for alle aftaler med de forskellige 

oplægsholdere/underholdning mv, samt udfærdi-
ger programmet, og udsender dette til alle der er 
registrerede i mailgruppen. Dette arbejde sker 
i samråd med kassereren, da der jo er økonomi 
involveret.

• Formanden modtager også alle tilmeldinger, og er 
den der byder velkommen, og i øvrigt styrer sla-
gets gang i løbet af aftenen.

• Kassereren styrer regnskabet – aflægger rapport 
til LO en gang årligt (det er et meget enkelt regn-
skab vi fører). Hun tager sig stort set også af ind-
køb til eks. julebanko (gevinster mm.). Hun ind-
køber også småkager, og eks duge når vi mangler 
det.

LO Søger iLDSJæLe
- der kan fortsætte Café Thorvalds aktiviteter 

i 2017 og fremover.

Alder er ingen betingelse, men du skal være 
medlem af en LO-fagforening.

• Det er også kassereren der sidder ved indgangen 
og tager mod betaling.

• Hanne er vores kaffedame, som sørger for at der 
er brygget kaffe, og gjort klar på vognen, så der 
kan sælges kaffe efter spisningen.

• Så er der lige et par stærke mænd, eller fire der 
får sat nogle borde og stole op, hvorefter vi hjæl-
pes ad med at rigge til på bordene med lys, blom-
ster og glas.

• Det er altid ”tag-selv-bord”, og tallerkener – ser-
vietter og bestik står på madbordet.

Vi har et par friske mænd, der altid er super til at 
tage opvasken i køkkenet.

Men fordelingen kan se anderledes ud, det handler 
om at gøre det man er bedst til.

Giv besked på lonaestved@c.dk eller skulle I have 
uddybende spørgsmål, inden I beslutter jer, er I me-
get velkomne til at kontakte Solveig Larsen på tele-
fon 2016 5882.

19

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

Næstved

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

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer

KongresSocialdemokraterne 
eller  
Socialdemokratiet?

Kongres 2016 i Ålborghallen med en veloplagt og 
skarp Mette frederiksen (MF).

Fokus var rettet imod den del af befolkning som be-
finder sig i den nederste del af hierarkiet. Pensioni-
sten, kontanthjælpsmodtageren, den ufaglærte og den 
uden uddannelse. Hvem tager sig af dem? Det gør 
socialdemokratiet. MF indrømmet også at reformerne 
havde haft en uheldig virkning på nogle områder, som 
skal ændres. MF ville ikke love at ændre på kontant-
hjælpsloftet, før hun havde et flertal for det i folketin-
get. 

Gæsteoptræden af fangekoret søndag morgen satte 
også tankerne i gang. Hvilke tanker og visioner, havde 
de mennesker da de var unge? Var samfundet tilstede 
da de havde brug for hjælp? Er det samfundets skyld? 
Det drejer sig om tillid. Hvis vi stoler på samarbejde 

- stoler på hinanden og stoler på Danmark. Solidaritet, 
lighed og broderskab gør Danmark til et sted hvor vel-
færden og troen på det enkelte menneske vokser dag 
for dag.

Principprogrammet var samskrevet til 6 emner som vi 
arbejdede videre med i workshopperne lørdag. Det var 
startskuddet til at gå videre med punkterne ude i landet 
hvor alle medlemmer har indflydelse på principprogram-
met.

Den positive stemning på kongressen tog toppen af for-
slagene om at folketingskandidaterne kunne stille op i 
to kredse samtidig. De forskellige forslagsstillere trak 
deres forslag stille og roligt. Socialdemokratiet har sta-
dig kun en kandidat i hver kreds.

Der har været stor diskussion om hvad vi hedder, so-
cialdemokratiet eller socialdemokraterne. Efter en kort 
debat blev det til Socialdemokratiet.

� og en halv dags kongres, hvor over 500 delegerede 
deltog. ��7 gange kommenterede de MF’s beretning. En 
aktiv og konstruktiv kongres hvor Svend-prisen blev 
uddelt samt vores allesammens Anker Jørgensen blev 
mindet med tale og sang. 

Poul Nyrup og Mogens Lykketoft bakkede op om den 
nye linje som Mette Frederiksen har lagt. Socialdemo-
kratiet har det der skal til for at vinde det kommende 
kommune- og regionsvalg. Skulle der komme et folke-
tingsvalg er vi også klar.  

Af Kaj Olsen
Formand for den socialdemokratiske forening, Suså

Kongresoplevelse set med en partiformands briller

- 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
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Formand for
Socialdemokratiet 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@outlook.
dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Formand, Holmegaard
Søren Andersen
Poppelvej �4
4684 Holmegård
Mobil ���5 0��4 
Socialdemokratietholmegaard@
gmail.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

Formand for Socialdemokratiet, 
Region Sjælland
Ida Marker
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
Tlf. �6�� �6�0
idamarker@gmail.com

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Torben Klitmøller Hollmann
Slagelse Landevej ��9
4�4� Boeslunde
Tlf. ���6 7579
E-mail: tokh@foa.dk

DSU
Sara Rosenstjerne Bang
Olstrupvej �5, 
4684 Holme Olstrup
Mobil: 4�450�06
sara0��b@ngh.nu

Kontakt

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.

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøder Principprogram Kredsen Foreningerne

��. december
Julehygge 
Skt. Jørgens Kirke, kl. �4.00

  7. januar Metal, kl. 9.00

��. januar
Holmegaard - Nytårstræf 
Fensmark Bibliotek, kl. �8.00

��. januar
Kurer - 50 år 
Reception, Metal kl. �0.00

�4. januar
ulighed og velfærd  
Metal kl. �9.00

  4. februar Metal, kl. 9.00


