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Formandens klumme

Forleden aften var jeg til middagsselskab og snakken 
faldt på Arena Næstved, et godt emne forstås, ligesom 
burhøns har vi alle en mening. Man kan være for eller 
imod og alle argumenter kan luftes. Men det er nu ikke 
det samtalen gik ud på. Næh, det er nyheden om at 
den �4. maj bliver teaterkoncerten Evita opført i Arena 
Næstved, som det eneste sted i Norden.

Arrangementet er kommet i stand ved hjælp af såvel 
private som kommunale sponsorer. Herudover har 
Næstved Byråd sagt ja til at yde underskudsgaranti, 
som de også har gjort tidligere til andre større arrange-
menter i Næstved Kommune, f.eks. Verdensballetten og 
Næstved festuge.

Hvilket jo er et udtryk for at vores byrådsmedlemmer 
også interesserer sig for kultur, så hvad er problemet? 
Eller er det et problem? Ja, åbenbart for nogen, fordi det 
foregår i Arena Næstved.

Hvis man havde valgt Ny Ridehus, tænker jeg de fleste 
ville synes det var et glimrende initiativ at få sådan en 
forestilling til Næstved, hvor også de lokale talenter skal 
medvirke, det er jo et samarbejde med professionelle og 
amatører, Næstved koret og �0 børn fra Sankt Jørgens 
koret medvirker.

Arena Næstved - EVITA
Nogle er slet ikke parate til at lægge diskussionen om 
økonomi bag sig og give det en chance. Indrømmet, det 
var en mildest talt uheldig opstart, men hvorfor fortsæt-
te talen om de mange millioner vi har lagt via fælleskas-
sen i projektet? Giv i stedet vores investering en chance, 
nu hvor det ser ud til at der er en succes forude.

Som en af middagsgæsterne sagde, lad os se det i et lidt 
andet lys. I stedet for at betale millioner fremover, så lad 
os benytte den billige version og købe en billet til fore-
stillingen nu!

Som en servicemeddelelse kan jeg fortælle, at jeg fra 
pålidelig kilde har fået af vide, at der skal bare sælges 
�.000 billetter for at underskudsgarantien ikke skal 
udløses.

Jeg glæder mig til at se Jer alle sammen i Arena Næst-
ved. Lad det ikke blive ved de gode intentioner, køb 
en billet og bliv en oplevelse rigere og mød en masse 
du kender, også nogen du ikke kender. Der er plads til 
�.000.

Vi lover at refundere prisen på billet nr. �.000. Køberen 
skal bare fremvise billetten, og pengene vil blive udbe-
talt på koncertaftenen ved indgangen.

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!

Skal man le eller græde
Alternative fakta er det nyeste påfund i kampen om sandheden fra 
den nye præsident i USA. Vi i Europa og dermed også i Danmark ser 
med bæven frem til, hvad morgendagen bringer af uforståelige hand-
linger fra denne mand der virker, som han deltager i et TV show.

Storbritanniens farvel til  Den europæiske Union nærmer sig med 
hastige skridt og også dette resultat kan vi se på med en vis frygt for, 
hvad det vil betyde af usikkerhed for danske arbejdspladser.

Så går det mere roligt for sig på den politiske bane herhjemme. Lidt 
benspænderi er vist det hele det kan blive til og godt det samme. Pro-
blemer i en rimelig størrelsesorden er der rigeligt af, og der er ingen 
rigtige undskyldninger for ikke at tage fat på løsningen for disse.

Regions- og kommunevalg nærmer sig hastigt. Processen med at 
opstille kandidater er i gang og lige efter sommerferien starter valg-
kampen for alvor. Alle skal på banen for at sikre endnu en periode for 
et socialdemokratisk styre i Næstved Kommune. �00 år for en social-
demokratisk borgmester i selve Næstved by nærmer sig og det skulle 
nødig glippe.

Vores medlemsblad Kurer er fyldt 50 år.
Tak til alle der mødte op til receptionen den ��. januar og gjorde de-
res til en hyggelig sammenkomst og en ekstra tak til Michael Perch 
for musikken. Selvfølgelig også stor tak til alle der hjalp med det 
praktiske.
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Transformation og opgradering af bykernens  
bygninger
Den eksisterende bykernes bygninger danner rammerne 
for de oplevelser, som den giver os. For at skabe den bed-
ste oplevelse, er det derfor vigtigt også at udvikle disse. 

Ny infrastruktur betyder nye muligheder
Med den nye ydre ringvej der er under etablering, ska-
bes der nye mønstre for biltrafikken i bymidten og det 
bliver muligt at neddrosle og omlægge biltrafikken. På 
den måde skabes der helt nye muligheder langs den 
indre ringvej, hvor især Havnegade og Rådmandshaven 
kan udvikles.

Flere boliger i bymidten
For at sikre en velfungerende bymidte i fremtiden bør 
der trækkes flere beboere til området. Der skal være 
plads til alle og nye attraktive boliger tiltrækker res-
sourcestærke borgere, studerende, ældre og børnefami-
lier og skaber liv. 

Styrkede forbindelser
Den kompakte og labyrintiske bykerne, gør Næstved 
Bymidte til det perfekte sted at bevæge sig til fods. For 
at styrke sammenhængen med Susåen etableres der 
flere direkte forbindelser fra bymidten og ud mod åen. 
Dermed forbedres forbindelserne til resten af byen samt 
havnen og naturen.

Fortætning af bylivet/handel og byliv
Generelt handler det om at arbejde videre med det al-
lerede levende handelsliv i bymidten. Butikker og cafeer 
skal fortættes i bymidten, omkring de centrale gader, så 
der her ikke opstår tomme huller. 

En bymidte for de unge
De unge fylder meget i Næstved Bymidte og skal blive 
ved med at være en stor del af Næstveds identitet. De 

unge og den medfølgende ungekultur giver byen liv 
og kant og er en god og spændende kontrast til alt det 
”fine”. Den store kulturhistorie i bymidten krydres med 
ungdom og nye friske aktiviteter og input.

Med det nye campus i bymidten skal vi satses på flere 
ungeaktiviteter og på at skabe rammerne for mødeste-
der samt grobund for selvgroede initiativer.

Jeg er sikker på, at vi med denne udviklingsstrategi kan 
skabe en bymidte, der med afsæt i byens nuværende 
kvaliteter, kan rustes og udvikles til optimalt. Der vil 
være initiativer der kan påbegyndes allerede i �0�7, 
men der er også visioner for udvikleren som rækker 
mange år fra. 

Som formand for den politiske styregruppe, ser jeg me-
get frem til det videre arbejde. 

Næstved Bymidte spiller en central rolle for hele Næst-
ved Kommune, uanset om man bor i Brøderup, Fugle-
bjerg, Næstved, Fensmark eller Herlufmagle. 

Siden starten af �0�5 har vi politisk arbejdet for, at ud-
arbejde en udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. 

Over 500 frivillige borgere, erhvervsfolk, ejendomsbesid-
dere etc. har gennem workshops, arbejdsgrupper og på 
mange andre måder bidraget til udviklingsstrategien. 

Grundlæggende handler det om at binde bymidten end-
nu bedre sammen – tænke mobilitet, byliv og bosætning 
ind fra starten, og skabe de bedste muligheder for en 
positiv udvikling i fremtiden.

Alt i alt er pointen at styrke byens identitet, at skabe 
et blomstrende byliv og et attraktivt boligudbud. Dette 
gøres ved at sætte nedenstående temaer i spil.

Byen i det grønne
Bymidtens to markante landskabstræk, Susåen og Mo-
genstrup Ås, er en stor kvalitet for Næstved Bymidte 

og er med til at give byen sin særlige karakter. Strate-
gien arbejder med at skabe rekreative grønne forbin-
delser i tilknytning til disse, samt opgradere udvalgte 
byrum.

Kulturens by
For Næstved Bymidte handler det om at koble tingene 
sammen – at skabe synlighed omkring de mange eksi-
sterende kulturtilbud, at skabe nye synlige kulturtilbud 
og aktivere de eksisterende kulturhistoriske spor. 

Udviklingsstrategi for 
Næstved Bymidte

Byrådet

Daniel Lillerøi
2. viceborgmester 
Formand for Plan- og Ejendomsudvalget

19

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

Næstved

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

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

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 
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Af Arne Jacobsen
Medlem af Kurers redaktion

KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR 

Velbesøgt jubilæumsreception

Mange af Kurers læsere og venner mødte op, da So-
cialdemokraternes medlemsblad fejrede sit 50-års ju-
bilæum ved en reception en lørdag formiddag i januar. 
Det foregik i Metals mødelokaler på Åderupvej, og det 
blev til et par hyggelige timer sammen med andre par-
tifæller. Der var mulighed for at få lidt til ganen, både 
af vådt og tørt, og så kunne man hilse på gamle og nye 
bekendte.

Flere af de fremmødte havde været med lige fra første 
nummer i �967, men også mange yngre Kurer-venner 
var mødt for at hilse på.

Flemming Bjerregaard, der udover at være formand for 
Socialdemokratiet i Fladså har været redaktør af Kurer 
i seks år, bød velkommen til de mange fremmødte. Han 
fremhævede, at bladet har fungeret som et godt sam-
lingspunkt for partifællerne gennem de mange år, siden 
journalist på Aktuelt Knud Rasch tog initiativ til at få 
etableret medlemsbladet i �967. Da var bladet kun for 
medlemmerne af Socialdemokratiet i den gamle, gamle 
Næstved Kommune. Senere blev udgivelsen overtaget af 
Socialdemokratiet  i Næstvedkredsen, sådan som det er 
tilfældet i dag.

Borgmester Carsten Rasmussen glædede sig over, at Ku-
rer stadig udkom på papir i en tid, hvor de elektroniske 
medier bliver mere og mere udbredte.

”Det er nu noget særligt at kunne sætte sig ned med 
selve bladet og læse indholdet. Det er også godt at kun-
ne henvise gamle og nye medlemmer til at kunne læse 
om vores politik i et rigtigt blad, så det skal vi holde fast 
ved”, sagde Carsten Rasmussen.

Flemming Bjerregaard kunne i øvrigt glæde sig over, at 
Kurer gav et lille årligt overskud gennem sine annonce-
indtægter. Desuden bidrager en række medlemmer ved 
at hjælpe med omdelingen, så man ikke skal betale dyre 
portoudgifter til postvæsenet.

Her kunne borgmesteren tilføje, at ved omdelingen  af 
bladet kan man ofte få en lille hurtig snak med medlem-
merne, så også på den måde var bladet med til fastholde 
kontakten med medlemmerne.

KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR 

Redaktør Flemming Bjerregaard bød velkommen, mens 
byrådsmedlem Michael Perch sørgede for lidt musik til 
arbejdersangene.

Der var stort 
fremmøde til 
receptionen, 

og mange fik 
hilst på gamle 

og nye parti-
fæller.

Der var lidt godt til ganen, 
både vådt og tørt.

Borgmesteren 
glædede sig 

over, at Kurer 
stadig udkom-

mer på tryk.

Den unge gene-
ration var også 
mødt frem for 
at fejre Kurer.

Lindy Christen-
sen har været 
med i lige så 

mange år (om 
ikke flere) som 
Kurer. Han for-

talte flere ople-
velser fra sin tid 

med Kurer

Til højre ses tidligere folketingsmedlem Peder Sass i 
snak med bl.a. de tidligere byrådsmedlemmer Michael 
Rex (med ryggen til) og Per Andersen. Alle er dog sta-
dig aktive med forskellige tillidshverv i og uden for So-
cialdemokratiet.

Torben H. Nielsen (tv) vandt i 
efteråret en lille konkurrence i 
Kurer, hvor man skulle genken-
de tidligere byrådsmedlem Per 
Andersen på et ungdomsbil-
lede fra 1967. Det fik han over-
rakt en flaske vin af en nutidig 
Per Andersen.
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Tusind tak for valget af mig 
som Næstveds �. kandidat 
til Regionsvalget �0�7. Det 
glæder mig meget. Det er 
vigtigt, at vi står sammen 
nu og i tiden op til valget. 
Alle gode kræfter skal sæt-
tes ind for at sikre et godt 
socialdemokratisk valg. 

Sammen med Søren og 
Johnny vil jeg gøre alt, hvad 

jeg kan og med jeres hjælp, er jeg sikker på, at vi kom-
mer helt op og ringe. 

Lidt om min nuværende status, ja hvem er Susanne 
Lundvald
Næstvedborger og bosiddende i Appenæs, Socialdemo-
krat og nuværende Regionsrådsmedlem, Hustru, mor, 
mormor og farmor.

Jeg har i den nuværende periode arbejdet mest med 
den overordnede politik i regionen. Jeg har deltaget i 
økonomiforhandlingerne med regeringen som medlem 
af Danske Regioners bestyrelse, har haft fast plads i 
KKU, som er samarbejdet med kommunerne. Har været 
næstformand i Vækstforum hvor arbejdsmarkedets par-
ter, uddannelserne og kommunerne sammen skal skabe 
vækst i Region Sjælland. Jeg er desuden bestyrelsesfor-
mand i Erhvervsakademi Sjælland og er med i SOSU 
Sjællands bestyrelse. Jeg er levende interesseret i vore 
sundhedstilbud, sygehuse og psykiatrien, og jeg følger 
udviklingen via opfølgninger på driftsaftaler via min 

plads i Forretningsudvalget. Jeg har lært rigtigt meget 
af alle mine poster og føler mig derfor godt rustet til en 
ny periode som regionsrådsmedlem. 

Jeg arbejder politisk for det socialdemokratiske projekt, 
jeg kæmper for lighed og retfærdighed – også i sund-
hedssystemet. Jeg tror på fornyelse og ordentlighed, 
men har set at det ikke kommer af sig selv, der skal ar-
bejdes på alle niveauer. 

Mine personlige mærkesager er 
• Stop for besparelser og effektiviseringer i vores 

sundhedsvæsen. Personalet kan ikke løbe hurtigere.
• Sikre en ny plan og en ny start for Næstved Syge-

hus som et stærkt og godt speciale- og nærsygehus i 
Næstved.

• Næstved kommune skal sikres et godt akutbered-
skab og en velfungerende døgnåben skadestue.

• Der skal forbedres på samarbejdet mellem hjemme-
plejen/psykiatrien, de praktiserende læger og syge-
husene, så borgerne får bedst mulig behandling. 

• Ingen sorte huller. Målet er at sikre højhastigheds- 
internet og mobildækning i hele kommunen. 

• Motorvejen fra Rønnede til Næstved, som er den ab-
solut vigtigste vejstrækning i hele Region Sjælland. 
Herefter en motorvej til Slagelse og Kalundborg. 

• Udvikling af Næstved til et kraftcenter med mange 
nye arbejdspladser inden for byggeri, handel og un-
dervisning.

• Ny start for Næstved City. Udlændingestyrelsen og 
Campus Næstved ved banegården giver liv og skal 
sikre uddannelse til alle.

Hvem er jeg …?

Jeg hedder Søren Elvin 
Andersen, jeg er 64 år og 
bor i Holmegaard, sammen 
med min hustru Lissi. Vi 
har en datter, Ann-Britt og 
et barnebarn, Holly.

Jeg er Socialdemokrat og 
min familie har været det 
gennem mindst � genera-
tioner.    

Jeg har i over �5 år været leder i DSB rejsebureau 
– hvoraf �0 år som chef af hele rejsebureaukæden i Dan-
mark med ��0 medarbejdere. Det har givet en masse 
erfaring også på det politiske område. Politisk erfaring 
kommer også ved, at jeg har været formand for dels 
Samarbejdsudvalg og Sikkerhedsudvalg. Det giver en 

rigtig god ballast indenfor det politiske spil og forhand-
lingsteknik, samt respekten og samarbejde for andres 
synspunkter. Flertalsafgørelser er altid at foretrække og 
giver størst tilfredshed hos alle partnere.

Hvem er jeg i Partiet …?
I dag er jeg foruden foreningsformand i HKs Rådigheds-
lønsforening, formand for vores partiforening i Holmega-
ard, qua det sidder jeg ligeledes i bestyrelsen i Næstved-
kredsen. Sidste år blev jeg opfordret til at gå ind i regi-
onspolitik på driftplan. Blev opstillet af Næstvedkredsen 
og valgt til kasserer i Region Sjælland, og dermed sidder 
jeg dels i bestyrelsen og forretningsudvalget. Jeg er ud-
valgt som en af tre til at følge den socialdemokratiske 
rådsgruppes formøder. Så jeg har en god ide om hvad 
arbejdet består i. 

Hvad vil jeg i Regionen …?   
Jeg vil sammen med Susanne og Johnny (jeg håber og 
beder til at alle tre kommer ind fra Næstvedkredsen) 

Næstveds kandidater til Regionsrådsvalget Næstveds kandidater til Regionsrådsvalget Næstveds kandidater til Regionsrådsvalget Næstveds kandidater til Regionsrådsvalget

Kandidat til Regionsval-
get, Johnny E. Sørvin

Interessen for politik har 
jeg haft siden ungdoms-
årene, men det kom først 
rigtigt til udtryk, da jeg 
for ca. �5 år siden flyttede 
med familie fra Nørrebro 
til Tybjerglille Bakker. Her 
engagerede jeg mig hurtigt 
i arbejdet i de lokale for-
eninger, hvoraf skal næv-

nes formandspost i Sognebladet og Tybjerglille Bakker 
Vandværk. Jeg deltog aktivt som initiativtager i opstar-
ten af Landsbyforeningen for Tybjerg og Omegn, såvel 
som opstart af Lokalrådet i samme område. Jeg gik ind 
i lokalpolitik, og det resulterede i valg til byrådet i Suså 
kommune i � perioder for socialdemokratiet. 

Forud for kommunesammenlægningen var jeg medlem 
af Sammenlægningsudvalget i den nye Næstved kom-
mune, hvor jeg blev valgt ind i storkommunens nye by-
råd for en enkelt periode.  

Mit arbejde og engagement i begge byråd har især været 
med hovedvægten rettet mod sociale spørgsmål herun-
der hjælp til borgere, der har haft vanskeligt ved at gen-
nemskue eller forstå de offentlige myndigheders sprog 
og procedurer.

Jeg håber, jeg bliver valgt ind i Regionsrådet, hvor jeg 
dedikeret og målrettet vil arbejde for en styrkelse af 

arbejde med de meget vigtige udfordringer vi har i 
Næstved og omegn – vores sygehus og akutbilerne i 
Næstvedområdet.

Så vil jeg arbejde hårdt sammen med vores spidskandi-
dat Heino for at vi skaber et benhårdt alternativ til den 
Venstrestyring der pt foregår. Vi skal have en langt mere 
social afbalanceret politik ud til hele regionen.

Tre områder ligger mit hjerte meget nært – lavthæn-
gende frugter, som kan udvikles uden de store summer, 
men i sidste ende vil give flere arbejdspladser til unge og 
ældre og gavne udviklingsområderne i hele Regionen:
• Turisme 
• Erhvervsudvikling 
• Infrastruktur på offentlig transport (har jeg et vis 

kendskab). 

Hele Regionen bugner af attraktive turistattraktioner, 
foruden dem vi allerede har, de skal bare samles og 

markedsføres – som det unikke de er. Det vil give flere 
indtægter i DKK og udenlandsk valuta til området. Det 
lokale erhvervsliv vil blomstre og ansætte flere medar-
bejdere, både helårs og i ferieperioderne. Flere turister 
både fra Danmark og udlandet giver større synlighed, og 
større mulighed for udvikling på andre områder, til gavn 
for kommunerne m.fl. Vores tilbud skal bl.a. også inde-
holde tilbud om benyttelse af Regionens busser og tog. 
Det vil gavne de pågældende strækningers totalregn-
skab på helårsbasis til glæde for de ”fastboende”. 

Som skrevet i indledningen er det vigtig at Næstved-
kredsen bliver hørt tydeligt i Sorø. Derfor beder jeg alle 
i den kommende valgkamp hjælpe os og være vores am-
bassadører og fortælle om os og hvad vi står for, i hele 
Regionsområdet og via de sociale media.

indsatsen for en væsentlig bedring af vilkårene og be-
handlingen af psykisk syge medborgere i almindelighed, 
samt en særlig indsats for psykisk sårbare unge i sær-
deleshed. Disse unge oplever ofte sig selv som bolde i et 
”ping-pong spil” mellem den sundhedsfaglige institution 
og kommunen, når udredning af den enkeltes situation 
skal ske, som en af de unge udtrykte det. For manges 
vedkommende har det resulteret i en forværring af de-
res tilstand.

For hele psykiatriområdet vil jeg arbejde for et ophør 
af den økonomiske udsultning, der har medført mange 
genindlæggelser af patienter, der slet ikke er blevet 
færdigbehandlet inden udskrivning igen. Jeg skal derfor 
helhjertet arbejde for en øget økonomisk tilførsel til psy-
kiatrien.

Specifikt for Næstved sygehus vil jeg arbejde for, at der 
igen etableres døgnåben skadestue, hvis det er muligt, 
samt tilføre flere specialer til sygehusets akutdækning. 
Derfor vil jeg stærkt anbefale og arbejde for, at vente-
områderne for patienterne bliver forbedret og moder-
niseret, ligesom jeg målrettet vil arbejde for et stærkt 
forbedret arbejdsmiljø for de ansatte i regionens hospi-
talssektor.

Sammen med Susanne Lundvald og Søren Andersen vil 
vi være et stærkt team for Næstved.
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Et liv i politik

Navnet er Lise Kaplov. Og når det er sagt, så er der nok 
mange, der vil nikke genkendende, for hendes berø-
ringsflade er enorm. Det gælder lige fra et langvarigt og 
omfattende arbejde i Socialdemokratiets organisation 
til turleder i Dagny-Klubben og til en lang række mere 
private aktiviteter.

- Jeg kommer oprindeligt fra Vangede ved København. 
Min mormor, min far og hans tre brødre var alle social-
demokrater, så det er nok en slags familiegen – jeg har i 
hvert fald arvet det, siger Lise Kaplov mens hun hælder 
kaffe op til Kurers udsendte i sin hyggelige lejlighed i 
Sct. Jørgens Park.

Hun kom i lære allerede som �5-årige i det nu for længst 
hedengangne stormagasin Anva på Vesterbrogade i Kø-
benhavn.

- Anva var en del af kooperationen, og altså et social-
demokratisk foretagende. Vi elever skulle gå i skole om 
aftenen, og det var der nogen surhed over, for arbejds-
dagene var i forvejen lange. Der var heller ikke nogen 

Denne måneds socialdemokrat er Lise Kaplov fra Næstved

lærlingeklub, så vi startede en, og fik gennemført, at vi 
skulle gå i skole om dagen inden for den almindelige ar-
bejdstid. Men alle os, der var med til at starte klubben, 
blev fyret efter endt uddannelse. Det kan man have sin 
tvivl om var gået i dag, siger Lise Kaplov.

Senere blev hun gift med en mand, der som hun siger, 
”var stor modstander af fagforeninger og politiske par-
tier.”

Flyttede rundt
Lise Kaplov arbejdede i perioden �970-74 på Grønland, 
men flyttede så til Haslev, hvor hun blev sekretær for, 
det der dengang hed stadsingeniøren.

- Det var et yderst interessant job, hvor man virkelig 
kom ned i ”maskinrummet” i kommunen, og hvor jeg var 
med til møderne i Teknisk Udvalg og i Byggeudvalget 
– begge steder var jeg sekretær. Jeg var også medlem 
af den socialdemokratiske bestyrelse i Haslev samt for-
mand for AOF i Haslev, og stillede også op for Socialde-
mokratiet ved et byrådsvalg. Vi fik som sædvanligt valgt 
syv medlemmer, og da jeg var nummer otte, blev jeg 
altså ikke valgt, og jeg har ikke forsøgt mig siden.

Udviklingen i Haslev var imidlertid sådan, at der efter-
hånden ikke var penge til noget som helst i kommunen. 
Arbejdet blev også for rutinepræget, og jeg savnede 
udfordringer. Derfor flyttede jeg til Frederiksberg, og fik 
job i Statstjenestemændenes Fagforening, CO�, og se-
nere i Dansk Funktionærforbund. Nogle år efter flyttede 
jeg til Nøddehegnet i Næstved, hvor jeg boede i �5 år, og 
så flyttede jeg til Sct. Jørgens Park, hvor jeg her boet i 
en tilsvarende periode.

Lise Kaplov blev i �986 kasserer i Næstved Syd og se-
nere Fællesvirksomheden i Næstved. I marts �007 blev 
hun igen kasserer i partiforeningen Næstved Syd. Hun 

har således �0-års-jubilæum i næste måned. Hun havde 
egentlig ”truet” med at holde op, for som hun sagde ”nu 
må jeg vel have aftjent min værnepligt”, men hun er 
blevet overtalt til at stille op igen.

Dagny-Klubben
Lise Kaplov er også dybt involveret i Dagny-Klubben, 
der er en rejseforening for pensionister, men alle kan 
dog deltage. Klubben havde 50-års jubilæum sidste år, 
og programmet for �0�7 er netop kommet.

Lise Kaplov

- Jeg har været med siden �0�0, og jeg har renskrevet 
programmet siden �0��, og fungerer også som turleder 
på nogle af turene. Det kan godt være trættende, for 
man er ”på” hele tiden, men det er også spændende og 
meget hyggeligt, at være med, og man får så mange po-
sitive tilbagemeldinger, så det er det hele værd.

Ud over disse aktiviteter går Lise Kaplov til vandgym-
nastik, stavgang, seniormotion, og så bliver det også til 
nogle teaterture og andre kulturelle aktiviteter, så der 
er nok at se til.

På spørgsmålet om, hvorfor hun aldrig har stillet op til 
byrådsvalget i Næstved, er svaret:

- Her i Næstved har jeg ikke den samme berøringsflade 
som i Haslev, og så er jeg når alt kommer til alt, nok 
bedre til det organisatoriske arbejde. Men vores borg-
mester, Carsten Rasmussen, gør det godt, han har begge 
ben på jorden og ved, hvor han kommer fra, så jeg håber, 
at han bliver genvalgt, siger Lise Kaplov.

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

�

Socialdemokraterne i Næstved  ·  Oktober 2015 ·  Nr. 5  ·  Årgang 49

KURER

18

Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
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Vi skal overgå os selv
I Næstved fik vi ved sidste kommunalvalg 40,5 procent 
af alle stemmer. Carsten Rasmussen var den helt store 
stemmesluger, og han fik mere end hver fjerde stemme i 
kommunen. Det er vildt imponerende stemmetal, også set 
i en landspolitisk sammenhæng, og der skal fortsat arbej-
des hårdt for at vi lokalt kan gentage så godt et resultat.

Vi skal helt tilbage til Kampmann, Hedtoft og Stauning 
for at finde socialdemokratiske valgresultater på over de 
magiske 40 procent. Så uanset vores medvind i de lands-
dækkende målinger, ligger det fast, at vi lokalt skal 
overgå de landspolitiske resultater. Vi skal nok engang 
ud og bevise, hvorfor Næstved er en socialdemokratisk 
bastion.

Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng i, hvad vi 
siger og gør på Christiansborg, og hvordan Socialdemo-
kratiet agerer lokalt og regionalt. Jeg er overbevist om, 
at den bedste måde, jeg kan hjælpe Carsten på, er ved at 
skaffe lokale resultater på Christinasborg.

Grobund for optimisme
Vi ved alle, at krisen har været hård ved Næstved. Vi 
ved, at vi i en årrække har måttet sige farvel til en stri-

Af Magnus Heunicke
Medlem af folketinget 

Christiansborg

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

Det er 
resultaterne der tæller

Vi er i gang med valgåret. Den ��. november skal vi 
til valgurnerne til kommunal- og regionsvalget, og på 
mange måder bliver det et ”midtvejsvalg” i dansk poli-
tik.

Udgangspunktet er klart bedre end for fire år siden for 
Socialdemokratiet. Dengang lå vi et godt stykke under 
�0 procent i meningsmålingerne, så i hver eneste kom-
mune og region skulle vi overbevise vælgerne om at vise 
tillid til de lokale socialdemokratiske kandidater på 
trods af, at tilliden til socialdemokraterne på Christians-
borg satte bundrekord.

I dag ligger vi i målingerne som Folketingets klart stør-
ste parti. Det giver medvind, som vi kan bruge både lo-
kalt og regionalt. Men tag ikke fejl: Der ligger stadig en 
kæmpe opgave foran os i den lokale valgkamp.

Målet er klart: Vi skal have genvalgt Danmarks bedste 
borgmester, Carsten Rasmussen. Og vi skal have vun-
det regionsformandsposten tilbage fra Venstre. Sam-
tidig skal vi have så mange socialdemokrater valgt til 
byrådet som overhovedet muligt, og vi skal have valgt 
vores lokale socialdemokratiske kandidater til regions-
rådet.

be store virksomheder. Og vi husker tydeligt de politiske 
beslutninger, der er gået os imod.

Men nu er der en række resultater, der går i den anden 
retning. Nu er der grobund for optimisme.

Først og fremmest gælder det naturligvis motorvejen, 
hvor Vejdirektoratets høring om linieføring nu er afslut-
tet. Her er det virkelig lykkedes borgmester og byråd at 
få involveret vores virksomheder, og mere end �00 har 
sendt høringssvar ind om behovet for en motorvej mel-
lem Næstved og Rønnede.

I januar besluttede vores største arbejdsplads, Ardagh 
Glass Holmegaard at investere �5� millioner kroner i 
en ny glasovn. Dermed er glasværkets ��0 medarbej-
dere sikret samt al den følgeindustri, der er om sådan 
en stor produktion. Det er ikke sket af sig selv. Beslut-
ningen om at investere i Danmark frem for i Sverige 
eller Tyskland er sket takket været dygtige medarbej-
dere og chefer, fremdrift i de konkrete statslige planer 
om motorvej, en veldrevet havn, et tæt samarbejde med 
vores lokale borgmester samt en række møder med 
Socialdemokratiets top fra Christiansborg om afgifter 
med mere.

De statslige arbejdspladser på politigården har vokse-
værk. Den store tilbygning er ved at være færdig, og den 
giver plads til yderligere 50 politifolk, der efterforsker 
personfarlig og økonomisk kriminalitet, hvilket er en 
udløber af politireformen.

Skat har for et par år siden besluttet at samle sine ak-
tiviteter på færre adresser, og det kommer Næstved til 
gode. Faktisk er det planen at få mere end en fordobling 
af antallet af skattemedarbejdere i Næstved.

Socialdemokratiet støtter regeringens udflytningsplaner. 
Dermed har vi også meddelt regeringen, at vi binder os 
til at færdiggøre eventuel igangværende udflytning, hvis 
den ikke er tilendebragt i en situation, hvor vi overtager 
regeringsansvaret. Det er vigtigt for projektet i Næst-

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

Glumsø Bogtrykkeri A/S
Østergade 17B
4171 Glumsø
5764 8085

NÅR KVALITET HAR HØJESTE PRIORITET

ved, fordi den store nybygning ved stationen til Udlæn-
dingestyrelsen jo vil tage nogle år.

Og så er der kort tid til vi får gang i det store campus-
byggeri ved Munkebakken. Det er Næstved, der er den 
drivende kraft, og det er lykkedes at få flere af de stats-
finansierede og selvejende institutioner til at investere i 
nybyggeri i Næstved centrum.

Alle disse konkrete projekter er med til at udvikle kom-
munen og sikre velfærd og arbejdspladser. Og så er de 
med til at give Carsten Rasmussen og de socialdemokra-
tiske kandidater de bedste kort på hånden, når vi beder 
om mandat til at fortsætte arbejdet for Næstved.

Læs 

KURER 
før de  
andre!
Vidste du, at KURER nu også kan læses 
på Facebook? Gruppen hedder ”Kurer”!
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De fleste af os tager det for givet – at tingene naturlig-
vis vil blive ved med at være, som de har været gennem 
mange, mange årtier. Men er der nogen grund til at tro 
på, at det overlever – vores demokrati? Lige så indly-
sende vi opfatter det at vælge mellem forskellige partier 
og kandidater, at flertallet af stemmer afgør resultatet 
og at respektere udfaldet af valget (også selv om vores 
favorit taber), lige så klart er det, at det repræsentative 
demokrati er en luksus for få lande og befolkninger i 
verdenen. 

Selv om der er mange af verdenens �9� lande, som på 
papiret har en demokratisk styreform, så er rimeligt fair 
og troværdigt demokrati nok kun noget, som findes i må-
ske kun 40-50 lande. Enerådende regeringer, der styrer 
hen over hovederne på store befolkningsgrupper og som 
fnyser arrigt, når nogen taler om respekt for ytringsfri-
hed, fri presse, mindretal, retsstaten – og flertalsvalg – er 
desværre langt i overtal. Og desværre synes udviklingen 
at gå i den gale retning set med mine øjne. Det er mit ind-
tryk, at flere vælgere i vestlige repræsentative demokra-
tier synes tiltrukket af ”de lette løsningers overskrifter”. 

Er vi som vælgere ansvarsfri?
Forklaringen på denne udvikling synes tit at indeholde 
ord og udsagn som ”politikerlede” og ”eliten rager til sig 

på folkets bekostning”. Billedet synes klart: Det er altid 
andre, der er årsagen til de forhold, som man som væl-
ger er utilfreds med. ”Min ulykke er andres skyld”. Vores 
måde at tænke demokrati på er båret af idéen om, at det 
er de folkevalgte, der skal holdes ansvarlige for deres 
handlinger og undladelser. 

Hvis vi ikke bryder os om dem, kan vi stemme anderle-
des og være med til at andre bliver valgt til at styre tin-
gene på vores alles vegne. Det er selvfølgelig et godt og 
sundt princip – og det skal der holdes fast i. Men i mine 
øjne er det langt fra nok kun at holde de folkevalgte an-
svarlige. 

Vælgerne må også holdes ansvarlig for konsekvenserne 
af deres stemmeafgivning. Vi siger tit, at vi må respek-
tere vælgernes stemmeafgivning. Og det er selvfølgelig 
rigtigt. Men betyder det nu også, at vi som vælgere ikke 
skal stå på mål for de beslutninger, som bliver truffet af 
de mennesker, vi har været med til at vælge? At vi er fri 
for ansvar for de konsekvenser, som vore folkevalgtes 
beslutninger har for os alle? 

Når vi ofte taler om vigtigheden af vores eget personlige 
ansvar over for os selv og andre, omfatter dette person-
lige ansvar så ikke også ansvar for vores optræden som 

Er det kun politikere 
som skal stå til ansvar?

Af Christian v. Benzon
Bestyrelsesmedlem, Holmegaard partiforening

Ansvar vælger og for de konsekvenser for os selv og andre, som 
hænger sammen med vores stemmeafgivning? Arh, vil 
mange nok sige, dér går du for langt, Christian. No-
gen vil nok sige, at vi som vælger hver især jo kun er 
udrustet med blot en enkelt lille stemmeseddel. Vores 
stemme fylder jo intet i det store stemmehav. Vi kan da 
ikke have noget ansvar for, hvad der kommer ud af en 
afstemning, ikke sandt? For mig ser det ved første øje-
kast meget fornuftigt ud. Men hvis vi kigger efter, så er 
der nok alligevel noget som bør tiltrække vores opmærk-
somhed. 

Var tyske vælgerne uden ansvar for Hitlers ugerninger?
For at sætte spot på problemet skal her blot kort nævnes 
et eksempel til eftertanke: Nazisterne kom til magten i 
Tyskland ved – sammen med et andet parti – at få fleste 
mandater i Rigsdagen ved valget i marts �9��. Valgdel-
tagelsen var høj; knap 89 pct. af de ca. 45,� mio stemme-
berettigede stemte. De godt 49 pct. af de afgivne stem-
mer, som Nazi-partiet opnåede, svarede til, at knap �0 
mio. tyskere bakkede op omkring Hitler og nazisternes 
politik. Alle ved hvad de næste godt �� år bragte: Død og 
ødelæggelse i uhyrligt omfang – ikke bare i Tyskland og 
andre europæiske lande, men også i andre verdensdele. 

Spørgsmålet er så: Havde hver og en af de knap �0 mio. 
mennesker, som traf et aktivt valg og stemte på Nazi-
partiet, ikke et ansvar for de følger, deres stemmeafgiv-
ning fik? 

Efter min opfattelse er svaret Ja. At andre – ”de valgte 
gerningsmænd” – havde et større ansvar betyder bare 
ikke, at de tyske vælgere var ansvarsfri. Jeg tror dog, at 
de fleste af de mange vælgere, der i �9�� havde stemt 
Nazipartiet til magten, senere fandt på alle mulige for-
klaringer på, hvorfor de ikke følte noget ansvar for hvad 
der skete i tiden �9��-45. ”Vi vidste jo ikke noget” er 
sagt mange gange. Men det duer ikke. Alle anti-demo-
kratiske tanker og idéer – og forfølgelsen af anderledes 
tænkende – var jo kendt inden folk stemte. Det vidste 
og accepterede de �0 mio. tyskere, der stemte på nazi-
sterne.

Min stemme gør en forskel sammen med andres.
Jeg mener ikke, at vi hver især kan gemme os bag, at vi 
kun har en enkelt ”lille” stemme, som jo ikke betyder no-
get i det ”store spil”. Denne bortforklaring af vores eget 
vælgeransvar for konsekvenserne af vores stemmeaf-
givning overser en vigtig ting, nemlig at når vi sammen 
med andre puljer vores stemmer, så har man magten til 
at bestemme hvem, der skal bestemme. 

Vi kan ikke nøjes med bare at tænke på hvilken mi-
kroskopisk betydning vores egen stemme har. Min lille 
stemme kan skabe dramatiske konsekvenser, hvis den 
lægges i samme kurv som de fleste andres. Vi må derfor 
også tænke på hvad der sker, hvis mange andre stem-
mer på samme måde. 

Denne lille eftertanke er efter min mening især nød-
vendig, når vi som vælger stemmer for eller mod noget 
i protest. Jo enklere protestbudskabet lyder, jo mere er 
der grund til at tænke sig om. Der er altid en bagside 
– en ”regning som skal betales” – og den skal vi også 
være klar til at tage med. I politik er det lige som i re-
klameverdenen: Noget lyder næsten for godt til at være 
sandt. 

Det er ikke gratis at stemme
I al stilfærdighed opfordrer jeg til, at vi bør tænke os 
bare lidt mere om, når vi i fremtiden stemmer. Vi er 
ikke fredet for at stå til ansvar for vores egen stem-
meafgivning og for de konsekvenser, som følger, når det 
viser sig, at de fleste andre også stemte som vi hver især 
gjorde. At stemme på det rigtigste og bedste i håb om at 
der ikke vil være flertal herfor, fordi man er usikker på 
konsekvenserne, er nok ikke så god en idé. Det er ikke 
”gratis” at stemme. Vi kan meget let vågne op til et af-
stemningsresultat, som vi ikke på forhånd havde overve-
jet følgerne af. Og om det var godt eller skidt.

 

- 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

Advokat (h)

lars Henriksen
Kvægtorvsbygningen

farimagsvej 8 . 4700 næstved

advokat@larshenriksen.dk . tlf. 5577 1600
www.larshenriksen.dk
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Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding
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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
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Den 24. august 1926 blev ARF Næstved og Omegn opret-
tet, og kan dermed fejre 90-års jubilæum.

Statsradiofonien oprettes
I �9�4 får Danmark sin første regering ledet af social-
demokratiet. Ministeren for offentlige arbejder hedder 
Friis-Skotte. Han laver i �9�5 en forsøgsordning for 
radiofoni. En ordning der i �9�6 fører til ”Lov om radio-
spredning”. Det betyder, at staten får monopol på radio-
spredning. Der nedsættes et Radioråd, som skal være 
ansvarlig for udsendelserne.

Radiorådet består i starten af 9 medlemmer og udvides 
i �9�9 til �5. Samtlige lytterorganisationer tildeles til-
sammen � pladser.

Arbejdernes Radio Forbund oprettes
Loven er startskuddet til oprettelsen af ARF. Man får 
travlt i Socialdemokratiet og fagbevægelsen med at åbne 
klubber for arbejderlyttere over hele landet. Antallet af 
medlemmer bestemmer den indflydelse, der kan opnås i 
Radiorådet. Initiativtagerne til oprettelse af klubber er 
højtplacerede medlemmer af Socialdemokrati og fagbe-
vægelse.

Den �. august �9�6 samler man radioklubberne i et 
landsdækkende ”Arbejdernes Radio Forbund”. Der eksi-
sterede allerede radioklubber af kristen og/eller borgelig 
observans.

Initiativet til ARF kommer fra toppen af arbejderbe-
vægelsen og der bliver en klar arbejdsdeling mellem 
forbundsledelse og klubber. Topfolk fra parti og arbej-
derbevægelse bemander forbundsledelsen og tager sig af 
det politiske. Klubberne har godt nok vedtægter med et 
politisk formål, men arbejdet i klubber får udelukkende 
social og teknisk karakter. Forbundet udsender vejled-
ninger til forskellige aktiviteter i klubberne.

Man anbefaler at etablere radiolaboratorier, hvor med-
lemmer kan få justeret -, repareret -, få vejledning til 

selvbyg eller køb af radiomodtagere. Der oprettes anten-
neforsikringer.

Det anbefales, at lave medlemsudflugter og der udsen-
des en vejledning til underholdende medlemsaftener. 
Der gøres aldrig noget forsøg på at involvere medlem-
merne i den mediepolitiske side af sagen.

Hvad vil man med Radioen?
Et lille historisk tilbageblik. Arbejderbevægelsen, der er 
startet midt i �800-tallet, har – trods stor modstand – 
vokset sig stadig større. Den har fået yderligere næring 
ovenpå �. Verdenskrig. Der er stor uro overalt i Europa. 
Man har haft en kommunistisk revolution i Rusland, 
hvor borgerskabet har mistet alle privilegier. Borger-
skabet har en reel grund til at føle sig truet. For dem 
handler det om, at begrænse arbejderbevægelsens magt 
og med alle midler hindre de kommer ud med budskaber 
i det nye stærke medie.

Borgerskabet ønsker at opretholde status quo, mens 
arbejderbevægelsen ønsker forandring. Borgerskabet 
går ind for censur, neutralitet, upolitisk underholdning. 
Arbejderbevægelsen går ind for ytringsfrihed, alsidig-
hed, oplysning. 

ARF holdes ude af Radiorådet
Der er 4 store lytterforeninger, � konservativ, � liberal, � 
kristen og ARF. De skal blive enige om at indstille kan-
didater til � pladser i Radiorådet. Selv om ARF meget 
hurtigt bliver den største lytterorganisation, så er de 
� andre enige om ikke at indstille ARF-folk til pladser 
i Radiorådet. Arbejderbevægelsen bliver på den måde 
holdt uden for indflydelse i Statsradiofonien via Radio-
rådet helt frem til �9�4.

Indflydelse ad bagdøren
Under Radiorådet er et programudvalg. Programud-
valget består af � formand, � fra pressen, � fra under-
visningsministeriet og � fra rigsdagen. Derudover kan 
ministeren tilforordne et antal medlemmer med ”særlig 
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indsigt”. Det var som sådan arbejderbevægelsen fik sin 
eneste plads i radioledelsen de første � år. Oluf Bertolt 
fra AOF bliver tilforordnet programudvalget. Som kol-
lega fik han magister Jens Rosenkjær, der var en god 
samarbejdspartner for arbejderbevægelsen og �9�0 til-
forordnes Hartvig Frisch.

Udvalget var således, i kraft af sin sammensætning med 
� progressive socialdemokrater og en liberal kulturper-
sonlighed, en vigtig forpost for arbejderbevægelsen i 
radiofonien.

Det var også de borgerliges mening. Både de konserva-
tive og de kristne forlangte programrådet nedlagt.

Stor indsats fra forbundsledelsen
Programrådets opgave er at finde og indstille program-
mer til udsendelse i radioen. Det er tilladt alle, at sende 
programforslag til programudvalget. Programudvalget 
kan afvise eller sende dem videre til driftsledelsen med 
anbefaling. Den største indsats for arbejderbevægelsens 
adgang til Radioen sker ved, at ARF’s forbundsledelse, 
vedvarende gennem adskillige år fremsender fuldt gen-
nemarbejdede programforslag til programudvalget. Det 
ene efter det andet. Mange bliver afvist, men endnu flere 
glider igennem. Det er her ARFs største indsats ligger i 
de første 8-�0 år. Det er forbundsledelsen alene, der står 
for denne kæmpe arbejdsindsats. De udviser en utrolig 
vilje, energi og kreativitet. Stauning fremhæver ved flere 
lejligheder denne indsat som stærkt medvirkende til 
bevægelsens fremgang i de år.

Den uforsonlige modstand ebber ud
Når vi kommer op sidst i �9�0’erne opstår der en vis 
konsensus de store partier og lytterforeninger imellem. 
Det gælder også omkring radiofonien. En hovedårsag er, 
at Socialdemokratiet og De Radikale danner regering 
fra �9�8 og helt frem til �. Verdenskrigs begyndelse. 
Som regeringsbærende parti går Socialdemokratiet 
fra at være et arbejderparti til at være et folkeparti. 
Udviklingen i Europa, hvor fascismen er på fremmarch 
får de 4 store partier til at rykke sammen, for at holde 
yderfløjene væk fra indflydelse, ikke mindst i radioen. 
Arbejderbevægelsen får efterhånden sin andel af plad-
serne i Radiorådet og samarbejdet fortsætter helt op til 
begyndelsen af �970’erne.

Erhard og DR
Erhard Jakobsen tidligere socialdemokratisk borgme-
ster og folketingsmedlem vælter i �97� en socialdemo-
kratisk ledet regering ved, at udeblive fra en afstemning 
i Folketinget. Resultatet bliver det såkaldte Jordskreds-
valg, der bringer Venstre til magten. Efter at have for-
ladt Socialdemokratiet rykker Erhard ud på den yderste 
højrefløj. Måske – som mange andre – inspireret af 
Milton Friedmanns nye neoliberale ideer. Erhard bliver 
stor modstander af Socialdemokratiet og velfærdssam-
fundet og er meget opmærksom på mediernes- og især 

fjernsynets indflydelse på meningsdannelsen. Under 
overskriften ”De røde lejesvende i DR” starter han en 
indædt kamp mod den medbestemmelse som arbejderbe-
vægelsen har fået opbygget i DRs radioråd siden �9�6. 
Erhards tumult i DR’s Radioråd fører til Radiorådets 
nedlæggelse i �987.

Lov nr. 374 af 10. juni 1987
Med denne lov bliver Radiorådet nedlagt og i stedet ind-
sættes en politisk udvalgt bestyrelse på �� medlemmer. 
� (formanden) udpeges af kulturministeren, 9 udpeges 
af Folketinget og fastansatte medarbejdere udpeger �. 
Bestyrelsen sidder i 4 år.

Arbejderbevægelsen kan – alt efter Folketingets sam-
mensætning opnå – mellem � og � medlemmer. Med 
denne lov er arbejderbevægelsens indflydelse på den alt-
afgørende meningsdanner i Danmark DR reduceret dra-
stisk og interessen for ARF i Socialdemokratiet og fagbe-
vægelsen svinder ind. Forbundsledelsen i ARF overlades 
til de klubber og kredse, hvis indsats hidtil har været, 
at arrangere udflugter, bankospil, hyggeaftener og tegne 
forsikringer. De har aldrig før været inddraget i det me-
diepolitiske arbejde og står på bar bund. For arbejderbe-
vægelsens indflydelse i medieverdenen er tiden skruet 
tilbage, ikke blot til �9�6, hvor man dog havde et antal 
aviser, men helt tilbage til midt i �800-tallet. Det aflæ-
ses tydeligt i en stærkt faldende tilslutning. Det er i dag 
Venstre og DF, der sætter dagsordenen.
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SETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | 

Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBIND-

ING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | 

Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RET-

OUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | 

Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger 

| SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | 

Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssyste-

mer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | 

One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITAL-

PRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | 

Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | 

Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | 

DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | 

Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | 

Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | 

GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | 

Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | 

Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter 

Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | 

Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | 

Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | 
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Partiforeningernes generalforsamlinger

Næstved Midt
Ordinær generalforsamling i partiforeningen Næstved 
Midt lørdag den 4. marts 2017, kl. 11.30 i Metal, 
Åderupvej 12, 4700 Næstved

Alle medlemmer af foreningen inviteres hermed til den 
årlige generalforsamling. 

Dagsorden i henhold til lovene.

Foreningen er vært ved en let anretning, derfor er til-
melding nødvendig senest den �. marts �0�7, til forman-
den, på telefon 557� 4006 eller mail gs8@mail�.stofanet.
dk

Med venlig hilsen, Gert Segato, formand

Holmegaard
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Holmega-
ard partiforening torsdag den 9. marts 2017 kl 19.00-
21.30 i Holmegaard Hallen cafeteria, Glasværksvej 
1, Fensmark, 4684 Holmegaard.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, som øn-
skes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest den �8. februar �0�7. (Poppelvej 
�4, Fensmark, 4684 Holmegaard, mail:  socialdemokrati-
etholmegaard@gmail.com).

Fra �8.00 til �9.00 er partiforeningen vært for en om-
gang stegt flæsk med kartofler og persillesovs.

Tilmelding til Jørgen Knudsen tlf �6�0 68�9 senest  
�. marts �0�7.

Pbv Søren E Andersen, formand  

Fladså partiforening
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 
23. februar 2017 kl. 19.00 i Tappernøje Forsam-
lingshus.

Dagsorden i h.t. vedtægterne. Forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, skal være formanden i  
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Der er indbydes til fællesspisning kl. �8.00, hvortil til-
melding er nødvendig. Tilmelding senest lørdag den �8. 
februar til Werner Elkjær på telefon ��65 5774 eller på 
mail til werner.elkjaer@gmail.com

På bestyrelsens vegne
Flemming Bjerregaard, formand

flemming.bjerregaard@outlook.dk

Næstved Syd 
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 7. 
marts 2017 kl. 19.00 i Metals mødelokale, Åderup-
vej 12, 4700 Næstved.

Dagsorden i h.t. vedtægterne. Forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Der er som sædvanlig fællesspisning kl. �8.00, hvortil 
tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest torsdag den 
�. marts til Stella Andersen på telefon �069 89�5 eller 
på mail til iasa@stofanet.dk.

På bestyrelsens vegne, Per Andersen, formand

Næstved Nordvest 
Ordinær generalforsamling holdes onsdag 1. marts 
2017 kl. 19.00 I 3F’s mødelokaler, Holsted Park 29, 
Næstved for medlemmer af Socialdemokratiet Næstved 
Nordvest.

Dagsorden udsendes pr. mail til medlemmer med mail-
adresse og pr. post til de øvrige, men notér allerede nu 
datoen. Husk at få betalt kontingent, hvis du endnu ikke 
har betalt for �0�6. Kassereren sørger evt. for en ny op-
krævning via en mail til ArneJac50@gmail.com.

Forslag fra medlemmerne til behandling på general-
forsamlingen skal være indsendt til formanden, Jan E. 
Grabas, Østre Ringvej 40, �. th., 4700 Næstved.  
tlf. �944 9�99. Mail: jangrabas@stofanet.dk senest fire 
dage før generalforsamlingen.

Traditionen tro byder foreningen på aftensmad kl. �8 
forud for generalforsamlingen – tilmelding hertil skal 
være modtaget senest onsdag ��. februar på mailadres-
sen fodsporet.dk@gmail.com eller på tlf./sms på nr. �9�6 
8�6� (Niels B. Andersen).

Suså 
Ordinær generalforsamling i Suså fredag den 10. 
marts. 2017 kl. 18.30 på Glumsø Kro, Kobberstuen.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Spisning fra kl. �7.�0. Tilmelding til Kaj Olsen 4�4� 
6�9� el. kjmo09@privat.dk senest lørdag den 4. marts.

Venlig hilsen Kaj Olsen

�8 �9

NavNe I FarteN...
• Det er altid interessant at læse om, når nogen 

får et tillidshverv og når en af de aktive i So-
cialdemokratiet og fagbevægelsen lægger op 
efter mange eller få års indsats. Kurer vil gøre 
lidt mere ud af navnestoffet – og det gerne i en 
lidt uhøjtidelig form. Har du  en  lille navneny-
hed som vi kan  servere for læserne, hører vi 
gerne fra dig, gerne med et billede af den på-
gældende. 

 Skriv til Arne Jacobsen fra redaktionsudval-
get med dine små nyheder – på mailadressen 
ArneJac50@gmail.com.

• Per Boserup, der for en halv snes år siden 
flyttede til Nykøbing F efter en lang kommu-
nalpolitisk karriere i Næstved, først som SFer, 
men de fleste af årene som socialdemokrat, bl.a. 
som kulturudvalgsformand, kom et smut til 
Næstved, da Kurer fejrede sit 50-års jubilæum. 
Han ville gerne hilse på sine gamle partifæller, 
og det fik han rig lejlighed til ved receptionen. 
Han kunne fortælle, at han nu har travlt med 
at være en glad farfar, så han har skruet ned for 
de politiske aktiviteter. Ved receptionen kunne 
han  konstatere, at han så absolut ikke er glemt 
af sine gamle partifæller. Han er i øvrigt flittig 
læser af Kurer, så han følger godt med i, hvad 
der sker i Næstved.

• Niels B. Andersen, der er næstformand for 
Socialdemokratiet Næstved Nordvest, og som 
bor i Sandved, vil på foreningens generalfor-
samling �. marts trække sig fra bestyrelsen, 
efter mange års indsats for partiet. Han be-
gyndte sit virke i den daværende partiforening 
i Fuglebjerg Kommune, og efter kommunesam-
menlægningen tog han initiativ til at indgå 
et samarbejde med partiforeningen Næstved 
Vest, og samarbejdet blev udvidet til også at 
omfatte partiforeningen Næstved Nordøst, 
før de tre foreninger blev lagt sammen i �009. 
Niels lover dog, at han fortsat vil uddele Kurer 
til medlemmerne i Sandved-området, således 
som han også hidtil har gjort.

• Mie Bergkvist – tidligere byrådsmedlem – har 
i mange år være redaktionssekretær på Kurer. 
Med sin typografiske uddannelse har hun været 
til at skabe et grafisk smukt blad, som roses 
overalt, hvor det vises frem. Denne opgave er 
nu overladt til Palle Lorentzen, der også er 
uddannet grafiker.  Hun mødte selvfølgelig 
også op til jubilæumsreceptionen for Kurer for 
at hilse på gamle og nuværende redaktionsud-
valgsmedlemmer. Mie har også lavet adskillige 
valgaviser for Socialdemokratiet, og det vil vi 
også nyde godt af til den kommende valgkamp. 
Det er ofte opgaver, som skal laves i sidste øje-
blik, og det er Mie specialist i, selv om det indi-
mellem kan gå ud over nattesøvnen.
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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
Østerbrogade �4�, 5 tv, 
��00 København Ø
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 Kredsen Generalforsamlinger

��. februar Fladså*

  �. marts Næstved Nordvest*

  4. marts
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Suså

Næstved Midt*

  7. marts Næstved Syd*

  9. marts Holmegaard*

�0. marts Suså*

  �. april
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Fladså

�9. april Kredsgeneralforsamling

* Ang. generalforsamlinger, se side �9.


