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Formandens klumme

Det er mandag morgen og arbejdsgruppen for ”Ren luft 
i storbyen” sidder i konferencerummet med en dags-
orden, hvor særlig et punkt kræver bevågenhed. Det 
handler om den partikelmålestation, som er opstillet 
i bymidten. Gennem snart mange år har de ugentlige 
diagrammer vist at udledningen af sundhedsskadelige 
partikler er �0 procent højere end den tilladte værdi, 
hvilket man sædvanen tro har taget til efterretningen, 
men nu har tingene ændret sig.

EU-kommissionen har sendt en skrivelse om, at de vil 
se resultater, en konkret plan for hvad man har tænkt 
sig at gøre inden for en fastlagt tidsfrist. Formanden 
for arbejdsgruppen foreslår at man lige opsummerer, 
hvilket tiltag der er sat i gang, og hvilke planer man 
har fremover. Der kommer ikke noget nyt frem, det er 
jo et projekt som kræver politisk vilje, samarbejde på 
europæisk plan og ikke at forglemme penge. Men ar-
bejdsgruppens opgave er jo primært inden for tidsfristen 
vel at mærke, at fremvise nogle målinger inden for de 
tilladte grænseværdier, så hvad gør de? Man drøfter lidt 
frem og tilbage, men kan ikke rigtig komme i tanke om 

En fiktiv historie inspireret af det 
virkelige liv

noget, der ikke er blevet nævnt på de foregående møder. 
Så er der en der siger ”Nu må vi tænke ud af boksen”. 
Så kommer den, den ultimative geniale ide ”vi kan flytte 
målestationen ”. Der argumenteres med at det vigtigste 
er, hvad der måles på målestationen, godt nok ignorerer 
vi så, hvad der sker på andre gader og strækninger, og 
luften bliver ikke renere, men vi har et papir, som kan 
sendes til EU her og nu. 

Princippet i denne ide er jo genial og kan frit overføres 
til alle andre områder, man kunne for eksempel lade 
nogle afdelinger på sygehusene står tomme. Her kan 
man så måle, at der ikke er overbelægning, ingen pro-
blemer med at rekruttere personale, eller hvad man nu 
har brug for af positive målinger her og nu. 

Mulighederne er uendelige når man først slipper fanta-
sien løs, det eneste det kræver er, at man øver sig i ikke 
at inddrage ens personlige faglighed, moral og etik.

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!

Det bliver et politisk rodet efterår 
De politiske sommergruppemøder har bragt den ene retningspil frem 
efter den anden. Desværre peger de i hver sin retning uden skelen til 
efterfølgende politiske fremskridt for hele befolkningen. Nogle siger, 
at vi går et rodet politisk efterår i møde, som vil ende med et forlig 
med et for os ringe indhold, der nedbryder vores velfærd. Andre ser 
en mulighed for et nyvalg, hvor de røde partier kan overtage rege-
ringsmagten. 

Lad os håbe det sidste, således at lille Danmark ikke bliver mere 
skævt end det er godt på vej til at blive.

Lad os også få gjort noget mere målrettet for at forhindre en yderli-
gere klimaforværring. Omlæg gerne afgifterne således, at vi kan ud-
nytte de alternative energikilder og stadig have råd til at opretholde 
et driftigt samfund. Se på afgiften på strøm, så noget forbrug omlæg-
ges til forbrug baseret på vindenergi og forbered så samfundet på, at 
elbiler med større rækkevidde også kan klare sig i konkurrence med 
benzin- og dieselbiler.

Nu er der godt et år til kommunevalget, og vi skal til at opruste – vi 
skal have fornyet vores valggrundlag og fundet kandidater til byrå-
det. I opfordres alle til at deltage i arbejdet. Husk på, at hvis du ikke 
tilkendegiver din mening, så er det de andre, der alene bestemmer 
indholdet i vores kommende valgprogram
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elevs udfordringer bliver sat i forhold til den enkeltes 
færdigheder.

Hvorfor så det? Fordi det øger elevens oplevelse af 
sammenhæng og styrker elevens selvværd og dermed en 
indre tro på at man du’r til noget. Selvværd er ikke at 
forveksle med selvtillid, som er det man viser udadtil, 
hvor selvværd derimod er en indre oplevelse af, at man 
magter opgaverne. Det kan godt udefra virke som om, at 
vi politikere brænder millioner af på at uddanne vores 
ansatte ved at kompetenceudvikle, men der altså en 
dybere mening med ”galskaben”.

 Jeg har noteret mig, at ikke alle politikere magter at 
forstå denne dybere mening, hvilket kommer til udtryk 
ved konstant at tale skolestrukturen i Næstved kom-
mune ned.

Nogle modstandere taler ligefrem om at rulle skole-
strukturen tilbage efter valget �0�7. Der er opstået 
Facebook-grupper, hvor disse vedholdende politiske 
strukturmodstandere og til tider følelsesladede forældre 
får afløb for deres frustrationer. Dette giver dem afløb 
her og nu, men jeg mener at tiden er kommet til at de 
voksne omkring børnene finder et afstemt følelsesmæs-
sigt leje, helt grundlæggende for børnenes skyld.

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

Vi socialdemokrater i byrådet er ikke bagudskuende, 
men ønsker derimod at løse både de økonomiske udfor-
dringer, samt at sikre en bedre trivsel. Dermed styrker 
vi den enkeltes faglighed så flere af vores unge bliver 
klar til ungdomsuddannelse. Der er fuld tillid herfra til 
at vores nye centerchef Lars Nedergaard kan løfte opga-
ven i tæt samarbejde med vores mange dygtige lærere, 
pædagoger, ledere, børn/unge og forældre.

Som pædagog mener jeg at trivsel er afgørende for læ-
ring, og at vi nu har alle muligheder for at lykkes med 
flere af skolereformens intentioner. Vi ser nu ikke blot 
”røv til bænk”-undervisning, men også en højere grad af 
bevægelse i læringsrummene. 

Vi kan med fælles fodslag og samarbejde få � + � til at 
give = 5. 

Tak for ordet!

Det er ikke blot første skoledag i trafikken, at vi 
skal passe på skoleeleverne, vi skal understøtte 
dem hele vejen:

Tilbage i �0�4 blev vi politikere i børne- skoleudvalget 
præsenteret for op imod �0 forskellige scenarier, hvor 
især flere landskoler var lukningstruede, årsagen var 
faldende børnetal. Vi kunne oveni konstatere, at �4 pct. 
af vores elever ikke var parate til en ungdomsuddan-
nelse. Hvis vi bare lod stå til, så ville vi over en fireårig 
periode mangle 90 millioner kroner; dette uden at styrke 
fagligheden fremover.

Et markant flertal i byrådet besluttede i december �0�5 
ikke at lukke skoler, men at ændre strukturen/organise-
ringen af skolerne, vi sparede på ledelse og administra-
tion.

Områdeledelse er en realitet, og vores �7 skoler er i skri-
vende stund blevet til seks skoler med flere matrikler. 
Hvorfor er dette så en god ide? Det mener jeg det er ud 
fra et udviklingspsykologisk perspektiv, da vi bibeholder 
vores elever i nærområderne/lokalt mens de er små, 
hvor de i højere grad har behov for tryghed og kendte 
rammer. Eleverne har derudover behov for at blive ud-
fordret på en overbygningsskole med alderssvarende 

kammerater. Alle får muligheden til en ny start, da ele-
verne ofte ubevidst kan være stemplet i bestemte roller, 
eksempelvis ”den stille pige”, ”klassens klovn” etc. De 
har her en alder, hvor de udviklingsmæssigt skaber de-
res egen identitet. Det vil give eleverne en ny start med 
fagligt engagerede lærere, der brænder for at arbejde 
med vores unge.

Trivsel er nært beslægtet med begrebet sundhed, og det 
har afgørende betydning for børnenes muligheder for 
indlæring, man skal have det godt i maven og bør ikke 
have for meget at gå og ”bokse med”. Det kræver ikke 
det store kendskab til almen udvikling og udviklings-
psykologi at regne ud. Dette understøttes af evident 
forskning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-
gestilling, som laver trivselsundersøgelser med forskel-
lige indikatorer som: social trivsel, faglig trivsel, støtte 
og inspiration, ro og orden.

Vi politikere sikrer de overordnede rammer, men det er 
på skolerne at eleverne selv skal have oplevelsen af at 
være en del af fælleskaber, og have tilhørsforhold.

Vi har i byrådet vægtet mange millioner kr. til lærernes 
efteruddannelser, for at understøtte inklusion, hvor de 
ansatte skaber sunde fællesskaber, og hvor den enkelte 

Trivsel er  
forudsætningen for læring

Byrådet

Af Jørgen Christiansen
Medlem af Næstved Byråd

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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Fup og fakta 
            om topskatten 

Af Magnus Heunicke
Medlem af folketinget 

Christiansborg

Meget står på spil, når vi om kort tid tager hul på for-
handlingerne om regeringens �0�5-plan. Et kardinal-
punkt i forhandlingerne bliver spørgsmålet om topskat. 
Topskattelettelsen er allerede skrevet ind i regerings-
grundlaget, og Liberal Alliance har med stålsatte øjne 
krævet, at løftet bliver indfriet. Kun en tredjedel af dan-
skerne mener imidlertid, at topskattelettelser er en god 
idé. I forsøget på at få folkelig opbakning til projektet 
turnerer højrefløjen derfor rundt med en række forkerte 
påstande, som jeg her vil prøve at tilbagevise.       

Topskattelettelser tilgodeser kun de mest velhavende
LO har senest beregnet, at de �.500 rigeste danskere 
alene får en skatterabat på �,� milliarder kroner med 
regeringens foreslåede topskattelettelse. For en topchef 
med en årsløn på 8 millioner kroner betyder det en skat-
terabat på �40.000 kroner svarende til en årsløn for en 
faglært håndværker. 

Igen og igen hører vi ellers højrefløjen fremføre, at top-
skattelettelser også kommer helt almindelige lønmod-
tagere til gavn. Det passer bare ikke, hvis vi kigger på 
kendsgerningerne. Blandt lærere, pædagoger, murere og 
tømrere er der kun �-4 procent, der betaler topskat. Og 
for dem, der betaler topskat, hænger det ofte sammen 
med, at man har selvstændig virksomhed eller bijob ved 
siden af. Sagen er nemlig den, at vi med vores skattere-
form fra �0�� hævede grænsen, så man i dag skal tjene 
over en halv million kroner om året før, der skal betales 
topskat. Netop fordi det aldrig har været tanken, at løn-
modtagere med almindelig indkomst skulle betale top-
skat. Med vores skattereformen falder andelen af skat-
teydere, der betaler topskat i år, til �0 procent. Og for en 
meget stor del af dem, der betaler topskat, er det kun en 
ganske lille del af lønnen, de betaler topskat af.

Topskattelettelser rammer velfærden 
Og topskattelettelser rammer tilmed dobbelt skævt. Det 
er de mest velhavende, der får gevinsten, mens fælles-
skabet betaler. Prisen for at sænke topskatten fra �5 til 
�0 procent skønnes at koste samfundet �,7 milliarder 
kroner. Og da pengene ikke kan bruges to gange, er der 

altså �,7 milliarder kroner mindre til vores fælles vel-
færd. Det er bekymrende. Den økonomiske krise ramte 
nemlig landet hårdt, og der var i flere år smalkost i den 
offentlige sektor. Den socialdemokratiske regering fik 
styret os sikkert gennem krisen endda med udsigt til 
et økonomisk råderum de kommende år. Endelig kunne 
vi igen styrke vores fælles velfærd. Men glæden varede 
kort. Trods et markant flertal på ��6 mandater i Folke-
tinget, der gik til valg på at styrke velfærden, risikerer 
vi et blåt forlig i efteråret, hvor råderummet spildes på 
topskattelettelser. Det hele afhænger af, om Dansk Fol-
keparti igen giver de andre borgerlige partier indrøm-
melser, som vi så det med dagpengene, efterlønnen og 
skatteaftalen fra �009 trods løfter om det modsatte. 

Højeste marginalskat
En anden af højrefløjens begrundelser for at fjerne 
topskatten er, at vi skulle være et af de lande med den 
højeste marginalbeskatning – altså skatteprocenten på 
den sidst tjente krone. Igen siger fakta bare noget andet. 
Ifølge OECD er der �7 andre OECD-lande, der har en 
højere marginalskat for lavtlønnede end Danmark, og 
der er syv lande med en højere marginalbeskatning for 
højtlønnede end Danmark. Vi ligger altså ikke engang i 
toppen, hvad angår marginalskatten.

Selvom der er et stort flertal mod topskattelettelser i 
Folketinget og i befolkningen, så risikerer vi alligevel, 
at det hele ender med store skattelettelser til landets 
rigeste, hvis Dansk Folkeparti igen giver sig ved for-
handlingsbordet, som vi desværre har set det så mange 
gange før.

Hvor langt er vi kommet, og hvordan kommer vi 
videre? 

Er det borgernes sundhedsvæsen, eller er det læ-
gernes? 

Der er igennem de senere år blevet arbejdet med for-
skellige forsøg på at få patienterne mere involveret i 
deres eget behandlingsforløb. Ved en rundspørge blandt 
�.000 patienter mener kun 55 pct. at sundhedsvæsenet 
er til for dem. Så vi har en udfordring med de sidste 45 
pct.

Målet er, at man med udgangspunkt i borgerens øn-
sker og egne ressourcer kan behandles forskelligt, og i 
begge situationer nå det bedste resultat for netop den 
patient. 

Hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, så ville det for 
mig være optimalt, hvis jeg selv kunne booke tid på en 
afdeling, frem for at skulle vente på en indkaldelse. Jeg 
ville også foretrække et e-mailsvar eller et telefonop-
kald, frem for at blive kaldt ind til endnu en samtale for 
at få resultat. 

Andre har det sikkert omvendt, men hvor ville det være 
rart at kunne vælge.

Regionen

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Borgernes 
            sundhedsvæsen

Mange steder i systemet er vi på rette vej, men vi kan og 
skal blive bedre. Det er ikke rart at vente i uvished, og 
derfor skal vi sikre at patienter får hurtigt svar. 

Vi har taget det første skridt ved at lægge prøvesvar på 
borger.dk. Bedre service til dem som kan selv, skal sikre 
mere tid til den, som har brug for dette.

Jeg tror tiden er inde til, at vi prøver at vende udviklin-
gen yderligere. Vi har effektiviseret og produktivitetsfor-
øget igennem mange år, men vi må stoppe op og kikke 
på, om vi kan få en bedre planlægning og en rigtig start. 
Vi skal gøre det rigtige første gang, selv om vi skal have 
ekstra tid til den første undersøgelse og første samtale.

De mange patienter, der kører rundt fra sygehus til sy-
gehus uden resultat, tager en masse tid som kunne have 
været brugt bedre. Vi kan ikke forvente at få flere penge 
til sygehusbehandling, derfor bliver vi nødt til at ændre 
på den måde vi bruger pengene. Der er helt sikkert om-
råder og afdelinger, hvor personalet løber stærkere end 
de kan, hvilket er direkte skadeligt for arbejdsmiljøet og 
medfører flere dumme fejl.

 

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
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Man skal have  
respekt for det frivillige arbejde

Hun bor ikke lige der, hvor sneploven kommer først forbi 
om vinteren. Faktisk er det langt ude på landet, men der 
er hyggeligt og efter en rundvisning i haven, hvor der er 
mange hyggelige kroge, rislende vand, og hvor brænde-
stablerne står tæt, går vi indenfor og Karin Hansen for-
tæller at hun og hendes mand har boet på stedet i �� år. 

- Og der er hele tiden noget at gøre, man bliver aldrig 
færdig, men det er på den anden side godt, for det er 
sundt at have noget at rive i, siger hun.

Karin Hansen kommer fra Nyborg og er faglært land-
mand og tidligere aktiv i landboungdommen. På et tids-
punkt var hun dommer i et foreningskursus i Vingsted, 
og der mødte hun Jens, der kom fra Bornholm. Han var 
ansat i Brandelev, og i dag er de gift, og bor i Brøderup i 
et hus, som de var enige om skulle være til at overskue.

Karin Hansen ville egentlig være agronom og arbejde 
på en landbrugsskole, men sådan kom det ikke til at 
gå. Hun blev skolelærer, og er uddannet fra seminariet 

Denne måneds socialdemokrat er Karin Hansen fra Brøderup

i Vordingborg i �99�, og efter �4 år som lærer i Præstø 
begyndte hun �. august i et nyt lærerjob i Ringsted.

Troede at hun var venstrekvinde
Karin Hansen voksede op på en gård, og hendes foræl-
dre var meget engagerede i foreningsliv, og det bar præg 
af at man skulle interessere sig for hinanden. På bedrif-
ten dyrkedes blomsterfrø, og mange kom fra udlandet 
for at se, hvordan det blev gjort. 

På et tidspunkt var Karin Hansen beskæftiget med elev-
rådsarbejde, og trådte vel her sine barnesko indenfor 
det organisatoriske og politiske arbejde. Senere kom så 
indmeldelsen i Socialdemokratiet, hvilket overraskede 
familien, da de troede at hun var venstrekvinde.

- Efter indmeldelsen i Socialdemokratiet ringede lokal-
formanden,  Flemming Bjerregaard, og sagde goddag, og 
han fortalte om lørdagsmøderne. Jeg tænkte til at starte 
med, hvad det mon var for noget, og hvem jeg skulle 
møde, men jeg blev positivt overrasket.  På lørdagsmø-
derne er de så positive, og der er mange, der ved rigtigt 
meget, så man får utroligt god besked, siger Karin Han-
sen.

Skolereformen gik for vidt 
Karin Hansen har været formand for partiets aktivitets-
udvalg i Næstved-kredsen i et år, men har nu frasagt sig 
det arbejde.

- Og det skyldes ikke utilfredshed med den aktivitet. 
Årsagen er skolereformen, der virkelig har taget hårdt 
på mig. Reformen har betydet, at man har skabt et A og 
et B-hold i skolerne. Mange kan ganske enkelt ikke følge 
med, og alle kan heller ikke være med, når det drejer sig 
om inklusion – det er simpelthen gået for vidt. 

På spørgsmålet om, hvorvidt byrådsarbejdet er noget for 
hende, er svaret:

- Jeg tror egentlig ikke at jeg dur til det, ihverttilfælde 
ikke lige i øjeblikket. Men det er da klart, at jeg er po-

Karin Hansen

18

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

litisk interesseret. F.eks. er der sommermøderne hos 
Flemming Bjerregaard, hvor en politiker gerne fortæller 
i en time – det kan godt være en øjenåbner – for her får 
man virkeligt noget at vide.

Pas på Carsten
Og så har Karin Hansen kun ros tilovers overfor kom-
munens borgmester.

- Jeg er vildt imponeret over Carsten Rasmussen. Hvad 
han ikke kan huske, er ikke værd at nævne. Og så er 
han altid den samme, han kender sine rødder, og dem 
glemmer han ikke. Jeg er stolt af Carsten Rasmussen, 
og vi skal passe på ham, siger Karin Hansen og tilføjer:

- Men det meste af det politiske arbejde er frivilligt, hvor 
man giver ens hjerteblod, og det har jeg respekt for.

Advokat (h)

Lars Henriksen
Kvægtorvsbygningen

farimagsvej 8 . 4700 næstved

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

Madtemplet
Skovens Restaurant
v/ Lars Petersen
Herlufsholm Allé 233 . 4700 Næstved . Tlf. 5570 0811
madtemplet@ofir.dk . madtemplet.com

Din fest ude eller hjemme

mad for alle -
priser for alle



�0 ��

Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest

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

Hvem er denne unge mand?

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

Det er interessant at se i de gamle numre af Kurer, 
der snart har 50-års fødselsdag. Det har jeg gjort i de 
seneste måneder, og som jeg tidligere har været inde 
på støder man på mange veteraner i spalterne. Nogle 
få har været med fra det første nummer af Kurer og er 
stadig aktive.

Tilbage i �988 havde den daværende redaktør Bjørn 
Falck-Petersen (han er i øvrigt still-going-strong) benyt-
tet lejligheden til at se tilbage på de første par og tyve år 
af Kurers eksistens. Han ville bl.a. have de daværende 
læsere til at gætte på, hvem der er på portrætbilledet 
tilknyttet denne artikel.

Det viste sig lidt vanskeligt at gætte. I hvert fald kom 
der kun to besvarelser, hvoraf den ene kom fra Kurers 
første redaktør Knud Rasch. Selv om den var rigtig, kom 
den dog ikke med i lodtrækningen.

Imidlertid vover jeg at gentage spørgsmålet. Personen 
var godt nok vanskelig at genkende i �988, men måske 
er vi mere heldige her næsten �0 år senere. Sagen er, at 
personen stadig er særdeles aktiv i det socialdemokra-

tiske partiarbejde i Næstved. Hans navn står at læse i 
hvert nummer af Kurer, så han er stadig kendt overalt 
i Socialdemokratiet og i øvrigt i Næstveds politiske liv. 
Han er i øvrigt født og opvokset i Næstved og har boet i 
det samme lille område af byen, lige fra sin barndom til 
nu.

Send din løsning til mig på min mailadresse:  
ArneJac50@gmail.com inden 1. oktober, og så kan 
du deltage i lodtrækningen om en flaske god rødvin, hvis 
du gætter navnet på personen.

Bjørn Falck-Petersen er faldet over mange interessante 
oplysninger i de første tyve års numre – og dem gen-
fortæller vi et par stykker af. Tilbage i �970 indeholdt 
Kurer en oplysning om, at Socialdemokratiet da havde 
�.65� medlemmer. I løbet af det foregående halve år 
havde man fået ��� nye medlemmer. Disse tal vil frem-
kalde stor misundelse hos vore dages bestyrelsesmed-
lemmer, hvor vi har et medlemstal i Næstved Kommune 
på 6-700 medlemmer. Dengang var kommunen geogra-
fisk endda kun halvt så stor som nu.

I �967 beklagede man, at der kun var mødt 60 op til et 
arrangement for nye medlemmer. Allerede i �988 var 
man misundelig over et så stort fremmøde – og som und-
skyldning for det ringe fremmøde blev i øvrigt nævnt, at 
mødet faldt sammen med en fodboldlandskamp i fjern-
synet mellem Danmark og Ungarn.

Vi er i øvrigt også faldet over et eksempel på, at social-
demokrater er og bliver holdbare. Tilbage i oktober �988 
tog man afsked med en særdeles aktiv partiformand. 
Han var det år blevet valgt til Europaparlamentet og 
han tog til Bruxelles/Strasbourg med Danish Dynamite. 
Gæt selv hvem der er tale om. Han er for længst  vendt 

Vi fortsætter med at bladre i 50 årgange af Kurer som optakt til jubilæet i starten af 2017.

Hvem er denne unge mand?  
Han er stadig aktiv hos Næstveds 
socialdemokrater. 

Gæt - og deltag i lodtrækningen 
om en god flaske rødvin.

KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  

Sådan blev den lokale partiforeningsformand karrike-
ret, da han invaderede bl.a. Bruxelles med en gang Da-
nish Dynamite. Hvem der var mester for tegningen, stod 
der intet om i det næsten 30 år gamle blad.

tilbage til Næstved, hvor han nu gør sig gældende i re-
gionsrådet, godt nok som repræsentant for socialdemo-
kraterne i Slagelse. Ham får man dog ikke præmie for at 
gætte på. Det vil være for let.

Offentligt 
flygtningemøde

 
Mød den socialdemokratiske 

udlændinge- og integrationsordfører

dan Jørgensen
onsdag den 21. september 

kl. 19.00- 21.30 
i Herlufmaglehallen, 

Ravnstrupvej 1, Herlufmagle

ð Kan Danmark integrere 
flere flygtninge?

ð	Påvirker det Danmarks 
velfærd?

 
Der serveres kaffe, te og kage. Øl og vand kan 

tilkøbes.

Nem aftensmad før mødet?  
Bestil dagens ret i Herlufmaglehallens cafete-

rier på tlf. 5550 0005, for egen regning.

Arrangører: 
Socialdemokraterne i Suså og Holmegård

KURER 50 ÅR  –  KURER 50 ÅR  

Annoncér i KURER

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

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

KURER udkommer 6 gange om året

�
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Valgprogram – datoer

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:
Økonomiudvalget 
�9. september – Næstved Midt/Fladså

Plan- og Ejendomsudvalget/Teknisk udvalg 
��. oktober – Næstved Syd

Kulturudvalget  
7. november – Næstved NV

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

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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Af Ida Marker
Regionsformand

Vi skal gøre noget for  
tillidsfolkene i vores parti

Regionen

Hvordan udvikler vi vores organisation? Handler det 
ikke bare om at have den rigtige politik? Så skal det 
hele nok gå?

Hvis vi skal fortsætte med at være et stort parti med 
mange medlemmer, en bred folkelig opbakning og et 
godt bagland for vores politikere, så skal der mere til. 
Vi kan ikke nøjes med at være gadesælgere, plakatop-
hængere og dele flyers ud. Her tror jeg, at vores formand 
Mette Frederiksen ramte hovedet på sømmet, da hun 
helt fra sin første dag som formand sagde, at ”man mel-
der sig ind i et parti for at diskutere politik – ikke for at 
dele foldere ud”.

Derfor har den nye partiledelse og hovedbestyrelsen 
arbejdet med at finde ud af, hvad det er for udfordringer 
vi har i partiforeningerne og kredsene. Der har været 
holdt såkaldte ”lyttemøder” for kreds- og foreningsfor-

Julehygge i næstvedkredsen
11. december 2016, kl. 14.00-17.00
Kære Socialdemokrater i Næstved Kredsen
Vi vil gerne allerede nu advisere jer om, at vi planlægger et jule-
hygge arrangement i december måned, for kredsens medlemmer.

Det vil være hygge for både voksne og børn – lidt a la juletræ som 
vi kendte det fra ”Gamle dage”.

Arrangementet foregår i Sct. Jørgens Sognegård. Skriv allerede nu 
datoen ind i din kalender.

Mere udførligt program vil komme i Kurér når vi er nærmere jul.

Næstved Kredsen

- 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

mænd over hele landet, hvor vi har talt om svagheder 
og styrker, problemer og udfordringer.  Resultaterne er 
skræmmende, men også meget ens over hele landet. Vi 
har udfordringer med faldende medlemstal, en aldrende 
medlemsskare og svært ved at finde nye til at overtage 
arbejdet som tillidsvalgte i bestyrelserne – til gengæld 
står vi stadig stærkt i bevidstheden hos folk. Vi er tro-
værdige i lokalområderne.

Medlemstal
Vi har nu vendt medlemstallet, blandt andet ved det 
nye intromedlemsskab, men også ved at tage kontakt 
til medlemmer, der har meldt sig ud – partikontoret er 
ved at opbygge en stab af frivillige, der ringer til folk, 
der melder sig ud og tager en snak med dem. Nu skal vi 
have intromedlemmerne til at blive rigtige medlemmer 
senest ved årsskiftet. Det kræver en indsats af lokalfor-
eningerne, de nye skal blive en del af vores parti.

Uddannelse til tillidsvalgte
Vi har på det seneste hovedbestyrelsesmøde besluttet at 
arbejde med en helt ny uddannelsesstruktur, hvor vi vil 
tilbyde mere uddannelse og lokale kurser til bestyrelses-
medlemmer, foreningsformænd og andre. For eksempel 
også hele bestyrelseskurser – alt sammen for at vi kan 
blive bedre til at få det daglige arbejde i bestyrelserne 
til at virke, få flere medlemsaktiviteter og flere politiske 
diskussioner. Det kan være rigtig svært at sige ja til at 
stille op til en bestyrelsespost, hvis man bare bliver ka-
stet ud i det uden hjælp. 

Noget af denne uddannelse bliver lavet for hele landet, 
noget for regionen og noget for kredse/kommuner. Der 
vil blive udarbejdet noget kursusmateriale, som kan 
bruges til de enkelte kurser. Og det er tanken, at vi skal 
gå i gang med det fra �0�7. Planen er at uddanne frivil-
lige undervisere til at påtage sig at afholde kurserne. 
Formålet er at få mere medlemsaktivitet og mere over-
skud til at lave politiske arrangementer.

Nyt lokalt debatkoncept 
Folketingspolitikerne skal mere ud i landet og der skal 
være særlig fokus på kredse, der ikke har en repræsen-
tant i Folketinget. Et af de problemer, der blev frem-
hævet af kreds- og partiforeningsformændene på lytte-
møderne var manglende politisk debat og at det mange 
steder var svært at få et folketingsmedlem ud til lokale 
debatarrangementer. Derfor har vi også besluttet at ud-
vikle et debatkoncept, hvor folketingsmedlemmerne får 
til opgave at komme ud til møder, også uden for deres 
egen kreds.

Jeg har den faste overbevisning, at vi stadig er et stærkt 
parti, at vores medlemmer er vores største ressource 
og at det er vigtigt, at vi tager fat i vores organisation 
og diskuterer med hinanden. Vi er nødt til at uddanne 
os selv, arbejde med at hjælpe hinanden og med at tage 
godt imod nye medlemmer, diskutere politik og lukke op 
for andre tanker end ”vi plejer”.
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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

Læserbrev

Mere bureaukrati, mindre demokrati – øget fattig-
dom. Jo; det er de brølende blå løver med Lars Løkke 
ved roret.

Løkkes ”vanvittige plan”: vil svinge endnu engang 
sparekniven over handicappede, syge og arbejdsløse 
mm. Jo, de brøler rigtigt nu: Venstre, DF, de Konser-
vative samt de Liberale – altså Løkke, Tulle, Pape og 
Samuelsen har smøget ærmerne op

Det er det som at de 4 brølende løver ønsker og frem-
turer, for nu skal der med djævelens vold og magt 
gives skattelettelser til de rige. Jamen, det vil jo nok 
koste en del familier deres eksistens, de vil ryge ud 
over kanten, lige lukt ud i øget fattigdom. Jo’e sig 
ikke at regeringen ikke er kreativ. 

Og ikke nok med det, så skærer de lige ned på kom-
munernes budgetter. De må bare bruge en anden og 
mere smart arbejdsmetode – de blå løver fra borgen 
bestemmer. Kontanthjælpsloftet, starthjælp, bolig-
ydelse – ja, plus meget mere, får folket virkelig at 
mærke. Kommunerne får også at mærke, for der vil jo 
være mindre penge til velfærd – av, min arm.

Jamen, hvad så med alle de borgere, som vil komme 
til at stå i en meningsløs og håbløs situation? Jamen 
har de 4 brølende løver da slet ingen skam i livet eller 
hjerte? Helt ærligt jeg tvivler!

Vi lister os af sted på tå, når vi skal ud og røve. 
Vi røver det vi ikke må og det som folk behøver.

Børn må nu opleve et liv i fattigdom, fordi forældre 
har mistet job og bolig. Ingen penge til mad og, som 
om det så ikke er nok, så risikerer man at splitte 
hele familier ad – og vi får flere og flere hjemløse. 
Det må så igen skabe flere nye opgaver til kommu-
nerne, mener de 4 brølende løver – jamen, det kan de 
ligeså godt se i øjnene, de kære kommuner. For ingen 
kommune med anstændigheden i behold lader deres 
borgere stå med håret ned ad nakken og svare deres 
børn når de er sultne – ”jamen børn vi har ingen 
penge at købe mad for”!

Enden på komedien må blive, at kommunerne bliver 
nødt til at trække penge ud af kernevelfærden, så 
borgerne ikke ender helt ude i afgrunden.

Tag Jer nu sammen politikere! Skab ikke mere fat-
tigdom, det er der ikke brug for. Men tag jer sammen 
– Stop alle de nedskæringer og glem alt om skattelet-
telser til de rige. 

Der er absolut ikke brug for mere fattigdom i Dan-
mark!!!  Håber at det er forstået!

Mvh. Bette Sonja. Poulsen Birkevænget 46, 4160 Her-
lufmagle, tlf. 40 37 09 49 - E-mail:  Hjerterum@os.dk
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Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Sommerfest - ved Slusehuset

55 medlemmer fra Socialdemokratiet i Næstved Syd 
og Nordvest var fredag den ��. august samlet til den 
efterhånden traditionsrige sommerfest ved Slusehuset i 
Næstved. Lars Westermann, der stod for det praktiske, 
havde ingen chancer taget i forhold til vejret, og han 
havde derfor sat et par store telte op,

Sommertræf - i Brøderup
Det krævede lidt overtalelse med “vejrguderne”, men 
det lykkedes at få det perfekte sensommervejr til Som-
mertræffet i  Brøderup.

�0 medlemmer var mødt op, deriblandt en del nye med-
lemmer, hvilket jo glæder enhver formand. Susanne 

Lundvald, der var årets gæstetaler, formåede på bedste 
vis at skabe opmærksom på regionsarbejdet og en fin 
debat om akutbilen i Tappernøje. Tak til dem, der hjalp 
til med at få alt lykkes.

Det viste sig heldigvis at være unødvendigt, man det 
kunne ingen vide på forhånd. Himlens sluser åbnede sig 
ikke, og det var alle vist tilfredse med. Menuen var kyl-
ling, pølser og roast-beef  med tilhørende salat og brød, 
og så gik snakken ellers lystigt ved bordene. På billeder-
ne ses et udsnit af de glade sommerefestdeltagere.

Sommerfest og -træf
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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
xxx
Tlf. xxx
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.

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

Aktivitetskalender

Dato Lørdagsmøder Kredsen Cafe Thorvald

  �. september Hos Metal, kl. 9.00-�0.�0

�0. september
Ikke et farvel, men et på gensyn 
– Amalie Madsen fortæller om sit 
arbejde i Uganda.

��. september
Flygtningemøde m/ Dan 
Jørgensen 

  �. oktober Hos Metal, kl. 9.00-�0.�0

��. december Julehygge


