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Formandens klumme

Min første ide var at skrive om vores nye princippro-
gram ”Fælles om Danmark”, fordi jeg var med i Odense 
sammen med �000 andre socialdemokrater til præsen-
tationen af vore nye Politiske kompas. Men så alligevel 
fald jeg for fristelsen til et lille historisk tilbageblik.

Den ��. november �0�� kl. 00.�� er overskriften i Jyl-
lands-Posten ”Socialdemokratiet holder fast i Næstved” 
I artikel står der: ”Jeg tror, jeg frivilligt vil overgive 
borgmesterposten til Carsten Rasmussen” Sådan lød 
ordene fra venstres spidskandidat til borgmesterposten i 
Næstved, folketingsmedlem Karsten Nonbo, da han sent 
tirsdag aften erkendte sit nederlag til Tv� Øst.

Efter de personlige stemmer er gjort op, viser det sig at 
Carsten Rasmussen(S) næsten alene har hevet sejren 
i hus for Socialdemokratiet. Med ��.440 krydser ud for 
sit navn – svarende til mere end hver fjerde af de samt-
lige stemmer ved valget og to tredjedele af stemmerne 
på Socialdemokratiet – var ingen af modkandidaterne 

Socialdemokratiets princip
program… Eller

i nærheden af borgmesteren. Personen med næstflest 
stemmer i partiet fik ��� krydser ud for sit navn. Social-
demokraterne har fået 40,5 pct. af stemmerne og går et 
mandat frem. Partiet lander hermed på �4 mandater i 
kommunen og bliver altså næsten stort nok til at danne 
flertal i byrådet, hvor der er �� pladser.

Nå, men en gammelt ordsprog siger ”at man ikke skal 
hvile på laurbærrene”, men jeg mener, der er intet til 
hinder for at gentage succesen!

Når du læser det her har vi alle navnene på vores kom-
mende byrådskandidater, og du kan møde dem allesam-
men på vores præsentationsmøde den ��. maj i Holme-
gaardshallen.

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

Kom til lørdagsmøde
1. lørdag i måneden kl. 9.00 – Metal, Åderupvej 12, Næstved  
– Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Med præsentationen af kommende principprogram i Odense går vi en 
ny spændende tid i møde. Mange har lagt et stort engagement i udar-
bejdelse af programmet, og det fortjener fuld opbakning til vedtagelse 
på kongressen til september i Aalborg. Op til præsentationen fornem-
mede jeg, at der er lagt op til en forsigtig politisk drejning mod højre, 
og jeg vil gerne opfordre til at vi stopper her.

Hvis formålet med denne drejning har til hensigt at få tidligere væl-
gere til at vende tilbage, risikerer vi samtidig at miste vælgere til 
venstrefløjen – det ser jeg meget lidt mening i.

Oppositionen har været samlet til møde for at finde sammen om et 
muligt skifte i dansk politik. Det giver os mulighed for at markere at 
vi selvfølgelig, som Anker sagde: “ Socialdemokratiet står til venstre 
for midten”. Dette gælder selvfølgelig også for nuværende og kom-
mende byrådsmedlemmer. 

Det er op til dig at være med til at vælge dine kandidater i den kom-
mende tid og navnlig bakke dem op i valgkampen i tiden til den ��. 
november. Alle i Næstved Kommune har brug for at byrådet er social-
demokratisk ledet, som det nu snart har været i �00 år.

Sådan ca. 6½ år har jeg haft den lidt blandende fornøjelse at være 
ansvarshavende redaktør, og som jeg sagde ved Kurers 50-års jubi-
læumsreception, er tiden kommet til at andre skal overtage og gerne 
en med andre øjne og tanker. Tak for opbakningen og tak for både 
af positive og kritiske kommentarer gennem forløbet. Tak til et godt 
samarbejde med den øvrige redaktion og ikke mindst til alle, der med 
indlæg har bidraget til et godt medlemsblad for os socialdemokrater i 
Næstved Kommune. 

Tag godt imod den nye redaktør og pøj pøj. 
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”I vil også fra forskellige sider af samfundet møde kra-
vet om, at I må have en livsanskuelse. Men hvilken 
livsanskuelse I end vælger, så glem ikke, at den først og 
fremmest skal være menneskelig”. Sådan skrev Anker 
Jørgensen i �0�0 til en række af konfirmander. Vi er gået 
ind i konfirmationstiden, men ikke kun for konfirmander 
er Ankers citat fantastisk. For vi går også ind i en perio-
de med valg. Og vigtigst af alt så går vi ind i en periode, 
hvor vælgerne skal afgøre om Næstved Kommune skal 
gå en solidarisk og menneskelig vej eller en mere indivi-
dualiseret vej. Det samme gælder regionsrådsvalget. Det 
er ikke ligegyldigt og vi skal være de skarpe. De skarpe 
på socialdemokratiske kerneværdier. 

Der sker meget i politik. Både organisatorisk og politisk. 
DSU går ligesom den øvrige partiorganisation ind i den 
næste tid med det klare mål, at vi skal gøre det godt i 
valgkampen. Vi skal arbejde hårdt for at fortælle hele 
Næstved Kommune om de gode socialdemokratiske bud-
skaber, som danner værdi og grundlag for det samfund, 
vi holder så meget af. Men det er ikke helt ligegyldigt, 
hvad der sker. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi 
er bedst for Næstved. Vi tror på fællesskab helt ind i 
hjertet. Ikke kun fordi det lyder godt at sige, men fordi 
det er sådan, vi er. Kommunalvalg skal være nært og vi 
glæder os ved, at det alene er nok at sige ”Carsten” ude i 
byen. Det vidner om en jordnær og folkekær borgmester, 
som vi mener er blevet et billede på Næstved, som vi kan 
være stolte af. Og det er ikke ligegyldigt. Det er værdi-
fuldt. Også selvom der er truffet svære beslutninger, så 
er det altid vigtigt, at Næstveds borgmester har det so-
cialdemokratiske hjerte på rette sted.

Valgene føres nu på mange måder. Ved Brugsen, ved 
folks døre, på debatmøder, i avisen og (ikke mindst) på 
Facebook. DSU har som landsorganisation gennem de 
sidste år arbejdet fokuseret hen mod at lære medlem-
merne, hvordan man markerer sig via sociale medier. Og 
den viden skal vi bruge i valgkampen. Vi vil stå til rådig-

hed for at hjælpe og støtte, men først og fremmest vil vi 
kaste os ind i kampene på de sociale medier, på en or-
dentlig, tydelig og sober måde. For vi skal møde borgerne, 
uanset hvor de er. DSU Næstved og Socialdemokraterne 
i Næstved har et fantastisk godt samarbejde og jeg er 
stolt over det samarbejde, som vi har både i og mellem 
valgkampe. Lad os sammen kæmpe kampen for det so-
cialdemokratiske budskab, for velfærdsstatens styrke og 
fællesskabets ånd – for mennesket er ikke en ø!

I den næste tid vil DSU arbejde organisatorisk for at 
gøre klar til en god valgkamp. Derudover vil DSU ar-
bejde frem mod at danne ny bestyrelse, ligesom det blev 
aftalt ved generalforsamlingen, at vi skulle efter sommer. 
I den sammenhæng vil jeg benytte muligheden for at 
sige tusind tak for indsatsen til afgående formand, Sara 
Rosenstjerne, som har leveret en god indsats som for-
mand for DSU Næstved.

Nu startede jeg med at citere Anker Jørgensen. Og i god 
DSU-ånd, så vil jeg slutte af med at citere et af versene 
fra sangen ”Vi er DSU’ere”, som også omhandler selv-
samme.

”Der hvor hjertet banker, 
gå til valg med Anker! 
Ingen tvivl, for vi har set, 
at vejen frem er solidaritet!”

Socialdemokratiske værdier, 
kommunalvalg, regionsvalg og 
nye tider

Af Michael Perch                      
Næstformand, DSU Næstved 

Vi står nu i stedet med en aftale, der skaber tryghed og 
sikkerhed for boligejerne. Vi ønskede en retfærdig aftale, 
der giver tryghed. I hele landet. Og sådan er det blevet. 
Der vil stadig være et ”knæk” i boligbeskatningen: bo-
ligværdier over 7,5 mio. kr. beskattes fremadrettet med 
�,4 pct. Dermed vil de � pct. dyreste boliger stadig betale 
en højere ejendomsværdiskattesats. Boliger til under 7,5 
mio. kr. beskattes derimod med 0,55 pct.

Dertil kommer, at aftalen ikke indeholder nogle skjulte 
skattelettelser. Vi har nemlig aftalt at indefryse grund-
skylden. Det betyder, at de rigeste boligejere stadig 
betaler mere, og at størstedelen af boligejerne får lavere 
boligskat end med det nuværende boligskattesystem. 

Men aftalen kommer også lejerne til gavn. Lejernes 
boligskat sættes samlet set ned. Hertil kommer, at det 
er aftalt, at ingen beboere i de almene boliger vil opleve 
store huslejestigninger på grund af de nye vurderinger 
og skatteregler. Jeg er glad for, at vi – trods lang tid med 
uvished og et langstrakt forhandlingsforløb – endte med 
at skabe vished og mere retfærdighed i boligskatten.

Af Magnus Heunicke
MF Næstvedkredsen 

ChristiansborgVished og  
retfærdighed om boligskat

I sommeren �0�� kommer det frem i lyset, at det danske 
ejendomsvurderingssystem er ude af trit med virkelig-
heden. Mange danskere har simpelthen fået vurderet 
deres bolig til en skæv pris. Det medfører en del uvished 
hos boligejere: Hvor meget skal man betale i boligskat, 
når et nyt system kommer på benene?

I marts �0�7 kommer regeringen med et nyt forslag til 
boligbeskatning. På mange måder minder det om situa-
tionen fra �0��. Forslaget er ude af trit med virkelighe-
den og skævt – både socialt og geografisk. Regeringens 
forslag gav en stor skævvridning mellem dem, der har 
ejerbolig, og dem, der ikke har. Mellem dem, der har 
dyre boliger, og dem, der ikke har. Mellem dem, der bor i 
hovedstadsregionen, og dem, der bor ude på landet.

Det viste sig dog også senere, at regeringens plan var så 
skæv, at den simpelthen gled af forhandlingsbordet og di-
rekte ned i skraldespanden. Der var ikke opbakning til en 
flad boligskat – der blot er et andet ord for skattelettelser 
til de rigeste. I Socialdemokratiet var vi fra start mod-
standere af regeringens plan. Vi vil holde fast i et “knæk”. 
Det betyder, at borgere med de dyreste boliger betaler en 
højere procentsats og dermed mere i skat. Det mener vi, 
er den bedste og mest retfærdige løsning for danskerne. 

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk
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de forskellige bestyrelser, og hørte om deres holdninger, 
inden det blev politisk behandlet.

Kurt Eriksen: - Vi havde også et dialogmøde, hvor 
begge parter gav sig. Og til forvaltningens store ros 
må jeg sige, at de lyttede rigtigt meget. Herefter blev 
forslaget sendt ud til de enkelte foreninger, og der blev 
hist og her strammet op, og sådan kørte det frem og 
tilbage i nogen tid. Senere kom sagen i Plan- og Ejen-
domsudvalget, og derefter i otte ugers høring. Der blev 
også afholdt et borgermøde, hvor vi regnede med ca. �0 
deltagere, men der kom 90. Der var ingen buh-råd, og 
repræsentanter for de enkelte foreninger rejste sig op, 
og roste processen.

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

NÅR KVALITET HAR HØJESTE PRIORITET

Daniel Lillerøi: - Efter høringsprocessen indkom der lidt 
over �0 høringssvar. De �0 kunne vi imødekomme, og de 
sidste var rene misforståelser. Så nu har vi en opdateret 
lokalplan. Der er rigtigt mange ting med heri, men hvad 
der ikke er med er ikke muligt.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er måden at lave lo-
kalplaner fremover, siger Daniel Lillerøi: Processen 
skal tilrettelægges efter hvad det drejer sig om. Det kan 
være en bevarende lokalplan, eller også kan det dreje 
sig om nybyggeri.

Kurt Eriksen: - Knasterne blev barberet væk efterhån-
den som dialogen skred frem. Alle parter har nok brugt 
mere tid fra starten til nu, men jeg er ikke i tvivl om, at 
det tidsforbrug vil tjene sig ind efterfølgende. Det var 
en god måde at lave tingene på, og jeg er sikker på, at 
forvaltningen også er tilfreds.

Daniel Lillerøi: De enkelte grundejerforeninger og deres 
medlemmer har fået et medejerskab til lokalplanen, for 
de her selv været med til at bestemme dens indhold, 
og det betragter jeg som godt, fremfor at kommunen 
trækker noget ned over hovedet på folk. Det kan give en 
masse bøvl og ballede, hvor vi fra politisk side hellere 
vil tale om det overordnede.

Kurt Eriksen: - Men der er jo meget mere, der skal ta-
ges stilling til her i Karrebæksminde. En gruppe bestå-
ende bl.a. af erhvervs-, turistforeningen og lokalrådet 
drøfter i øjeblikket løbende hvad der sker, og hvad vi 
ønsker skal ske i Karrebæksminde. Lige nu drøfter vi, 
hvad der skal ske med pladsen, hvor kludekogeren står, 
og vi er næsten færdige, siger han.
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Byrådet har netop vedtaget en ny lokalplan for de fire 
fuldt udbyggede sommerhusområder i Karrebæks-
minde. Men hvor administrationen tidligere først er 
kommet med forslag inden høringsfasen, er man denne 
gang startet med at høre de involverede parter, ”og 
det er der kommet meget godt ud af”, siger  forman-
den for Plan- og Ejendomsudvalget, Daniel Lillerøi og 
formanden for grundejerforeningen Enø Strand, Kurt 
Eriksen.

Og hvad er så en lokalplan? Det er en plan, hvor byrå-
det fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, ny 
bebyggelse, beplantning, veje, stier o.s.v. skal placeres 
og udformes inden for et bestemt område. Dermed har 
man skabt et samlet grundlag for de fire ældste som-
merhusområder i Karrebæksminde. Det drejer sig om 
Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården. 
Lokalplanen sikrer, at der foreligger klare retningslin-
jer for udstykning og sammenlægning af grunde, pla-
cering og udformning af ny bebyggelse og bygningsæn-
dringer for hvert af områderne, der tager udgangspunkt 
i områdernes særkende.

De fire områder har indtil nu været omfattet af kommu-
nale administrative regler for bebyggelsens omfang og 

udformning, men der har manglet et entydigt juridisk 
bindende plangrundlag. Reglerne udgjorde et sam-
mensurium af gamle bygningsvedtægter og flere andre 
særregler, der har kompliceret og utydeliggjort for den 
enkelte grundejer eller lejer, hvad der egentlig gælder 
for de enkelte grunde. Dette var medvirkende til, at 
områderne gennem mange år udviklede sig uden egent-
lig retning og med uansøgte byggerier, der var i strid 
med administrationsgrundlaget og med områdernes 
karakter.

Tog højde for alt
Kurt Eriksen, der er kommet i Karrebæksminde siden 
han var dreng, oplevede problemer med f.eks. om- og til-
bygninger i forhold til forvaltningen. Folk byggede efter, 
hvad der var praktisk, og det gik ud over afstandsbe-
stemmelserne, siger han.

Daniel Lillerøi peger på, at sommerhusområdernes ka-
rakter med tiden har ændret sig, og fortsætter:

- Forud for lokalplanens vedtagelse, startede vi med at 
have et møde med forvaltningen, hvor vi gennemgik 
processen, og hvor vi tog højde for alt. Herefter invitere-
de vi de fire grundejerforeningers bestyrelser til møde, 
hvor det skulle klarlægges, hvad de lokale holdninger 
var.

- Og det var noget af et puslespil, for alle grundejerfor-
eninger er noget specielt og er meget forskellige med 
både ejere, lejere og andelshavere. Men nu havde vi 
muligheden for at prøve noget nyt, og så skal man gøre 
det, siger Daniel Lillerøi.

Kurt Eriksen: Efter det første møde var vi alle enige 
om, at det var den rigtige måde at gøre tingene på, for 
nu har vi et regelsæt, og det er jeg glad for.

 Bustur
Daniel Lillerøi: - Vi arrangerede også fra politisk side 
en bustur rundt i de fire områder, hvor vi snakkede med 

Ny måde at  
lave lokalplaner på

Lokalplan

Næstved & Susålandet
 den bedste bid af din tid

 t Kurser
	 t Foredrag
	 t Oplevelser
	 t Busture

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

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Kurt Eriksen (tv) og Daniel Lillerøi med lokalplanen
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Af Hanne Sørensen, 
Byrådsmedlem/Socialpædagog
Forsorgshjemmet Næstved. Center for Socialt Udsatte

flere af beboerne, som følte de blev straffet og farliggjort- 
og som blev vrede, når de ikke så let kunne få fat på os. 

Ideudvikling i tværfaglig arbejdsgruppe 
- Men når man får et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, 
er det slet ikke til diskussion, ledelsen skal så hurtigt 
som muligt sikre, at arbejdet tilrettelægges og udføres 
sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Så da på-
buddet affødte en bevilling fra Næstved kommunes om-
sorgsudvalg på �,4 millioner kr., gik pengene direkte til 
en opnormering af personalet. INGEN SKAL ARBEJDE 
ALENE- heller ikke aften eller nat. Derfor er der nu 
altid minimum 6 medarbejdere på arbejde, om natten 
altid � vågne nattevagter. 

Næste skridt var, på tværs af fag og afdelinger, at ud-
vikle nye metoder, procedurer og arbejdsgange omkring 
konflikthåndtering og forebyggelse af vold og trusler.

Vi fik en masse idéer på bordet, og vi indhentede også 
viden fra Forsorgshjemmet Saxenhøj, som også fik et 
strakspåbud i �0�4, efter knivdrabet på � medarbejdere.

Løbende risikovurderinger i hele landet
En af de ting, der kom ud af idéudviklingen, er en ny 
mappe – ikke en af dem, der bare får lov til at samle 
støv på bagerste hylde. Mappen med risikovurderin-
ger tages systematisk i brug flere gange om dagen af 
de medarbejdere, der er på arbejde. Her er en oversigt 
over  hvilke beboere, der nu og her kan kategoriseres 
som røde (høj risiko for aggressiv/voldelig adfærd) – og 
hvad der kan ligge bag deres adfærd. 

- Når vi indskriver borgere, er de som udgangspunkt røde,  
og så laver vi hurtigst muligt en tryghedsplan, hvor vi går 
mere i dybden med den enkelte. Scorer beboeren grøn i 
�4 dage, dvs. lav risiko for aggressiv/voldelig adfærd, bli-
ver beboeren fjernet fra mappen med risikovurderinger, 
men da vi scorer samtlige beboere på alle tre afdelinger i 
huset, fire gange om dagen, er vi lynhurtige til at katego-
risere en beboer som rød igen, hvis der er de mindste tegn 

Et strakspåbud efter et knivoverfald på en nattevagt i 
maj �0�6, fik vendt op og ned på alle procedurer og ru-
tiner på min arbejdsplads, Forsorgshjemmet Næstved. 
I dag er der indført en mere systematisk tilgang til sik-
kerhedsarbejdet – og det blev så i januar �0�7 belønnet 
med en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

Alt blev sat i spil, for selvom vi også tidligere løbende 
har arbejdet meget med forebyggelse og sikkerhed, så 
var det nok ikke så systematisk og struktureret, som det 
burde være. 

Påbuddet viste sig at være en gave
- En psykisk syg beboer havde drukket massivt og blev 
ret aggressiv. Nattevagten hørte tumult fra første sal 
og gik op for at se, hvad der var galt. Der stod beboeren 
med en kniv – og han lod sig ikke overtale til at lægge 
kniven fra sig, eller aflevere den. Det endte med, at min 
kollega blev snittet i armen, inden han fik trykket på 
alarmen og kollegaen kom, fik beboeren lagt ned og rin-
gede til politiet. 

- Dagen efter episoden mødte Arbejdstilsynet op – de 
rejse bl.a. kritik af, at kollegaen var gået alene op til 
beboeren og ikke sammen med en kollega, som det ellers 
er påkrævet. 

- Vi fik et strakspåbud om, at ingen måtte arbejde alene. 
Det betyder i praksis, at man enten skal gå to og to, eller 
man skal være inden for se- og høre afstand, og at ingen 
må gå ind til en beboer alene. 

Påbuddet medførte i første omgang nogle udfordringer, 
bl.a. fordi der i aftenvagten kun var 5 medarbejdere til 
at dække tre afsnit. 

Det var svært at leve op til de krav, fordi det ikke kunne 
lade sig gøre, at dække tre afsnit to og to med den be-
manding vi havde. Samtidig gav det nogle frustrationer 
blandt personalet og beboerne, fordi vi ikke længere kun-
ne sætte os på tomandshånd med en beboer, og der var 

ByrådetEt godt arbejdsmiljø, 
det skal der arbejdes for

på konflikter, udadreagerende adfærd eller andre signa-
ler, der gør at vi skal være ekstra opmærksomme.  

Systematik 
GPS-alarmer, bedre bemanding, løbende risikovurderin-
ger og systematisk overlap, hvor vi medarbejdere lige får 
kigget hinanden i øjnene, er med til at øge trygheden og 
sikkerheden på Forsorgshjemmet Næstved og Bofælles-
skaberne på Marskvej- Center for Socialt udsatte.

- Det, at vi på tværs af faggrupper og afdelinger gør tin-
gene på den samme måde, har de samme rutiner, bruger 
fælles værktøjer og metoder og har den nødvendige fag-
lighed og de rette kompetencer, det har stor betydning 
for vores arbejdsmiljø – og for vores evne til at forebygge 
trusler, vold og konflikter. 

Arbejdstilsynet vendte tilbage �9. januar �0�7 med 
rosende ord. Vores strakspåbud blev ophævet og vi fik 
en stor flot grøn smiley. Vores indtryk var faktisk, at de 
var lidt overraskede, fordi de ofte oplever at måtte give 
endnu et påbud, før det er tilfredsstillende, men ikke hos 
os. Vi fik stor ros for alle de tiltag og initiativer, vi har 
gennemført efter påbuddet. Så nu er det op til os ikke at 
slække på de nye procedurer.

- Vi ved det kræver vedholdenhed, systematik og evig 
uddannelse og oplæring at holde fast i de gode vaner og 

rutiner, og her har vi etableret en stærk treenighed mel-
lem afdelingsledelsen og koordinatorerne fra Forsorgs-
hjemmet og Bofællesskaberne. Vi har konstant fokus på 
sikkerhed og forebyggelse og holder hinanden og kolle-
gaerne fast på, hvor vigtigt det er, at vi følger de aftaler 
og procedurer vi har indført. 

Slækker vi på det, kan det betyde, at vi kommer til at 
opleve flere drab på boformerne, og det vil vi for alt i 
verden gerne undgå.

GRUNDLovSMøDE
mandag 5. juni kl. 13.00-15.00 på Axeltorvet

Arr. Socialdemokratiet i samarbejde med Underhuset og Rådhuskroen

Socialdemokratiet i Næstved holder grundlovsmøde på Axeltorvet. 
Alle Næstveds borgere er velkomne. 

Borgmester Carsten Rasmussen holder grundlovstalen. 

Der vil være overraskelser samt fællessang. Vi sørger for sanghæfter, 
så mød op og syng med.

Der vil være mulighed for at købe noget at drikke eller spise 
da Underhuset og Rådhuskroen vil være åben fra kl. 12.00.
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Skolerne har altid  
været et debatemne 

- Der er to ting, der altid har været oppe i den politiske 
debat. Det ene er skolestrukturen i de enkelte kommu-
ner, og den anden ting er sammenlægninger af kommu-
ner.

Det siger mangeårigt medlem af Socialdemokratiet, 
Kurt Hansen fra Mogenstrup. Han kom til Sydsjælland 
i �966 fra Høng på Vestsjælland, hvor han var medlem 
af DSU. Inden pensionen var han postbud i �6 år, og det 
er jo nok noget af et familiegen, for hans far havde været 
postbud i 40 år.

- Det var jo dengang, der blev bragt post ud hver dag, så 
man kom hurtigt til at lære at kende rigtig mange men-
nesker, fortæller Kurt Hansen.

 - Allerede da jeg var formand for Hammer Ungdoms- og 
Idrætsforening, var der skoledebat, og den drejede sig 
om, hvor Hammer skole skulle flytte til. Udviklingen 
foregik imidlertid nordpå, så Hammer kom med i Fladså 
kommune i �970, hvor jeg blev valgt til kommunalbesty-
relsen. Jeg erindrer, at den nye Fladså kommune areal-
mæssigt skulle af med Dyssegårdsparken i udkanten 

Denne måneds socialdemokrat er Kurt Hansen fra Mogenstrup

af Næstved. Det fik vi en pose penge ud af, og den blev 
brugt til udstykningen i Mogenstrup. Det var på et tids-
punkt, hvor vi også havde sandflugt fra Borupgården, så 
kommunen købte gården, og omdannede hele området 
til en golfbane.

- I �970 til �990 sad jeg i kommunalbestyrelsen, men 
genopstillede ikke, da jeg ligesom følte, at nu havde jeg 
aftjent min værnepligt. Men i �994 blev jeg spurgt om 
jeg ikke ville opstille til Storstrøms Amtsråd. Jeg tænk-
te, at det skete der nok ikke så meget ved, for vil havde 
ikke tidligere haft valgt nogen her fra området. Men jeg 
blev valgt, og var medlem af amtsrådet til det blev ned-
lagt i �006.

Begge dele interessant
På spørgsmålet om, hvad der var mest interessant – 
kommunalbestyrelse eller amtsråd – siger Kurt Hansen:

- Begge dele var interessant. I Kommunalbestyrelsen 
var man tættere på folks hverdag. Men jeg var blevet 
lidt ”mæt” af lokalpolitik, så derfor var det godt at sidde 
i amtsrådet, som beskæftigede sig med større perspekti-
ver.

Og Kurt Hansen havde den glæde at kunne få tingene 
til at passe sammen. I otte år havde han været formand 
for Kulturvalget i kommunen, og han blev også medlem 
af Kulturudvalget i amtet.

 - Og det var godt. For det var et emne jeg vidste noget 
om, og som interesserede mig, siger han.

Regionerne
At amterne blev nedlagt til fordel for regionerne er ikke 
noget Kurt Hansen synes om:

- Jeg ved ikke, om man skulle have beholdt amterne, 
men at oprette regionerne var i mine øjne en fejl. Folk 

på Lolland har jo ikke meget tilfælles med folk i Odsher-
red. Regionerne har ganske vist et budget, men de har 
ikke skatteudskrivningsret, og så er det også for meget 
med tre offentlige instanser (kommuner, regioner og 
stat) i et land af Danmarks størrelse. Til gengæld var 
den sidste kommunesammenlægning nok nødvendig, 
men det er stadig svært at sige, om det hele er blevet for 
stort.

Den gamle Fladså kommune har altid haft en Venstre-
borgmester, men alligevel har Socialdemokratiet haft 
stor indflydelse.

- Dengang var der ingen lejeboliger i kommunen, og det 
synes jeg var forkert. Så jeg gik til borgmester Feldt-

Kurt Hansen

husen med mit ønske, som han ikke ville imødekomme. 
Alligevel arbejdede vi videre på sagen og i �976 kom der 
lejeboliger i kommunen. Det havde vi senere hen et godt 
samarbejde med Feldthusen om.

Var hos ministeren
Ved kommunalreformen i �970 var det ellers først ikke 
meningen, at der skulle være noget, der hed Fladså 
Kommune. Det fandt Feldthusen hurtigt ud af, og han 
trak i nogle tråde, og var også hos ministeren, og så 
lige pludselig var der noget, der hed Fladså Kommune. 
Herom siger Kurt Hansen:

- Ja. Feldthusen gjorde sin indflydelse gældende.

Men nu er kommunen nedlagt, og så er jeg da glad for, 
at komme til at bo i en socialdemokratisk kommune, og 
det skal vi gerne vedblive at være. Jeg håber da vi med 
Carsten Rasmussen i spidsen vinder valget til november. 
Jeg tror også det sker, for hvad er egentligt alternativet, 
spørger Kurt Hansen retorisk.

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

Advokat (H)

Lars Henriksen
Kvægtorvsbygningen

Farimagsvej 8 . 4700 Næstved

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

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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- den klarer vi! 

Ring BiLeR ApS
v/ Henrik ring

grimstrupvej 167B, 4700 Næstved
tlf. 5572 2035
mobil 2942 5235
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk
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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

Nej til kommunale og  
regionale millionbesparelser!

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Regionen

I regionerne er vi nået så langt med effektiviseringer i 
sundhedsvæsenet, at kravet om en generel stigning på � 
pct., mere arbejde for de sammen penge, må stoppes. 

Det betyder i al sin enkelthed, at hvis ikke den siddende 
regering kan finde pengene til sundhedsområdet, så må 
der andre til at hjælpe dem. Vi kan ikke fortsat sidde 
overhørig, at der gives skattelettelser på arveafgift til 
de rigeste, nedsat afgift på de dyreste biler og mere af 
samme skuffe, hvis de samtidig påstår, at vi ikke har 
råd til behandling, når vi bliver syge. 

En fair og ordentlig behandling hænger ofte sammen 
med, at der er personale nok. Den hjernedøde grønthø-
ster, som blev kørt ind over alle afdelinger og alle be-
handlinger, har været hård på enkelte afsnit, som ikke 
har haft mulighed for at afkorte og effektivisere behand-
linger. Her tænker jeg at f.eks. en fødsel tager den tid 
den tager. Her vil det være meget vanskeligt at få farten 
sat yderligere op. Og på Sociale institutioner kan man 
heller ikke bare arbejde hurtigere. Her er man nødt til 
at skære al det sjove fra, ingen ture og ingen materia-
ler til aktivering og så videre. Jeg tænker, at det burde 
være sådan at hvis en afdeling finder nye metoder til at 
arbejde smartere og hurtigere, så skal det være muligt 

at bruge denne gevinst på at gøre noget andet bedre, 
mere ordentligt eller bare fylde et hul, der har været der 
længe.  

I den socialdemokratiske gruppe i Region Sjælland har 
vi sammen med SF og Enhedslistens folk sat fokus på 
emnet ved Danske Regioners generalforsamling i april. 
Vores fælles indstilling blev positivt modtaget således, 
at kravet nu bliver et fælles krav fra Danske Regioner 
på tværs af alle partier. 

I juni måned skal jeg som medlem af Danske Regioners 
bestyrelse deltage i disse forhandlinger med regeringen, 
som jo bestemmer hvor mange penge der gives til Sund-
hedsområdet. Jeg vil her kæmpe for, at vi holder fast ved 
netop dette krav og fastslå behovet for ændring, og lad 
os fastholde mulighed for at styrke sundhedsområdet i 
stedet for at forringe det.

Himlen var blå – og blæsten fik de røde faner til at 
blafre, da der i år for første gang gennem et par år blev 
mulighed for at lave et �. maj-optog gennem Næstveds 
gader. Først blev der ladet op til dagen med bl.a. mor-
genkaffe under en række faglige og politiske taler, og 
endnu en gang blev det slået fast, at majdagen er et 
tilløbsstykke – først og fremmest for Næstveds socialde-
mokrater.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen fik dog ikke 
lov til at komme på talerstolen i Ridehuset – nej, han 
fik sin egen talerstol, da �. maj-demonstrationen nåede 
frem til Axeltorv. Her måtte han op på en øl-kasse og 
gennem en megafon kunne han aflevere sit �. maj-bud-
skab.

Også i Holmegaard og i Suså blev �. maj-dagen fejret. 
Her var det socialdemokraterne, der havde kaldt til mor-
gensamling. Mange tog traditionen tro bagefter videre 
til maj-festen i Ridehuset, så det blev for alle en vellyk-
ket dag.

-ajacs.

1. majRøde faner og blå 
himmel
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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 | 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 | Etiket-

ter | 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 | Brevpa-

pir | 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   | STORFORMAT-

PRINT | 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 | Stream-

ers | 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 | Stemmesed-

ler | 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... | OFF-

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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Sommermøde i NæStved Syd
Partiforeningen i Næstved Syd indbyder hermed alle medlemmer til sommermøde 

lørdag den 17. juni kl. 15.00 
hos Susanne Svendsen, Hedetoften 37, Næstved

Borgmester Carsten Rasmussen kommer med et indlæg om aktuel politik i byrådet, 
 og der er i det hele taget lagt op til en hyggelig eftermiddag,  

hvor der vil blive serveret øl, vand og kage.

Deltagelse er gratis.

Sidste frist for tilmelding er den 9. juni til Stella Andersen på tlf. 5537 3193 / 3069 8925.

 Bestyrelsen

1. maj i Holmegaard 1. maj

Mandag morgen den �. maj mødte �8 socialdemokrater 
og andet godtfolk op i forsamlingshuset i Fensmark til 
stort morgenbuffet inkl. en dram.

�. maj-talen blev holdt af Carsten. Og hver af vores 4 
kandidater (John, Michael, Brian og Christian) fik tid 
til at præsentere sig og deres vision op til KV �7. Søren 
fortalte om mulighederne for os i kredsen op til RV �7.

Tanja og Curtie spille alle de kendte sange og humøret 
var højt.

Holmegaard er enig om at vi gentager succesen næste år.    

Af Ida Marker
Regionsformand

Pas på Kandidatitis! Valgkamp

Det er nu, du skal til at holde øje med symptomerne på 
den sygdom eller tilstand, som er bedst kendt som ”Kan-
didatitis”. Den rammer lidt i flæng, er temmelig smit-
som, kan udvikle sig til en epidemi og kommer til landet 
med regelmæssige mellemrum. Ca. hvert fjerde år ser 
vi større udbrud i alle kommuner og regioner. Som regel 
kulminerer det dog i november måned, hvorefter antal-
let af nye tilfælde falder til omkring nul. Der kan dog for 
nogen være svære eftervirkninger.

Symptomerne er lette at genkende
Det starter som regel i forsommeren, hvor det fornuftige, 
velovervejede og kloge partimedlem forvandler sig til 
kandidat. Det er i sig selv ikke problematisk. Det er en 
god og demokratisk beslutning at stille sig til rådighed 
for at blive valgt til et byråd eller et regionsråd. Hele 
vores demokrati er afhængig af, at der er nogen, der gør 
det. Samtidig går organisationen op i omdrejninger (det 
har de i virkeligheden været længe, men det har kandi-
daterne ikke opdaget). Men nu bliver det tydeligt! For nu 
er der pludselig diskussioner om urafstemning, valgpro-
gram, mærkesager, plads på listen, materialer, plakater 
osv – formentlig har organisationen allerede brugt lang 
tid på at planlægge dette, men det er jo ikke det samme, 
som at kandidaterne er klar, er enige, eller har set det 
samme lys. Men sygdommen har ikke fat endnu for al-
vor. Men hold øje med de tidlige symptomer:

Hvis materialet til urafstemningen ikke er udformet 
rigtigt, stemmesedlen ikke er rund, kandidaten ikke 
har plads øverst på den rigtige side, kandidatens billede 
ikke ”ligner mig selv, som jeg gerne ville have set ud som 
�5-årig” –  hvis bare en af tingene er galt og har ødelagt 
hele kandidatens chance for at blive valgt og alle de 
andre i øvrigt får bedre behandling, så skal kandidaten 
nok overveje at blive undersøgt for ”Kandidatitis”. 

Senere udvikling af sygdommen
Jo nærmere vi kommer valgdatoen, jo flere vil have de 
ovennævnte lette symptomer. Her kommer så diskussio-
nen om plakater, fælles aftaler og regler for god opførsel 
mellem kandidater – det er som regel noget, som igen er 
aftalt efter nøje overvejelser i organisationen. Jeg kan 
forsikre alle om, at det ikke sker for at genere nogen, 
men tværtimod for at alle får gode og lige vilkår. 

Det farlige ved sygdommen i denne fase er, at det begyn-
der at påvirke kandidaternes dømmekraft og kommu-
nikationsevner. Det vil sige, at ellers velafbalancerede 
fornuftige menneskers gode opførsel bliver overtaget af 
sygdommen, så alle de normale bremseklodser sættes ud 
af kraft. Det vil sige, at kandidater snyder med aftaler, 
ringer til deres formand og de øvrige organisationsfolk 
på alle tider af døgnet og simpelthen ikke forstår, at 
deres problem, deres personlige valg og deres ønsker 
ikke er det vigtigste i verden. Det vigtigste for partiet, 
for byen, for demokratiet. Her er det meget svært at be-
handle og inddæmme sygdommen, som også i denne fase 
er ekstremt smitsom. Men det kan gøres.

De mest alvorlige og ekstreme tilfælde
Her er vi ude i sjældenhederne. Den ændrede personlig-
hed og adfærd kan medføre varige skader med brudte 
venskaber, skilsmisser og partiskift. Dette er ubetinget 
farligt – ikke kun for kandidaten, men for hele fælles-
skabet. Her findes ingen lette løsninger, men der må 
sættes ind med intensiv behandling og i ekstreme tilfæl-
de er redning kun mulig ved at trække sit kandidatur og 
søge tilbage mod den oprindelige tilstand af almindeligt 
partimedlemskab. Det kræver både hjælp, støtte og om-
sorg fra omgivelsernes side.

Annoncér i KURER

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

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

KURER udkommer 7 gange om året
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Kredsgeneralforsamlingen blev afholdt den 19. april i 
Herlufmaglehallen. Der deltog 75 medlemmer. Hoved-
emnerne til behandling på generalforsamlingen var na-
turligvis det kommende kommunevalg ��. november.

Forslag til valgprogrammet, der forinden har været 
behandlet på de enkelte partiforeningers generalforsam-
linger, blev forelagt af borgmester Carsten Rasmussen 
og  endeligt godkendt. Opstillingsregler for kandidater 
til kommunevalget blev forlagt af kandidatudvalgets 
formand Gert Segato og efter nogen debat om afstem-
ningsformen godkendt. Carsten Rasmussen bliver spids-
kandidat og der afholdes urafstemning om rækkefølgen 

Kredsgeneralforsamling

Referat af kredsgeneralforsamling

Af Tina Højlund Pedersen
Byrådskandidat, Næstved Syd

FodboldHvorfor al den ballade  
om fodbold i Næstved?

Så har der igen været en masse polemik i byrådet og 
den lokale presse i forbindelse, at samarbejdsaftalen 
mellem Næstved kommune og Næstved Boldklub skulle 
fornyes for en ny to-årig periode. Hvorfor er det så, at 
det i den grad kan bringe sindene i kog i en grad hos 
både tilhængere og modstandere, der slet ikke står mål 
med hverken dens økonomisk størrelse eller saglig vig-
tighed?

Det handler om følelser, fodboldens betydning helt gene-
relt – men ikke mindst Næstved historie og kulturarv! 
Er man som jeg vokset op i en familie, hvor min far altid 
var at finde på ståpladserne på Næstved Stadion i de 60 
år han boede i Næstved (fra Fredericia) og ofte kørte til 
holdets udebanekampe rundt om på Sjælland til trods 
for, at han aldrig selv havde spillet fodbold. Det var kær-
lighed til fodbold som den mest udbredte og populære 
sportsgren i verden, og derfor blev der i vinterpausen 
også hver lørdag stillet ind på ”dong-bold” med ligegyl-
dige mudderkampe i Premier League. Det gav social 
sammenhængskraft i familien med hygge og samvær, 
med venner og bekendte som man fik en øl eller to med 
på stadion. Og det gav et uudtømmeligt samtaleemne i 

alle sammenhænge, om det så var familiesammenkom-
ster, på arbejdspladsen eller i vennekredsen – uanset om 
det nu gik godt eller skidt for fodbolden i Næstved, for 
fodbold i Næstved var landskendt! Allervigtigst var dog 
stoltheden. Næstved var og er en arbejderby, og fodbold 
er historisk set en arbejdersport – og her kunne alle 
være med på lige vilkår.

Jeg bærer selv arven fra min far og kærligheden til 
sporten og ikke mindst fodbold i Næstved videre. Og det 
er af de selv samme grunde. Samtidig har jeg oveni haft 
glæden ved som barn, ung og nu som voksen at være 
en del af et klubfællesskab. Og selv om førsteholdet de 
senere år har haft modgang, så oplever jeg stadig, at folk 
forbinder Næstved med fodbold.

Der er intet galt med andre sportsgrene og kulturtilbud, 
og jeg ville ønske, at det var økonomisk muligt at støtte 
endnu mere og bredere, for det er så utroligt vigtigt for 
børn og unge at have mulighed for at få alle de positive 
oplevelser, der følger med på så mange måder uanset, 
hvad der fanger ens interesse. Det giver glæde og stolt-
hed – især over at være en del af ”Næver”.

af  Socialdemokratiets øvrige kandidater. Der opstilles 
som vanlig på partiliste. Urafstemningsmaterialet vil 
blive udsendt fra den �6. maj. Der bliver et præsenta-
tionsmøde for kandidater den ��. maj kl. �9.00 i Holme-
gaardhallen. Urafstemningen afsluttes den 9. juni og 
resultatet offentliggøres d. ��. juni hos Metal.

Formand Susanne Svendsen blev genvalgt. Som næst-
formænd genvalgtes Kristoffer Petersen og nyvalgtes 
Marianne Olsen. Marianne afløser Solveig Larsen, som 
efter mange års aktivt arbejde for partiet har besluttet 
at sige stop. Sekretær Morten Thorving og bestyrelses-
medlem Karin Hansen genvalgtes.   

Af Anette Borberg Jensen
Fladså afdeling

DebatDen ulige fordeling

Ændring af regler omkring tildeling af børnepenge til 
flygtningefamilier 
Pt. får børn af flygtninge i Danmark tildelt �5 pct. 
børnepenge, når de har boet i landet i � år. Derefter 50 
pct., efter � års ophold, og 75 pct. ved � års ophold, og 
til slut, den samme ydelse som danske familier – nem-
lig �00 pct.

Denne ordning kan jeg leve med, men en ændring til 6 
år før denne ordning træder i kraft – det er uansvarligt 
menneskeligt og moralsk forkert.

Netop vores parti, Socialdemokratiets mærkesag er, at 
tænke på de svage – der  ikke kan tage vare på sig selv.  
Altså en tilbagegang for vores lille Danmark, som vores 
parti ikke burde deltage i – trods det, at vi måske mister 
stemmer. 

Dette vil vores parti – Socialdemokratiet lave om på 
i samarbejde med Dansk Folkeparti, og bombe flygt-
ningefamiliernes økonomiske forhold tilbage til fattig-
grænsen.

Nu er det så, at jeg må sige, at jeg er flov over at være 
dansker. I forvejen er vi på vej til at være et A og B-hold.

Socialdemokratiet har den røde rose som et vartegn, den 
er efterhånden begynde at falme – og vi kan mærke, at 
folk begynder at melde sig ud på grund af frustration 
over vores partis beslutninger og holdninger. Føler, at vi 
sælger os selv, for at deltage i magten.

Skævvridning af fordelingen af Mærk Næstved midler.
I Sjællandske Medier har Thor Temte, skrevet et læser-
brev, som fortæller, at Mærk Næstved midlerne pt. er 
fordelt med 90 pct. til Næstved By, og de sidste �0 pct. er 
fordelt på resten af kommunen.

Her er der også en ulige fordeling, som jeg håber, at 
vores parti, vil være med til at rette op på. Det er flot 
med 7,8 millioner kroner til arrangementer – det kan 
der ikke være tvivl, men en utrolig skævvridning af 
fordelingen, hvor det halve af Næstved kommunes 
borgere bor udenfor Næstved i de forskellige større og 
mindre landsbyer. Da Næstved by har de fleste tilbud 
rent kulturmæssigt, kan jeg leve med, at Næstved evt. 
får 60 pct. tildelt, og de sidste 40 pct. fordeles på by-
erne udenfor.

De større og mindre landsbyer kunne give borgerne 
een på opleveren, og give mulighed for at de mange 
idrætshaller, kunne rumme et Turnéteater – og flytte 
kulturen ud til dem, som p.t. ikke kan benytte offentlige 
transportmidler, idet busserne nogle steder, ikke kører i 
weekenden.

21. november 2017

KommUnalvalG 2017

Til alle i Næstvedkredsen…

 Præsentation af 
kandidaterne  

til det 
kommende byrådsvalg

Tirsdag 23. maj kl 19.15

i HERLUFMAGLEHALLEN
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Kredsen er vært ved kaffe/te og kage….
 

Mød op til denne informationsaften. 
 

Venlig hilsen
Næstvedkredsen
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• Ulf Güldner, der gennem �4 år sørgede for 
distributionen af Kurer, nåede ikke at have et 
langt otium, efter at han holdt op med at distri-
buere Kurer. Han døde i marts, og han blev næ-
sten 86 år.

 For et års tid siden blev Ulf portrætteret her i 
bladet, hvor man også fokuserede på hans job 
både inden for åndssvageforsorgen og senere 
inden Næstved Kommunes fritidshjemssektor. 
En enkelt gang opstillede han til byrådsvalget i 
Næstved, men det overlod han først og fremmest 
til konen Anni.

 Til det sidste fulgte Ulf Güldner med i det politi-
ske liv i Næstved, og han var sammen med Anni 
en flittig gæst til lørdagsmøderne i Socialdemo-
kratiet.

• Fire af den socialdemokratiske byråds-
gruppes medlemmer vil afprøve nye græs-
gange, når deres byrådsperiode slutter til nytår 
efter efterårets kommunalvalg. De genopstiller 
ikke til byrådsvalget, mens de resterende �0 
medlemmer prøver lykken endnu en gang.

 Søren Dysted, der har prøvet lidt af hvert som 
kommunalpolitiker, genopstiller ikke. Han har 

bl.a. prøvet at være borgmester i 
den gamle Holmegaard Kommu-
ne, og han var i viceborgmester 
i den første periode efter dan-
nelsen af den nye Næstved Kom-
mune. I de seneste år har Søren 
Dysted været børne- og skoleud-

valgsformand, ligesom han er formand for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe. Fremover 
skal Søren bl.a. være aktiv i DGI for Storstrøm-
men.

 Birgit Lund Terp er den anden 
af de socialdemokratiske vetera-
ner, der forlader byrådet. Frem-
over skal hun bl.a. være aktiv i 
Sct. Peders Menighedsråd, som 
hun blev indvalgt i sidste efterår. 
Birgit har haft flere fremtræ-
dende formandsposter i Næstved 
Byråd.

 For Mette Stensgaard og 
Marianne Olsen bliver det kun 
til en enkelt periode i byrådet – i 
hvert fald i denne omgang. Mari-
anne har allerede for længe siden 
bekendtgjort, at hun også skal 
prøve at få tid til at være sam-
men med familien, og hun får 
følgeskab af Mette Stensgaard, 
som også skal have noget mere 
familieliv.

• Partiforeningen i Holmegaard er blevet godt 
repræsenteret i Socialdemokratiets centrale 
udvalg. Ikke færre end to medlemmer fra Hol-
megaard er blevet medlemmer af to af partiets 
udvalg.

  Den ene af dem er formanden for 
partiforeningen i Holmegaard, 
Søren E. Andersen, som frem 
til udgangen af �0�8 skal være 
medlem af partiets centrale ud-
valg for transport og bosætning. 
Dette passer fint med de mær-

kesager Søren har som kandidat ved det kom-
mende regionsrådsvalg, hvor han stiller op for 

Næstvedkredsen sammen med nuværende regi-
onsrådsmedlem Susanne Lundvald, Næstved, 
og tidligere byrådsmedlem Johnny Sørvin, 
Tybjerglille Bakker. Søren Andersen er i øvrigt 
også medlem af partiets regionsbestyrelse.

 Det andet Holmegaard-medlem, 
der har fået en central tillidspost, 
er tidligere formand for Social-
demokratiet i Holmegaard Chri-
stian von Benzon, der skal være 
medlem af partiets centrale uden-
rigs-, udviklings-, sikkerheds- og 

forsvarsudvalg. Et pejlemærke for dette udvalgs 
arbejde er at komme med politiske indspark om 
bl.a. udvikling af EU i retning af en mere social 
markedsøkonomi med særlig blik på bekæmpelse 
af social dumping, opgør med skattely og bund 
under en effektiv selskabsskat.

 I dette udvalg får Christian i øvrigt selskab af 
formanden for partiets regionsbestyrelse, Ida 
Marker, der som bekendt har en fortid som 
Næstvedkredsens formand.

 • Selv om Marianne Olsen holder op som by-
rådsmedlem for at være lidt mere for familien, 
får hun dog stadig masser at lave i partiet. Hun 

er stadig bestyrelsessuppleant i Næstved Nord-
vest, og på kredsgeneralforsamlingen for nylig 
blev hun valgt til næstformand i kredsbestyrel-
sen i stedet for Solveig Larsen, der satser på 
sammen med manden Benny at flytte til som-
merhuset ved Korsør. Solveig har været særde-
les aktiv i partiet i mange, mange år.

• Har du lidt nyt om partifæller i partiet og i fag-
bevægelsen, skriver vi gerne om det i ”Navne I 
Farten”. Send det gerne til Arne Jacobsen fra 
redaktionsudvalget, så det kan komme i et kom-
mende nummer af Kurer.  
Send det til ArneJac50@gmail.com. 

Solveig og Marianne ved kredsens generalfor-
samling.

Alle de store veje til og fra Næstved er under ændring i disse 
år, så man får bedre adgangsforhold til den sydsjællandske 
hovedstad. Først og fremmest lægger man op til bedre mulighe-
der for trafikken til motorvejsnettet til København. Men også 
fra andre verdenshjørner er der trafikforbedringer på vej. En 
del af vejarbejderne er statsprojekter, men også Næstved Kom-
mune har deres egne projekter.

I dette forår og i sommerens løb etablerer Næstved Kommune 
første etape af Ring Syd, som gerne skulle blive åbnet for trafik 
inden jul �0�7.

Projektet omfatter bl.a. en strækning mellem Englebjergvej 
og en ny adgangsvej til Grevensvænge samt selve den nye 
adgangsvej. Med i projektet er også en vejstrækning mellem 
Englebjergvej og Industrivangen. Heri er medregnet en rund-
kørsel og en cykelsti. Endelig skal der etableres en adgangsvej 
mellem jernbanen og Grevensvænge.

-ajacs.

RingSydprojektet er på vej
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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
Michael Perch
Kildebrøndsvej �0, 
4684 Holmegaard
Mobil: ��88 ��69 
michaelperch@mail.com

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 Partiforeningerne

��. maj
Præsentation af kandidaterne 
til det kommende byrådsvalg

  �. juni
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. NordVest

  5. juni
Grundlovsmøde  
kl. ��.00 på Axeltorv

�7. juni
Sommermøde iNæstved Syd  
kl.�5.00

Næstvedkredsens hjemmeside og Facebook
Hjemmeside: soc-naestved.dk 
Facebook: Socialdemokratiet i Næstved


