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Formandens klumme

Jeg sidder her på Socialdemokratiets  kongres i Aalborg, 
og vores formand Mette Frederiksen har netop afsluttet 
sin tale. De fleste af Jer kender nok allerede indholdet 
fra den gennem tv, Facebook med videre, men jeg vil nu 
lige gentage hvad det er vi som socialdemokrater vil. 

• Et mere retfærdigt Danmark – vi vil investere i vel-
færden.Værdig ældrepleje, god sundhedsbehandling 
og uddannelser i verdensklasse er forudsætning for at 
vi har frihed til at skabe os det liv, vi ønsker at leve

• Et dygtigere Danmark – vi vil lave en opkvalifice-
ringsreform, der får flere jobløse danskere ind i ar-
bejdsfællesskabet

• Et rigere Danmark – vi vil lave en vækstreform, som 
gør vores virksomheder mere konkurrencedygtig, så 
vi får skabt arbejdspladser og øget velstanden i hele 
Danmark.

Sagt med andre ord vil vi investere i vores fælles vel-
færd, skabe bedre rammer for virksomhederne og op-
kvalificere danskerne, så flere kan få et arbejde. Sådan 
skaber vi et Danmark, som er dygtigere, rigere og mere 
retfærdigt.

Stol på Danmark
Og husk det nu: Vi fremtidssikrer IKKE den danske 
velfærd ved at give topskattelettelser.

Lige en ting til: Mette Frederiksen fortalte også at So-
cialdemokratiet danskerne fortrukne parti!

Jeg ser frem til at vi hurtigt muligt får det bekræftiget 
ved et folketingsvalg. Valgplakaterne er bestilt!

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!

Sammenhold eller splittet EU 
- efter Bratislava-topmødet.

Alle mulige særinteresser gør sig gældende i dagens Europa, og flere 
og flere synes at se det nazistiske spøgelse dukke frem i de østlige 
dele af Europa, inklusive en del tyske delstater. Hvad er der galt 
– det kan da ikke alt sammen skyldes indvandrere og flygtninge fra 
mellemøsten og religionsmodsætninger. At være sig selv nok giver 
sjældent mening, derfor er venskaber en nødvendighed, navnlig na-
tioner imellem. Efter krigen er det lykkedes at samle det meste af 
Europa, og udviklingen har efterfølgende gjort at Europa er vokset i 
velstand og forståelse for hinandens forskelligheder er fremmet. En 
masse lovgivning – til glæde for industrien, og dermed for køberen af 
deres produkter er harmoniseret.

I de sidste årtier er der ganske langsomt vokset bevægelser frem i 
nogle EU-lande, der har som deres mål at fremme nationalstaternes 
egoisme. Resultatet bliver på sigt ufred og væren sig selv.

Tales der ikke imod disse tendenser, kommer det sikkert snigende 
– ”vi er bedre end alle de andre” – og er vi så ikke tilbage i �0’erne 
med hvad deraf følger?

Lad os gennem vores folkevalgte vælge vejen i at fortsætte og styrke 
EU-samarbejdet og dermed opnå en fredeligere udvikling. Glem dog 
samtidig alt om en fælles hærkommando – brug hellere resurserne 
på humanitært arbejde i hjemområderne og hjælp i fællesskab med 
at skabe ro i Mellemøsten. 
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naen. Derfor kom Arenaen ud med et underskud i �0�5 
på �,� million kroner. Det er penge, de skal tjene ekstra i 
forhold til deres budget i �0�6. Samtidig er der altid, når 
et byggeri er færdigt, ting, som man ikke kunne forudse, 
som skal laves anderledes. Skilte, beplantning osv. Eks-
tra udgifter som Arenaen ikke har penge til, men som er 
en forudsætning for at publikum og naboer kan se det 
færdige resultat.

Alle � haller er i dag i brug. De står ikke tomme. Men 
mange af de ting, der er i hallerne i dagligdagen er ikke 
ting, der giver mange penge til afbetaling af de lån som 
Næstved Hallerne skal afdrage. Men der forgår rigtigt 
meget i alle � haller. Senior-Motion bruger hallerne 
tirsdag og torsdag formiddag, hvor omkring �00 senio-
rer dyrker motion. Næstved Idræts Foreningen bruger 
hallerne til gymnastik, badminton, håndbold, inliners, 
basket. Sjølund Skolen bruger hallerne til alt deres 
idrætsundervisning for deres elever. Jeg kan kun opfor-
dre til at kigge på Næstved Arenas hjemmeside. Der er 
ikke mange ledige tider og dage.

Og jo, der skal også holdes messer, koncerter og mange 
andre ting, som netop skal være med til at skaffe de 
penge, som skal bruges til at afdrage lånet. 

Konkurs? Nej, det er kun Næstved Kommune og Lokale 
og Anlægs Fonden, der har penge til gode. Og det vil 
også være os, der mister vores pengene, hvis den gik 
konkurs. Samtidig ville der være en masse unge og æl-
dre, som ikke kan dyrke motion i en meget lang periode. 
Arenaen er bygget. Den ligger, hvor den ligger. Det vil 
der ikke kunne laves om på de næste �00 år. Nu skal 
den vise hvad den kan, og det er den godt på vej til.

Jeg håber, jeg her har kastet lidt mere lys over Arenaens 
fortid, fremtid og økonomi.

Der bliver skrevet meget om vores nye Arena som snart 
kan fejere �-års fødselsdag. Hvorfor står den tom? Kan 
den gå konkurs? Hvem har ansvaret?

Ja, der er mange spørgsmål. I Næstved har der i mange 
år været et stort ønske om en rigtig opvisningshal. Det 
har været drøftet i mange år i forbindelse med de kom-
munale budgetter. Det er ikke kun Næstved Hallerne, 
der har ønsket en ny hal. Herlufsholm Idrætscenter 
ønskede også at få en ny hal med springgrav, så deres 
gymnastik hold kunne træne ”hjemme”.

Som mange ved, så svømmer Næstved Kommune ikke 
i penge. Derfor var der nogen, der fik den ide at hvis 
Næstved gav lidt større drifttilskud til de to haller, så 
kunne de selv låne pengene til at bygge hallerne for, og 
bruge dette ekstra tilskud fra kommunen til at afdrage 
lånet. Det var der stor opbakning til i Næstved Byråd, 
og det blev en del af et budgetforlig. 

Det blev drøftet, om det var det rigtige sted at bygge 
en Arena ved de to gamle Næstvedhaller. Hvorfor ikke 
bygge en ny stor Arena ved Stenlængegårdarealet? Det 
ønskede Næstved Hallerne ikke, og så ville det være 
Næstved Kommune, der skulle bygge, betale og drive en 
ny stor Arena. Som kommune må man gerne støtte bred-

deidrætten, men ikke drive en ”virksomhed”. Det ville 
derfor betyde, at Næstved Kommune skulle konkurrere 
med de to andre haller, om de arrangementer, der kunne 
komme til Næstved.

Økonomien var stram fra starten på den nye Arena. Lo-
kale og Anlægsfonden havde bevilget et lån på 48 millio-
ner kroner. Resten af beløbet skulle komme fra private 
sponsorer. Efter arkitektkonkurrencen var der ikke tvivl 
om hvilket projekt, der var det bedste. Det var bare �0 
millioner dyre end der var budget til.

Efter der var forhandlet i et år med entreprenøren, 
kunne der ikke nås til enighed om prisen. Derfor valgte 
bestyrelsen for Næstved Hallerne at afbryde samarbej-
det og få en anden til at bygge. Det betød, man skulle 
købe projektet af den første entreprenør. Samtidig viste 
det sig, da man gik i gang, at der var ting ved byggeriet, 
der blev væsentligt dyre. Men man kunne jo ikke stoppe 
midt i et projekt, så ville det være ødelagt. Derfor skulle 
man bliver færdig.

Efter åbningen blev der holdt VM i kvindehåndbold. Der 
var mange mennesker, men også mange udgifter til eks-
tra personale. Opstilling, rengøring og mange andre ting, 
der følger med, når flere tusinde mennesker bruger Are-

Arena: Op 
            og ned 

Arena

Af Carsten Rasmussen
Borgmester, Næstved

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 

  

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 – oplæsning – godteposer – lotteri m.m. 
Musikken leverer Carsten Rasmussen.

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

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

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

Tilmelding skal ske senest den 4. december 2016 til:  
Solveig Larsen, tlf. 2016 5882 eller på mail: larsensolveig2@gmail.com 

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen

Tid: Søndag den 11. december kl. 14.00-17.00
Sted: Salen i Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved
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Af Ida Marker
Regionsformand

6.000 
kan ikke tage fejl 
- der er brug for Folkemøde Møn

Regionen

I år var der Folkemøde Møn for tredje gang. Folkemødet 
startede som en ide med nogle få glade ildsjæle (over-
raskende nok socialdemokrater), samlet hos Pernille 
Rosenkrantz-Theill og har udviklet sig til en stor begi-
venhed med over 6.000 gæster, masser af foreninger med 
boder og telte og seks scener. Undervejs er folkemødet 
flyttet fra marken ved Pernilles fritidsejendom til bold-
baner ved Fanefjordskolen. Det giver gode rammer og 
gode adgangsforhold. Folkemødet er vokset fra en start 
med �.400 deltagere til lidt over 6.000 i år. Der er også 
dannet selvejende fond, bestyrelse og det er ikke læn-
gere et socialdemokratisk projekt.

Det hele går ud på at samle debatter, foreninger, kunst-
nere, gode venner og masser af inspiration på en dag og 
et sted på Møn. Jeg vil kalde hele ideen en hyldest til 
fællesskaber og debat.

Derfor er vi der selvfølgelig også. Socialdemokratiet i 
Region Sjælland har de sidste to år haft en debatscene 

sammen med de lokale fra Vordingborg. Her har det 
været mit store privilegium at være tovholder på at 
sammensætte debatter på scenen. Det er altså en af 
de sjoveste opgaver, jeg har! Hvordan laver man hele 6 
debatter på 45 minutter hver med emne, debattører og 
ordstyrer – som kan trække tilhørere til, når der også 
foregår andre debatter samtidigt? På med tankehatten 
og i gang: formulering af appetitvækkende, let provo-
kerende emnebeskrivelser, skriv til en lang række folk, 
håbe på positive svar og ellers prøve på noget andet! 

Men det lykkedes, og vi havde debat om flygtninge og 
nærområder, psykiatri, erhvervsudvikling i regionen, 
kønsopdelt arbejdsmarked,  EU og Brexit, velfærd og 
globalisering. Vi havde Mette Gjerskov, Søren Espersen, 
Rasmus Nordqvist, Andreas Kamm, Dennis Kristensen, 
Christel Schaldemose, Zenia Stampe og mange flere på 
scenen. Ikke alle debatter var lagt op som diskussion 
mellem modstandere – det er også vigtigt for os at lave 
samtaler mellem folk med stor viden om et emne.

Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest

God debat i Fuglebjerg

Der blev debatteret mange forskellige emner, da So-
cialdemokratiet i Næstved Nordvest i begyndelsen af 
september holdt et visions- og debatmøde i Fuglebjerg 
Forsamlingshus. Lidt over �0 deltagere var mødt op for 
at give et panel af socialdemokratiske byrådsmedlem-
mer gode råd til, hvordan man kan sætte lidt mere liv i 
Fuglebjerg-området, efter at området er blevet en del af 
Næstved Kommune.

Det er noget, hvor både byrådet og borgerne i Fuglebjerg 
skal bidrage, blev  det sagt flere gange. Det var vigtigt, at 
borgerne kommer med gode ideer til, hvad der skal ske 
med området, og det er nok at sige, at man bare skal have 
nogle flere penge. Et af de forslag, der kom frem, er at der 
skal ske en udbygning af Fuglebjerghallen.

Det blev også påpeget, at man skal være med til at ud-
bygge de aktiviteter, der foregår i det lokale idrætsliv.

Formålet med mødet var at få en konstruktiv debat om, 
hvordan man kan udbygge samarbejdet, og det vil man 

Møder

nu arbejde videre med i Socialdemokratiet Næstved 
Nordvest, hvorefter man om nogle måneder vil holde et 
møde med de lokale organisationer, om man er nået vi-
dere med de lokale initiativer.

Flere byrådsmedlemmer var mødt frem som tilhørere 
sammen med de lokale borgere.

Når 6.000 menensker passerer pladsen, så er man jo 
meget spændt på flere ting: kommer de indenfor i vores 
telt? Har vi ramt rigtigt? Og ikke mindst: holder vejret? 
Her vil jeg sige, at vi havde rigtig godt besøgt. Vi havde 
fuldt hus med 75 deltagere til flere af vores debatter, og 
vi havde altså hverken servering eller bløde stole, kun 
godt indhold og skygge for solen.

Jeg talte med mange mennesker, men var selv optaget 
det meste af tiden ved vores egen scene. Så jeg gik glip 
af mange andre spændende arrangementer på arbejds-
markedsscenen, på ungescenen, på den blandede scene 
og på lokalscenen. Her kørte debatterne samtidigt, så 
alle de besøgende skulle hele tiden vælge mellem de 
mange tilbud. Men det er en del af folkemødetanken, at 
man skal vælge og ikke opdager det hele. Til gengæld 
skal man helst gå lidt klogere hjem og helst også have 
fået noget nyt at tænke over.

Folkemøde Møn er et lille folkemøde, når man sammen-
ligner med det store på Bornholm. Men det er en ægte 
demokratisk tilføjelse til vores region. Det er et rum for 
samtale, diskussion og fællesskab, som kan bruges af en-
hver borger.  Det er en mulighed for at møde både debat-
tører og helt almindelige frivillige aktive foreningsmen-
nesker og tale med dem. 

Det er når mennesker mødes, der opstår nye ideer. Det 
kan ske ved at overvære en debat, ved at tale med andre 
gæster på pladsen eller i et møde med en forening, som 
man ikke kendte i forvejen. Man bliver klogere af det 
hele.

Derfor glæder jeg mig til Folkemøde Møn til næste 
år!
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Dagny-Klubben er  
mit hjertebarn

Når man taler om Dagny-Klubben kommer man ikke 
uden om Connie Fakse. Hun fungerer som rejseleder 
ved mange af klubbens arrangementer, og er kasserer i 
klubben på �0. år. Mange vil vide, at man som regel kan 
finde hende om onsdagen i lokalerne i Riddergade, hvor 
folk kommer for at bestille rejser eller bare for at få en 
snak.

- Dagny-Klubben er mit hjertebarn. Flere jeg kendte har 
været med i arbejdet, men på et tidspunkt døde to af be-
styrelsesmedlemmerne, og da jeg havde med regnskaber 
at gøre i TDC, så sagde jeg ja til at være med til at sælge 
billetter og arrangere ture, og det er virkelig spændende 
og interessant, siger Connie Fakse, og fortsætter:

- Dagny-Klubben har sit navn efter Dagny. Hun var med 
i Kvindeligt Arbejder Forbund, og medstifter af klub-
ben. Ideen kom vistnok fra København, hvor man havde 
tilsvarende klubber for pensionister, og de hed alle sam-
men noget med pigenavne. Tidligere var det jo sådan, 
at når man blev pensionist, så kunne man jo bare sætte 

Denne måneds socialdemokrat er Connie Fakse fra Næstved

sig hjemme og kigge ud ad vinduet – det ville vi ligesom 
gøre op med. Og det er så sandelig også sket. Vi har 
50-års jubilæum i år, og af de �� arrangementer vi har 
tilbudt har de �9 været udsolgt. Det fortæller jo et eller 
andet om, at folk er tilfredse, siger hun

Byrådet er ikke mig
Connie Fakse er barnefødt i Næstved som datter af en 
havnearbejder og en mor, som gjorde rent på havnekon-
toret.

- Min far var socialdemokrat og har været med i adskil-
lige valgkampe, så det lå ligesom i kortene, at det skulle 
jeg også være. Det er nok et familiegen vi har. Men by-
rådet er ikke mig – jeg kunne ikke i min vildeste fantasi 
finde på at stille op, og jeg har heller ikke siddet i en 
bestyrelse for en vælgerforening – det lader jeg andre 
om. Næ, jeg holder mig til Dagny-Klubben.

Connie Fakse havde sin skolegang på Lindebjergskolen i 
Næstved, og var siden ansat i Strømpemagasinet. Deref-
ter var hun ansat i 4� år i TDC.

- Jeg startede i Køge som telefonist. Har skulle vi til 
taleprøve inden ansættelsen, og vi skulle også kunne 
huske telefonnumre, hvilket var aktuelt i tilfælde af 
brand. Vi var over �00 damer ansat, men centralen blev 
nedlagt, og så blev jeg flyttet til København, hvor jeg sad 
i regnskabsafdelingen. Senere kom jeg med i en gruppe, 
der skulle tage sig af indførelsen af edb. På et tidspunkt 
flyttede jeg til Roskilde (det var jo nærmere København), 
men efter en skilsmisse flyttede jeg tilbage til Næstved, 
og pendlede så i to år frem og tilbage. Det var ikke altid 
lige nemt, for vi havde meget overarbejde.

På et tidspunkt manglede de folk på montørkontoret i 
Næstved, så der fik jeg job og ordnede regnskaber. Jeg 

gik ganske vist ned i løn, men skulle til gengæld ikke 
rejse frem og tilbage. Egentlig har jeg altid haft det 
sådan, at jeg var ligeglad med, hvor kablerne lå, bare 
telefonen virkede.

Senere blev jeg butiksleder i Telebutikken i Næstved, 
og jeg husker, at når Michael Mentz kom forbi med sine 
ryttere på sin ugentlige tur, så gjaldt det om at stå i dø-
ren, for så fik man gerne et lille blink fra hans øje. Sene-
re kom jeg i TDC’s butik i Storcentret, men det var ikke 
mig. Man kunne jo ikke se, om det regnede eller solen 
skinnede udenfor – der er jo ingen vinduer. Så fik jeg et 
tilbud om at komme til Vordingborg, hvor jeg var et par 
år, men jeg fik ondt i ryggen, og kunne ikke ekspedere. 
Senere kom jeg til København, hvor jeg også var i et par 
år, men det var stadig galt med ryggen.

Connie Fakse
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Socialt sammenhold
- Min tid hos TDC sluttede med at jeg fik en hjemme-
arbejdsplads. Jeg må sige, at TDC har behandlet mig 
pænt. De holdt en stor 40-års-fest for mig, og selv om vi 
til daglig også knoklede, så var der et godt socialt sam-
menhold. Jeg har haft et fantastisk tid hos TDC, og også 
gode kolleger, siger Connie Fakse.

Tidligere syede hun alt sit tøj selv, men det stoppede, da 
hun fik rygproblemer. (Det går dog bedre med ryggen 
nu). En anden af de helt store interesser er blomsterde-
korationer. Hun har lavet utallige af disse til familiefe-
ster og andre sammenkomster. Men ellers er det Dagny-
Klubben, der tager Connie Fakses tid.

- Her ser jeg så mange glade ansigter. Det er det hele 
værd, siger hun.

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

For intro- og nye medlemmer:

Mød Næstveds borgmester

Carsten rasmussen
torsdag den 13. oktober 
kl. 19.00 i Byrådssalen, 

Teatergade 8, 4700 Næstved

Carsten Rasmussen vil fortælle lidt om by-
rådsarbejdet, det at være socialdemokrat og 

om sin hverdag iøvrigt.

Vi mødes i Forhallen!
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Men mens vi har oprustet og er gået sammen, er det 
samme sket andre steder i landet. Og vi kan se, at der 
bliver stadig mere kamp om at få vores objektivt set 
fornuftige og samfundsmæssigt kernesunde motorvejs-
projekt på finansloven. Intet kommer af sig selv.

Da jeg indtrådte som transportminister vidste jeg der-
for, at det nu var op til mig at levere et resultat. Nu var 
chancen der, og hvis ikke jeg kunne som transportmini-
ster, hvornår så?

Gennem måneder af forhandlinger, først internt i rege-
ring og med de radikale, så i finansministeriet og der-
næst med de andre partier, lykkedes det at afsætte �50 
millioner kroner til motorvejen fra Rønnede til Næstved. 
Samtidig blev den lovpligtige VVM-redegørelse sat i 
gang, og det er den, der er færdig nu. Nu har vi altså de 
forskellige linieføringer, og projektet kan komme i gang.

Det kræver to ting: For det første skal vi have fastlagt 
en linieføring. Her er lokal enighed helt helt afgørende. 
Jeg har set mange gode projekter ryge bagerst i køen, 
fordi der er lokal uenighed om hvor vejen skal ligge. 

Dernæst kræver det, at folketinget bevilger de reste-
rende midler. Det endelige beløb kender vi ikke, men et 

Første gang jeg hørte ”Gedestien” omtalt på et politisk 
møde i Næstved var i �990’erne, da jeg som lokal DSU-
formand var til møde i kredsbestyrelsen. Siden har den 
manglende højklassede vejforbindelse til Næstved været 
fast bestanddel af stort set samtlige møder, og vi er man-
ge, der sammen har arbejdet på at få denne statslige 
investering på ca. � milliard kroner til Næstved.

I mit arbejde med dette projekt har jeg måttet konsta-
tere, at til at begynde med stod ret alene i vores arbejde. 
Slagsmålet om statslige infrastruktur-investeringer er 
hårdt i hele landet, og så går det ikke at være alene. På 
trods af, at både trafiktal og forrentning sort på hvidt 
dokumenterer, at motorvejen til Næstved burde have 
været anlagt for længst, sammenlignet med de andre 
projekter, der sættes i gang rundt om i Danmark.

Derfor tog jeg sammen med Næstveds erhvervsliv kon-
takt til Sjællands største virksomheder, og vi dannede 
sammen Komitéen til den sjællandske tværforbindelse. 
Det arbejde er vokset, og i dag er samtlige berørte kom-
muner og Region Sjælland med. 

Vores borgmester Carsten Rasmussen er helt central i 
det arbejde, og han både løfter og skubber på alle steder, 
hvor han kan gøre en forskel for vores motorvejsprojekt.

- 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

forsigtigt bud er 600-700 millioner kroner. Forhåbentlig 
kan vi komme lidt længere ned.

Foreløbig har den nye regering haft tre chancer for at 
fremme vores motorvej: Først i regeringsgrundlaget. 
Her beskriver V-regeringen, at man vil fremme en ny 
midtjysk hærvejsmotorvej, en udvidelse af E45 syd for 
Aarhus og en københavnsk havnetunnel. Ikke et ord om 
vores motorvej.

Dernæst i regeringens finanslovsforslag for �0�7. Men 
også her blev vi forbigået af Venstre, der i stedet vil 
lægge asfalt til en motorvejsudvidelse omkring Skander-
borg.

Men hvad så med Lars Løkkes �0�5-plan? Her må da 
være plads til at nævne vores projekt. Desværre nej. 
Regeringen oplister en række helt konkrete vejprojekter 
i sin �0�5-plan, men bare ikke den sjællandske tværmo-
torvej og vores strækning mellem Næstved og Rønnede.

Det er jo til at blive helt deprimeret over, hvordan Ven-
stre-regeringen helt konsekvent ser bort fra så oplagt et 
vejprojekt. Men frem for at blive trist og apatisk, må vi 
intensivere vores arbejde.

Første skridt er at få transportministeren til at indkalde 
forligspartierne til at fastlægge linieføring. Det kan kun 
lykkes, hvis vi møder talstærkt op til borgermøderne om 
VVM-rapporten og bakker Næstved og Faxe Kommuner 
op i den linieføring, de kan enes om.

Jeg ved ikke hvor optimistisk, jeg kan tillade mig at 
være for at vores motorvej vil komme på finansloven så 
længe Venstre sidder i kontorerne. Jeg ønsker inderligt, 
at det lykkes at komme videre med vores projekt alle-
rede nu mens Venstre har regeringsansvaret. Men hvis 
det ikke skulle lykkes os, så må vi jo bare sørge for at 
vinde det folketingsvalg, så vi her på Sjælland også kan 
få gavn af statens infrastrukturinvesteringer.

– VALGpROGRAM – 
KOM OG VæR MED

Kredsbestyrelsen har besluttet, at vi skal gå i gang 
med udarbejdelsen at et valgprogram for næste 
periode.

Partiforeningerne skal sammen med byrådsmed-
lemmerne på skift stå for at det gennemføres en 
aften med interesserede medlemmer. Hvad har 
udvalgene arbejdet med, og hvad mener I, at der 
skal lægges vægt på i næste periode?

Møderne skal fortrinsvis afholdes i Riddergade. 
Partiforeningerne klarer det praktiske og leder 
møderne. Det er så meningen, at  de forskellige 
udvalg holder et oplæg. Der tages referat til brug 
for endelig udarbejdelse af valgprogrammet.

Følgende datoer er berammet 
Riddergade kl. 19.00:
Plan- og Ejendomsudvalget/Teknisk udvalg 
��. oktober – Næstved Syd

Kulturudvalget  
7. november – Næstved NV

Sundheds- og Psykiatriudvalget 
��. november – Fladså/Næstved Midt

Omsorgsudvalget  
5. december – Suså

Biblioteket i Fensmark:
Beskæftigelsesudvalget 
6. oktober kl. �8.�0 – ��.�0 - Holmegård

Børne- og skoleudvalget  
�0. oktober kl. �9.00 – ��.�0 - Holmegård

Regeringen sylter  
vores motorvej 

Af Magnus Heunicke
Medlem af folketinget 

Christiansborg

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

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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Kvindekonference

Af Charlotte Roest
Medlem af Kurers redaktion

Q16  
Socialdemokratisk  
kvindekonference

Tilbage i april, fulgtes jeg med Kurers flittige skribent 
Birgit Nielsen, til Nyborg Strand og Socialdemokratiets 
Nationale Stormøde om vores kommende Princip Pro-
gram. Jeg var forholdsvis ny i partiet, så dette var min 
første deltagelse en større Socialdemokratisk sammen-
hæng udenfor Næstvedkredsen.

Snakken i bilen gik højt og omhandlede mest partiet. 
Birgit fortalte om Næstved Kredsen og om alle de stor-
slåede oplevelser Socialdemokraterne kunne give mig, 
både i kredsen og rundt omkring i landet. Birgit nævnte 
bl.a. Kvindekonferencen, som jeg burde opleve minimum 
én gang. 

Gode råd er altid rare, så den mulighed greb jeg, da Q�6 
snart efter viste sig i min mailboks.

Dag 1 - 24. august
Fuld af forventning satte jeg kursen imod Vejle, dog med 
en lille snert af ærgrelse over, Q�6 Kvindekonferencen lå 
præcis samtidigt med Folkemødet på Møn og dermed en 
Q�6 deltagerliste uden andre medlemmer fra Næstved-
kredsen end mig. Mange af partifællerne fra Næstved-
kredsen skulle desuden sammen til Folkemødet på Møn. 
Følte mig lidt udenfor, men jeg forventede samtidigt at 
denne weekend ville bringe mig nye venskaber og en 
langt større indsigt i kønsroller og sexisme, både na-
tionalt, globalt, nutidigt og historisk. Sendte lige Birgit 
en kærlig tanke på vej over Vejlefjordbroen med solens 
spejlreflekser i vandet nedenfor –  �6. august en af årets 
allervarmeste sommerdage.

Q�6’s 4�. Kvindekonference var i år arrangeret af Vej-
lekredsen. De formåede at samle 80 skønne kvinder  
på Scandic Hotel i Vejle, og hvilket overvældende pro-
gram de havde sammensat til os. Allerede fredag aften 
var der 5 oplægsholdere, der fik rusket os og sat debat-
terne i gang, og ikke mindst en hyggelig afslutning på 

�. dag med musik og en sang skrevet ganske særligt til 
Q�6.

Da jeg ramte sengen fredag aften, var det med tankerne 
kredsende om fredagens slagkraftige kvinder: 

Karen J. Klint (MF): Man ikke skal kritisere, hvis man 
ikke selv bidrager og tager ansvar i samfundet. Og hvor-
for hedder det generelt ”han”, når vi taler om politikere 
og ledere? Og ordet ”man” er fra ordet mand, burde skif-
tes ud med et fælleskønsord, som gjort i Sverige, ”hen” 
til gavn for ligestillingen. Desuden anbefalede hun, vi 
læste Jytte Hildens bog ” 99 lyserøde elefanter” 

Anne Skare Nielsen, Future Navigator: Vi skal ikke 
være så snerpede, men vi skal passe bedre på vores 
børn og følge med i deres liv. Vi skal følge med tiden og 
lære de nye sociale medier at kende. Det er Hightech/ 
High-touch, vi skal være tilstede og huske Touch. Luk 
ikke øjnene for virkeligheden. Hun anbefalede, vi om-
lægger vores velfærdssamfund til et pausesamfund, 
hvor vi arbejder on/off og husker på, vi er på vej fra 
mere til bedre. Anne tror fremtiden byder på Olle-bolle-
koller.

Birgitte Bjerre, Socialrådgiver og debattør: Måske det 
er Danmark der er et u-land, når det gælder ligestilling 
på uddannelsesområdet? Måske det er de andre lande, 
der gør tingene rigtigt? Etiopien har en 50/50 fordeling 
imellem køn på f.eks. socialrådgiveruddannelserne, des-
uden er ligestilling det, der tales om på alle uddannelser. 
Etiopien er langt fra i mål, men regeringen der tager 
handling på problemstillingerne. Birgitte fortalte at Da-
nida-projekterne ikke altid er godt, for det er sjældent 
på Etiopiens præmisser.

Rafel Shamri, rollemodel: Hun flygtede som 5-årig sam-
men med sine forældre til Danmark. Sidste år modtog 
Rafel, som den første dansker nogensinde EU’s Borger-
pris, for hendes arbejde for bedre integration via interes-
sen for fodbold.  Hun er en ung kvinde med tørklæde, for 
hun er ligeglad om ”burka eller nøgen”. Hun ønsker ikke 
vores accept, men blot vores respekt. Og så hun huskede 
os på, at integration går begge veje. 

Marie Louise Kirring Løvengreen, leder af Reden i 
Aalborg og udviklingschef hos KFUK:  Marie Louise 
kender kun alt for godt til, at prostitution ikke ”bare” er 
et arbejde. Hun anbefaler et forbud imod købesex. Ikke 
ud fra et moralsk perspektiv, men ud fra det beviseligt 
er dybt skadeligt, både psykisk og fysisk for de prosti-
tuerede. Hun har endnu ikke mødt en ”hel” lykkelig ex. 
prostitueret og Marie Louise forstår derfor ikke, hvor-
for Socialdemokraterne i Danmark ikke går ind for et 
forbud imod købesex, når resultaterne fra andre mere 
restriktive lande er så positive.

Dag 2 - 25. august
En Q�6 lørdag med et politisk og kulturelt program, der 
strakte sig fra 09.00- 00.00, gjorde at jeg bestemt ikke 
kedede mig et sekund.

Charlotte Lindblom: Som arkæolog og museumsinspek-
tør for Vejle Museum, har Charlotte mødt fordomme og 
fejlopfattelser helt tæt på. En Vikingegrav med våben 
behøver faktisk ikke være en mand, det kan sagtens 
være en kvinde, for kvinder i Vikingetiden havde selv-
stændig status og var også med på togter. Mange grav-
fund er nok fejlfortolket, pga. vor tids kønsopfattelse. 

Vejle Museerne/ Spinderihallerne: Fantastisk rundvis-
ning om livet dengang da Vejle blev industrialiseret, om 
udviklingen, spinderipigerne, jernstøberne, familierne 
og alle følgesygdommene. Museet bød også på Dronning 
Gunhild, som vist kun var en ganske almindelig 40-årig 
kvinde, sænket ned i Haraldskær Mose for over �000 år 
siden. Meget underligt at stå der lige foran et ægte mo-
selig, det sætter tankerne i gang.

Vejle Kunstmuseum: Oplæg og fremvisning om temaet 
Powerkvinder i kunsten: Kunst kan være ret kedeligt 
synes jeg, men her fik Trine Grøne vist Q�6 kvinderne 
mange nye sider og fortællinger om kvinder i kunsten: 
Specielt et kunstværk har printet sig fast hos mig, for 
jeg tabte nærmest vejret, da jeg stiftede bekendtskab 
med den unge kunstner Maria Rubkie’s kunstværk. Ved 
første øjekast en smukt skinnende hvid porcelæns bal-
lerina dukkepige med de yndigste sorte fugle flyvende 
omkring sig. På den glatte overflade så alt så perfekt 
ud. Men ved nærmere eftersyn viste dukkebarnet totalt 
kaos og vanvid. 

Cecillie Nørregaard, kønssociolog: Her fik vi b.la. vist en 
film om hvordan vi voksne møder et lille barn. Et tyde-
ligt bevis på vores stereotypopfattelse af køn. Et lille 
barn siddende på et tæppe med masser af forskelligt le-
getøj rundt omkring sig. En voksen kommer ind og skal 
lege med barnet. Barnet var det samme, men ”Mathias” 
blev mødt med dyb stemme og den voksnes valg af værk-
tøj og biler. Mathilde derimod, blev mødt med en blidere 
stemme, og den voksnes valg af dukker og pigelegetøj. Vi 
må ikke glemme at, hjernen er plastisk og bliver formet, 
som den bliver stimuleret. 

Henrik Marstal, Danmarks �. mandlige feminist:  Her 
fik vi et suverænt oplæg om at vi kvinder bør gøre mæn-
dene til  vores allierede i kønsdebatten, for der bliver 
desværre stadig lyttet mere til mændene. Ligestilling er 
ikke en kamp imellem kønnene, men en kamp imellem 
køn og fordomme, og vi skal huske at for de privilege-
rede, føles kampen om lighed, som undertrykkelse af 
”deres” rettigheder.

Årets festtaler Christel Schaldemose (MEP): Christel var 
presset, var nervøs for om hendes EU stof nu blev alt 
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Regionen

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Budget 2017 
          i Region Sjælland

�0�7-budgettet indeholder nogle hovedtemaer, som vil 
give udfordringer, men det var anderledes positivt at 
forhandle budget denne gang, idet vi ikke skulle ud i de 
store sparerunder, som jo betyder afskedigelser. Ikke at 
vi har penge at rutte med, men som udgangspunkt star-
tede vi med et budget i balance.

Af knaster kan jeg nævne Sundhedsplatformen, et nyt 
IT-system som vi skal overgå til i november �0�7. Hel-
digvis er Region Hovedstaden allerede godt i gang med 
systemet, så vi kan lære af deres udfordringer. Men som 
ved alle IT-systemer vil dette også for Region Sjællands 
sundhedspersonale betyde ekstra pres og ekstra arbejde 
i opstarten. Når systemet er kørende erstatter det 9 for-
skellige systemer og vil til den tid være en stor forbed-
ring for os alle. 

Styringen af økonomien bliver lagt ud på det enkelte 
sygehus. Tidligere har de fået penge efter hvor mange 
behandlinger de udførte. Det nye system vil betyde at af-
delinger kan tilrettelægge behandlingerne mere effektivt 
for patienterne, og således også behandle mere end en 
diagnose af gangen uden at skulle skele til økonomien. 

Der skal arbejdes med konceptet ”samme dag under 
samme tag”. Her skal man forsøge at få samlet flere 

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

undersøgelser på samme dag samme sted for patienter 
med flere sygdomme, så disse spares for kørsel og vente-
tid. 

I budgettet er der også blevet plads til lidt specifikt til 
Næstved Sygehus. 

Der er sat penge af til at lave en plan for udvikling af 
Næstved Sygehus. Planen skal fastlægge hvilke nye 
funktioner, der skal flytte ind og hvilke, der skal flytte 
til andre sygehuse. Alle bygningerne skal vurderes, så 
der kommer en samlet plan som så igangsættes. Der 
skal bl.a. findes plads til faciliteter til dialyse og Præ-
hospitalt Center. Desuden er der et ønske om en intern 
flytning af neurorehabiliteringen så denne også kommer 
ind i højhuset. 

Og hvad med skadestuen på Næstved Sygehus? 
Det er besluttet at fastholde døgnbemanding af skade-
stuen, og at der i tidsrummet mellem kl.�� og kl.  �� 
også er lægebemanding. Enkelte partier ønskede læge-
bemanding hele døgnet, måske mest for at komme i ra-
dioen og avisen. Dette ville dog være en uforholdsmæs-
sig dyr løsning og lidt spild af penge, da der ikke sker 
ret mange skader efter kl. ��, hvor de fleste er hjemme 
og sidder foran fjernsynet, mens børnene sover.

for kedeligt, når selv tørre regnedrenge som Lykketoft 
og Corydon altid kunne være sjove….  men allerede her 
grinte alle Q�6’s deltagere. Christine talte bl.a. om sex-
isme og ligestilling ved OL. For hendes drenge og mand, 
havde da helt specielt virkelig nydt Beachvolleys letpå-
klædte damer, her grinte vi igen. Christel huskede os på, 
det frie tøjvalg, så længe det ER frit.   

Underholdning v/ Komikeren Ellie Joker: Lørdag aften 
gav hun den som ”Journalisten fra Dubai”, her fik hun 
vendt dansk feminisme helt på hovedet og fik alle både 
kvinder og mænd, til at bryde i gråd af grin, godt hjul-
pet på vej af en tør jysk ældre kvindelig socialdemokrat 
fra salen. Hvis nogen læsere af Kurer mangler et sjovt 
indslag, så kan jeg varmt anbefale Ellie, for jeg griner 
stadig her i skrivende stund.

Aftenunderholdning og dans:  v/ Benny and the Black 
Ties (Benny Engelbrecht, MF Soc.): Vi havde pudset dan-
seskoene, og der blev spillet op til dans, imens gik snak-
ken ved bordene.

Sikke en lørdag! Kl. ��, faktisk før underholdningen var 
slut, var jeg så træt, at jeg måtte finde min seng, så da-
gens mange sanseindtryk kunne bundfælde sig. 

Dag 3 - 26. august
Hanne Hautop, Rektor Rosborg Gymnasium: Talte om 
talent og talentudvikling. Om at talenter skabes ved 
tro og træning. Det tager � timer og 44 minutter hver 
eneste dag i �0 år at blive et talent. �0.000 timers reg-
len. Hun forklarede om fænomenet Late Bloomer. En 
undersøgelse om at U-�7 landsholdets talenter stort set 
ALDRIG, er født i årets sidste kvartal. Dette er jo tanke-
vækkende, da det viser at sidste kvartals skolebørn, ikke 
får samme opbakning og dermed selvsikkerhed, som 
dem fra første kvartal.

Søndagsdebat v/ Elmas Berke, forfatter og debattør / 
Emma Holten, debattør / Mette Gjerskov MF, Soc. 
Elmas Bjerke:  Forsøger at råbe de muslimske minorite-
ter op, ved at gøre opmærksom på hvilke forhold, vilkår 
og omstændigheder, der bydes sønner og døtre. Når 
familier falder fra hinanden på ét punkt, falder det hele 
fra hinanden. Den muslimske minoritet bløder. Vi må se 
dæmonerne i øjnene og gøre ligestilling til et obligato-
risk fag i skolen. Det ikke fjenders ord der gør ondt, men 
derimod venners tavshed. 

Emma Holten: Er skøn og velformuleret, og et forbillede 
for mange unge kvinder, for de har ingen andre at gå til, 
når de udsættes for ulovlig deling af private intimfotos. 
Emma har selv været offer for hævnporno og har efter-
følgende taget kontrollen tilbage, ved at fortælle sin egen 
historie. Hun mener, at der er en sammenhæng mellem 
hverdagssexisme og alvorlige forbrydelser mod kvinder. 
Netop derfor er sexisme et samfundsproblem, som vi bør 
tage seriøst, ligesom vi forældre bør tage internettet langt 
mere alvorligt, for det er vores nye virkelighed.

Mette Gjerskov: ”Sgu og fanden” røg ud af Mettes mund, 
for som hun selv sagde, én gang årligt blev hun nødt til 
at få luft for frustrationerne over de strukturelle ulighe-
der i vores samfund. Den største trussel mod ligestilling 
er, at vi tror, vi har det. Mette talte om lige barsel og om 
kvoter for mænd og kvinder på vores uddannelser. Mette 
fik overrakt en flot buket blomster fra et S-medlem, som 
ville give et ekstra skulderklap for at sige, at Mette bare 
skal fortsætte sin egen linje uanset modstand.

Eftertanke:
Ligestillingsdebatterne og Q�6 var ikke blot en fælles 
front, imod det ene eller det andet. Vi deltagere var og 
er, dybt uenige i mange ting, men vi ønsker, der skal 
være plads til os alle, både kvinder og mænd, ikke � 
mennesker er ens, men forskelligheden skal bruges som 
en styrke. Vi har et fælles ønske om, strukturen i vores 
samfund skal blive mere ligeværdig. Der er lang vej, det 
ved jeg nu… 

Det var en helt fantastisk weekend i Vejle. Så tak til Bir-
git Nielsen, for du anbefalende mig deltagelse i Kvinde-
konferencen. Den anbefaling sender jeg hermed videre: 
Q�7 afholdes i Herning d. �.-�. september �0�7.
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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

Advokat (H)

lars Henriksen
Kvægtorvsbygningen

farimagsvej 8 . 4700 Næstved

advokat@larshenriksen.dk . tlf. 5577 1600
www.larshenriksen.dk
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Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften �7, 4700 Næstved  
Tlf. 505� �997
naestvedkredsen@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle �5, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5�5� 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej �7, lejl. �89
4700 Næstved
Tlf. 557� 7��9
pan@nk-forsyning.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej ��7, 4700 Næstved
Tlf. 557� 4006
gs8@mail�.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, �. th.
4700 Næstved
Tlf. �944 9�99
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget ��, Brøderup,
47�� Tappernøje
Mobil ��7� 0608
flemming.bjerregaard@outlook.
dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Formand, Holmegaard
Søren Andersen
Poppelvej �4
4684 Holmegård
Mobil ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.com

Formand, Suså  
Kaj Olsen
Ringstedvej ��, 4�7� Glumsø
Tlf. 5764 6�9�
Mobil 4�4� 6�9�
kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. 6�6� 44�5
smahe@ft.dk

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

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade �6 �., 4700 Næstved
Tlf. 505� �997

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

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 7�, 4�60 Herlufmagle
Tlf. �6�� �678
lisbethhougaard@jubii.dk

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

DSU
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

Cafe Thorvald
Alle arrangementer afholdes i �F, Holsted Park �9, 4700 Næstved, og starter kl. �9.00. 
Tilmelding på telefon �0�6 588� eller på mail: larsensolveig�@gmail.com

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøder Valgprogram  - Kom og vær med Kredsen Cafe Thorvald

  6. oktober
Beskæftigelsesudvalget 
Biblioteket i Fensmark, kl. �8.�0

�0. oktober
Børne- og skoleudvalget  
Biblioteket i Fensmark, kl. �9.00

��. oktober
Foredrag,  Knud Bjørn 
om Flensted-Jensen

��. oktober

For intro- og nye 
medlemmer: Carsten 
Rasmussen kl. 19.00 
i Teatergade 8

��. oktober
Plan- og Ejendomsudv./Tek-
nisk udv. - Riddergade kl. �9.00

  5. november Metal, kl. 9.00

  7. november
Kulturudvalget
Riddergade kl. �9.00

��. november
Sundheds- og Psykiatriudval-
get - Riddergade kl. �9.00

�. december Metal, kl. 9.00

5. december
Omsorgsudvalget  
Riddergade kl. �9.00


