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Kære medlemmer
Første nr. i �0�� – Godt nytår. Lad os håbe at året 
bliver bedre end det forrige. 

Spændende år bliver det. Vi har kommune og regions-
valg den �6. november. Lad os håbe, at vi ikke også 
står med et folketingsvalg i �0��. Det vil gå ud over 
opmærksomheden for KV/RV ��, og vore muligheder 
for stor synlighed.

Men kommer der � valg er vi mere end klar – vi har 
plakater m.m. og i kulissen arbejdes der i organisa-
tionen med alle mulige forberedelser – valgprogram, 
plakatudseende, fotograf til diverse billeder, oplæg til 
sociale media og meget mere. Intet kan komme bag 
på os. Planerne er støvet af og revideret fra sidst. 
Landspolitisk må man sige, at der sker uforudsigelige 
ting – hvis man skal tror på de store meningsmålings 
-institutter. 

Heldigvis ligger Socialdemokratiet fast omkring de 
��-�� pct. af vælgerne. Fortjent at så mange ”væl-
gere” giver deres støtte til Mette og Magnus. Man 
begynder, efter � år, at tro på det har bidt sig fast. 

Men hvem skulle have troet at Konservative ville nå 
de højder og blive større end Venstre, der pt. mister 
�� mandater (�. feb. ��). Man kan tydeligt mærke, at 
den krig altid har ulmet mellem de � partier, igen er 
brudt ud.

Søren Pape øjner en statsministerpost (forhåbentligt 
langt ude i fremtiden) og leder af oppositionen. Hvor-
dan vil det gå Venstre og deres formand? Senest ved 
kommunevalget får vi svaret. 

DF og Ny Borgelige ligger jo og tager stemmer fra 
hinanden og vil nok fortsætte den kamp et godt styk-
ke tid ud i fremtiden. 

Formanden

Søren E. Andersen 
Kredsformand

Det man ikke må glemme er, at de kæmper internt 
i blå blok for at hive stemmer tilbage til deres eget 
parti, og her undlader de ikke at benytte skarpe ord 
om regeringen, for at vise at de er store hanløver 
– men ofte falder de ned, som våde forrevne hankatte. 
Vælgerne vil noget andet, de har ikke tillid til en bor-
gelig regering og ideologi.  

HUSK vi holder Kredsgeneralforsamling den 21. 
april – enten på De Hvide Svaner eller Online. Se 
mere andet sted i bladet. 

I dette blad ligger der et rødt, flot mundbind. De 
skulle have været brugt på Torvet og omegn op til jul. 
Vi måtte jo ikke uddele fødevarer.

Vi måtte da pludselig holde os fra det offentlige rum 
og dermed lå inde med disse flotte bind. Vil vi hermed 
glæde vores medlemmer. De er pakket efter alle reg-
ler. Og når vi igen må komme på Torvet m.m., bruger 
vi nok ikke mundbind. Og smide gode ting ud? Nej. 
      
Hold humøret oppe – pas godt på jer selv og 
hinanden.                                                          Søren  

Ps vi mangler stadig kandidater til både kom-
mune og regionsvalg! Kom ud af busken og støt 
op om dit parti. 

Forside: Fagforeningspolitik. Se side 4.
Foto: Karsten Madsen.

Socialpolitisk erhvervspolitik
Jørgen Stensgaard Madsen og 
Anders Gjesing  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Vacciner 
Marianne Vind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

I praktik på Chriasiansborg 
Charlotte Roest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Kandidatitis 
Ida Marker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Vaccinen giver og et forspring 
Magnus Heunicke . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Jeg er klar til endnu en valgkamp 
Susanne Lundvald . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Nyt fra DSU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Navne i farten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Gert Segato
Ansv. redaktør

”Det er en kold tid, vi lever i” 
Det er en kold tid, både vejrliget, men også i måden vi taler 
sammen på. Vi har altid i Danmark været kendt som et høfligt 
folkefærd, men tonen i den danske debat for tiden klæder ikke 
vores land. Derfor er det en stor glæde at se at vi kan finde 
et godt pejlemærke i vores statsminister, der igennem denne 
krise, holder en god tone og sørger for at hovedet er højt og 
hjertet er varmt. Så bliver man stolt som socialdemokrat. Men 
vreden over måden som ”Blå Blok” fremturer med beskyld-
ninger og bruger krisen som en platform for at skabe splid, 
samt udøve en beskidt kampagne mod vores ministre er til 
rent ud sagt til at brække sig over. Jeg håber at alle socialde-
mokrater i Danmark endnu en gang holder fanen højt og ud-
viser modet til at sige fra overfor den form for amerikaniseret 
politik. Det er uværdigt for vores danske værdier og normer. 

Jeg har været socialdemokrat i mange år og medvirket i man-
gen  en kamp for demokratiet. Denne her er ingen undtagelse, 
men hvor kampen foregik mand til mand, kvinde til kvinde og 
hvor man så hinanden i øjnene, når man ytrede skældsord, så 
har sociale medier gjort kampen uværdig og tillader at man 
sidder ”trygt” bag skærmen og kan sige ”hvad som helst til 
hvem som helst” uden at skulle tage ansvar for ordene, som 
skaber en reaktion, for den er ikke synlig og måske bliver man 
derved ikke mindet om, hvor kraftfulde ord i virkeligheden er. 

Tiden er ikke inde til politisk fnidder, men til at stå sam-
men om, at komme igennem en krise, som ikke er set siden 
�. verdenskrig. Fjenden er ikke synlig i denne omgang, men 
burde opfordre til samme fællesskab og ånd hos det danske 
folk. Så lad os finde ånden og fællesskabet i den kommende 
tid, hvor julen bringer det glædelige budskab med sig. Lad 
os stå sammen som folk og passe på hinanden, glædes over 
at muligheden for at hjælpe hinanden, være noget for hinan-
den og ikke mindst mødes i den fælles kamp mod Corona i 
stedet for at bekæmpe hinanden og skabe splid i vores lille 
land. I Næstved kan vi i hvert fald være stolte af at vi udviser 
medmenneskelighed, at vi tør åbne vores kommune op og 
modtage de, som har det sværest – her taler jeg om, at vores 
borgmester har fremsat et ønske om, at kommunen modtager 
flygtningebørn, der er ramt af krig og en ødelagt Moira lejr. 
Børn er uskyldige ofre i denne tid og i en krig, de ikke selv har 
valgt. 
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Lokalt handler det eksempelvis om fem helt vitale 
rammevilkår, som vi i Socialdemokratiet vil fokusere 
på frem mod og efter valget. Vi kalder det vores er-
hvervspolitiske pejlemærker:

�) Det kan ikke siges ofte nok: Vi skal have en mo-
torvej på rute 54. Det er helt vitalt for fastholdel-
sen og udviklingen af produktionsvirksomheder i 
Næstved, og det vil være med til sikre bosættelsen 
og et rigt handelsliv i kommunen

�) Vi skal sikre, at virksomhederne har den fornødne 
kvalificerede arbejdskraft til rådighed. Det kræver 
blandt andet, at vi sikrer en bedre erhvervsrettet 
vejledning i folkeskoler og på ungdomsuddannel-
ser. Og det kræver fokus på målrettet opkvalifice-
ring af de ledige herunder fokus på brancheskift 
til de brancher, hvor virksomhederne mangler 
arbejdskraft

�) Vi skal hjælpe og inspirere særligt de små og mel-
lemstore virksomheder med en digital transfor-
mation. Det er helt afgørende, at virksomhedernes 
digitalisering får kompetent hjælp til et løft, ja 
måske skal der endda være tale om et kærligt 
puf. Her skal Næstved Erhverv i tæt samspil med 
relevante rådgivningsvirksomheder yderligere på 
banen

4) Vi skal hjælpe og inspirere særligt de små og mel-
lemstore virksomheder med en grøn omstilling. 

Det kræver både hjælp til innovation og gennem-
gribende energioptimering. Dette skal understøt-
tes af Næstved Erhverv igen i tæt samspil med 
relevante rådgivningsvirksomheder. Og så skal 
kommunen gå foran med det gode eksempel i for-
hold til egne bygninger, biler m.v. Det kan også 
give god omsætning og knowhow til lokale virk-
somheder. 

5) Sidst men ikke mindst skal der til stadighed ar-
bejdes med, at virksomheder både på land og i by 
altid oplever kommunen som en medspiller, der 
griber de bolde, der bliver kastet op i luften. Ikke 
alle ønsker og idéer er nødvendigvis realiserbare 
– men de skal mødes konstruktivt og tages alvor-
ligt.

Disse 5 pejlemærker er ikke opfundet til lejligheden, 
men ligger i direkte forlængelse af den førte politik 
i Næstved. Og så baserer de sig på en ærkesocialde-
mokratisk tro på det positive samspil mellem private 
virksomheder og den offentlige sektor. Det er ikke 
modsætninger, men grundlaget for, at vi også frem-
over har en kommune i udvikling og vækst. 

Socialdemokratisk 
erhvervspolitik
Af Jørgen Stensgaard Madsen, Formand for Metal Storstrøm  
og Anders Gjesing, medlem af Socialdemokratiet Næstved Midt

Arbejdsmarkedet

Det er i den politiske debat ofte som om, at de borger-
lige partier mener, at de har monopol på at vide, hvad 
rigtig erhvervspolitik er. Sådan er det også i Næstved, 
hvor vi må forstå, at de borgerlige spidskandidater 
alene kender sandheden. Som på så mange andre 
områder, er det dog også en borgerlig vildfarelse. Det 
vil vi gerne sætte fokus på frem mod kommunalvalget 
i november, da vi er sikre på, at de borgerlige partier 
igen og igen vil forsøge at lade den vildfarelse fremstå 
som den skinbarlige sandhed. 

Men sandheden er, at erhvervspolitik er og bliver en 
stærk del af det socialdemokratisk DNA. Et stærkt og 
konkurrencedygtigt erhvervsliv er nødvendigt for at 
skabe gode arbejdspladser – og gode arbejdspladser 
er en forudsætning for, at vi har råd til det velfærds-

samfund, der er blevet udtænkt og skabt af os social-
demokrater. Omvendt er et stærkt velfærdssamfund 
nødvendigt for at kunne have et stærkt erhvervsliv. 
Gode børnehaver, en stærk folkeskole, ungdoms- og 
erhvervsuddannelser på et højt niveau og en under-
støttende infrastruktur er således også erhvervspoli-
tik.

En socialdemokratisk erhvervspolitik med fokus på 
skabelse af gode job en forudsætning for, at vi også 
i fremtiden har råd til at fastholde og udvikle vores 
velfærdssamfund med råd til lige muligheder for alle. 
Et stærkt velfærdssamfund og et sundt erhvervsliv er 
simpelthen hinandens forudsætninger.

Og det gælder på landsplan såvel som i Næstved. 
Derfor er det vores pligt at komme med et kvalificeret 
modspil, når de borgerlige i valgkampen vil forsøge 
at stå som de eneste, der bekymrer sig om erhvervsli-
vets ve og vel.

Den socialdemokratiske erhvervspolitik tager sit 
udgangspunkt i at sikre og bidrage til, at erhvervs-
livets rammevilkår understøtter jobskabelse og 
vækst. Men erhvervspolitikken er ikke en fripas til 
erhvervslivet til at vækste på bekostning af grund-
læggende socialdemokratiske værdier. Derfor skal vi 
også stille krav til virksomhederne. Krav om ordent-
lige arbejdsvilkår. Krav om social og miljømæssig 
ansvarlighed. Krav om en fair skattebetaling og en 
generel forventning om, at samfundets spilleregler 
overholdes.

Der synes i den borgerlige lejr at være et ret entydigt 
fokus på skattelettelser som noget af det eneste salig-
gørende. Skat ses som et helt centralt rammevilkår, 
og der er kun én vej, der dur – og det er ned.

I socialdemokratisk optik er det dog en ret enøjet 
tilgang. Vi mener i stedet, at virksomhedernes ram-
mevilkår skal ses langt bredere. Og vi mener faktisk 
også, at samfundet kan løfte en række af disse ram-
mevilkår bedre end erhvervslivet alene.

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

REGIoN SJæLLANd PINS

KuN KR. 55,- PLuS PoRto
Kontakt Ida Marker, idamarker@gmail.com, for bestilling.

Vi har fået fremstillet et lille antal af disse flotte pins. De måler �5 
mm i diameter, og passer til enhver god Socialdemokrat.

Vil du også have en, så kan de bestilles nu! 

Anders Gjessing (til venstre) og Jørgen Strandgaard 
Madsen foran Dansk Metals hus på Åderupvej.



Kredsgeneral-
forsamling

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder 
generalforsamling

onsdag den 21. april 
kl. 19.00

Restaurant De Hvide Svaner 
Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle medlemmer af socialdemokratiet i 
Næstved Kredsen er velkomne og har 

stemmeret i hht. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, fremsendes efter vedtagelse i en 

foreningsbestyrelse til kredsformand Søren E. 
Andersen senest den 6. april.

Der vil være indskrivning til generalforsamlin-
gen fra kl. 17.30.

Der vil blive serveret et måltid mad kl. 17.30.  
Øl og vand m.m. kan købes.

BEMÆRK: Fysisk afholdelse afhænger af 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, 
ellers vil Online-afholdelse kunne komme 

på tale.

Tilmelding til spisning senest 14. april 
til Hanne Sørensen mail: hasor@naestved.dk 

mobil 2097 3812.

På kredsbestyrelsens vegne:  
Søren E. Andersen formand 

mail: andersen_soeren@hotmai.com
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Kanalvej 1, 4700 Næstved
Tlf. 5572 2075 - email: naestved@ilva.dk  

www.kjeps.dk / www.ilva.dk

Af Marianne Vind
Medlem af Europa-Parlamentet for Region Sjælland

Kære partifælle
Det var en fantastisk nyhed, da de første danskere 
blev vaccineret mod covid-�9 i starten af det nye år. 
Det giver os et håb at holde fast i nu, hvor vi stadig 
er nødt til at holde afstand til familie og venner, mens 
landet stadig er delvist lukket ned. Vi er dog ikke luk-
ket ned, som rigtig mange andre lande i EU, med fx 
udgangsforbud om aftenen og, at man ikke må have 
gæster.

Men som medlem af Europa-Parlamentet er jeg også 
blevet mødt af både nysgerrige og skeptiske spørgs-
mål omkring vaccinen, og dem vil jeg gerne prøve at 
besvare. Først og fremmest vil jeg dog sige, at selvom 
jeg er uddannet hospitalslaborant og har arbejdet 
i Novozymes, så har jeg altså ikke erfaring med at 
udvikle vacciner. Så nej, jeg er ikke ekspert - men jeg 
har gjort mit bedste for at lave en god opsummering 
af det, eksperterne har skrevet om emnet. 

Hvordan er vaccinen blevet udviklet så hurtigt? 
Det er der flere årsager til. En af de tungtvejende er, 
at covid-�9 ikke er en helt ny virus - det er blot en ny 
variant af coronavirus. Den genetiske kode i covid-�9 
har altså ikke været helt ukendt for forskerne, og det 
har givet dem et forspring.

Derudover er der blevet investeret et historisk beløb 
i at udvikle en vaccine, så verdens bedste forskere 
har fået de bedste økonomiske betingelser, til fx at 

Vacciner Covid-19 

ansætte ekstra medarbejdere. Fordi covid-�9 har væ-
ret særligt smitsomt, så har det også været muligt at 
indhente langt mere data. Og udførlige data er hele 
grundlaget for at sikre en effektiv proces. Faktisk har 
der her været historisk meget data, og det er vigtigt 
for forskerne.

Disse tre faktorer, kombineret med myndighedernes 
villighed til at vurdere resultater fra vaccine-forsø-
gene løbende, ja ligefrem hele tiden lade dem komme 
foran i bunkerne, er blandt årsagerne til, at vi for-
mentligt snart kan tage en vaccine i brug. 

Er sikkerheden og kvaliteten i orden?
Ja. Man har sat alle sejl ind på at udvikle og teste 
vaccinen hurtigt, men det er vigtigt at understrege, at 
de europæiske myndigheder stadig vurderer alle co-
vid-�9-vacciner efter de nøjagtigt samme kvalitets- og 
sikkerhedskrav, som de bruger ved alle andre vacci-
ner. Man går altså ikke på kompromis med vaccinens 
sikkerhed og kvalitet. 

Hvorfor har EU allerede købt flere forskellige vac-
ciner?
Kort sagt har man simpelthen valgt at spille på flere 
heste. I EU har man valgt at indgå købsaftaler med 
en række udviklere af vacciner for at fremme en hur-
tigere udvikling, fremstilling og distribution af flere 
forskellige vacciner. Hvis man havde købt stort ind 
hos én udvikler, og deres vaccine så snublede lige før 
målstregen, så er det ikke sikkert, at der ville være 
mulighed for at købe vacciner ind hos andre udvik-
lere. Derfor har man helt bevidst spredt sit indkøb ud 
over flere udviklere. 

Hvordan fordeles vaccinerne mellem landene i EU?
For at alle EU-lande har lige mulighed for at tilbyde 
vaccinationen til deres befolkninger, så bliver de ind-
købte vacciner fordelt efter befolkningernes størrelse. 
Det vil sige, at Danmark totalt set får færre doser end 
Tyskland, men vi får lige så mange doser pr. indbyg-
ger, som tyskerne får og i samme tempo. 

Hvad med ulandene?
Gennem EU er vi en del af støtten. Det handler bl.a. 
om, at vaccine-indkøbsaftalerne også indeholder krav 

om billige vacciner til verdens ulande. Derudover har 
både EU og Danmark afsat ekstra bevillinger til at 
udrulle vaccinationsprogrammer. Nogle af pengene 
går også til det praktiske problem, at skaffe elektrici-
tet til sundhedsklinikkerne i fx Afrika, så vaccinerne 
kan opbevares ved rette temperatur på køl. De første 
vacciner kræver opbevaring ved -70 grader, og det 
kræver helt specielle frysere. Derfor vil det først blive 
de næste typer vaccine, som ulandene vil få glæde af, 
men de kræver også fryserkapacitet.

Hvordan bruges vaccinerne?
Danmark ligger helt i top i EU for vaccine af befolk-
ningen. Vi bruger vaccinerne efterhånden som de 
ankommer til landet. Mange andre lande er virkelig 
langt bagud. Men de har heller ikke e-boks, så indkal-
delser kan nå hurtigt ud. Og til min overraskelse så 
har alle lande heller ikke et cpr nr. system, så staten 
ved ikke, hvem der er i risikogrupperne. 

Hvem får tilbudt vaccinen?
Det afgøres i de enkelte lande. I Danmark vil ældre 
mennesker, personer i risikogrupperne, sundhedsper-
sonale og andre i kritiske funktioner være de første, 
som tilbydes vaccination. Netop ordet “tilbydes” er 
vigtigt at hæfte sig ved, for vaccinationen bliver et 
tilbud - præcis som alle andre vacciner. Ingen bliver 
tvunget til at vaccinere sig. Som planerne er lige nu, 
vil alle de danskere, der ønsker det, være vaccineret 
inden sommer. 

Hvornår kommer vores gamle hverdag tilbage?
Det er svært at spå om, men det bliver ikke lige med 
det samme. Nogle eksperter mener, at smitten først 
for alvor begynder at falde, når halvdelen af befolk-
ningen er blevet vaccineret - og i de mest optimistiske 
scenarier har vi først flokimmunitet i slutningen af 
�0��. Derfor kommer vi nok til at leve med restrik-
tioner i noget tid efter, at vaccinationen af danskerne 
er påbegyndt. Men hvis vi alle overholder restriktio-
nerne og bliver vaccineret, når vi får mulighed, så er 
der håb forude. 

Som sagt er jeg ikke ekspert, men jeg synes, at vi 
politikere har et ansvar for at gå forrest i kampen 
mod misinformation. Kan jeg godt forstå, at nogle er 
skeptiske ved udsigten til at tage imod en vaccine? 
Ja. Men den samme skepsis har der været, hver ene-
ste gang nye vacciner er blevet lanceret, og tænk lige 
over, hvor vi havde været uden eksempelvis polio-vac-
cinen. I �955 var Danmark det andet landet i hele 
verden til at begynde vaccination mod polio, og i dag 
har vi stort set udryddet sygdommen, som engang var 
frygtet pga. de lammelser og senfølger, som sygdom-
men medførte. Det samme gælder med kopper. Min 
årgang var den første, der ikke bærer Calmette-aret 
på skulderen, fordi vaccinen virkede. Jeg håber, at du 
vil bidrage til at sprede fagligt funderet og korrekt vi-

den om vaccinationen, så vi kan sikre os, at så mange 
som muligt gør brug af tilbuddet om vaccination, når 
de første vacciner er godkendt og klar. Du skal være 
velkommen til også at skrive spørgsmål til mig på 
mail via marianne.vind@europarl.europa.eu. Så 
skal jeg prøve at svare på dem efter bedste evne.

Mange hilsner,
Marianne Vind,

Medlem af Europa-Parlamentet for Region Sjælland
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I praktik på 
Christiansborg

Af Charlotte Roest                      
Medlem af Næstved byråd 

Arbejdsmrkedet

... helt fantastisk, men helt forfærdeligt!
I �0�� fik jeg den første arbejdsskade, som dygtig, 
hårdtarbejdende konditor, hvis fornemmeste opgave 
var at imponere med kreativitet og stigende salgstal 
i bagerierne – det var jeg ret god til. Før jeg var kon-
ditor, var jeg kantineleder på Københavns Statsamt, 
det var her folk blev skilt. Her kreerede jeg dagligt 
kolde og varme retter, og stor salatbuffet til medar-
bejderne, jeg var den eneste i køkkenet. Jeg havde 
virkelig travlt, for jeg skulle også vaske op og gøre 
rent, bestille varer og holde status. Og når jeg skulle 

hjem, så stod nyskilte 
par, udenfor og tudede, 
og skændtes om bode-
ling og samværsret, så 
jeg knapt kunne komme 
hen til min cykel i cy-
kelskuret. Efter kanti-
neleder-jobbet, blev jeg 
bagerfrue. I 8 år havde 
jeg min egen forretning 
sammen med min Jan. 
Jeg var �4 år, havde �4 
ansatte og servicerede 
�4 engroskunder, og 
stod for det daglige salg 
i butikken i Hvidovre. 

Én af engroskunderne 
var Folketingets Kanti-
ne, én anden var Snap-
setinget. I flere år var vi 
Christiansborgs bager. 
Når de havde ”glemt” at 
bestille konditorkager 
og bagerbrød, så ræsede 
jeg til Christiansborg 
med ekstrabestillin-
gen. Parkerede inde på 
pladsen, ringede på, og 
sagde ”det er bageren”, 

og så åbnede vagten ellers op for alle Christiansborgs 
gange – og ind vandrede jeg i møgbeskidt bagertøj. 
Det var andre tider, og i gemmerne har jeg fx et avis-
udklip af Poul Nyrup, stående oppe på et bord, næ-
sten oveni vores småkager og kransekager. 

Ja, livet går sin gang.

Her godt �0 år senere, så er arbejdsskaderne mange. 
Det jeg kunne før, kan jeg ikke mere. Nogle giver op, 
men jeg vil kæmpe videre. Nu er det slut med bager 
og køkkenfag, nu læser jeg en ”Bachelor i offentlig 
administration”. Måske det lyder helt vildt kedeligt, 
men det ér helt vildt spændende. Studiet omhandler 
bl.a. politik, velfærdssamfund, kommunikation, jura, 
forvaltning og projektledelse, samt et 5 måneders 
praktikforløb i offentlige sektor – i stat, region eller 
kommune, eller i en stor virksomhed. 

Studiet tilbyder forhåndsaftalte praktiksteder, men 
listen var altså ret kedelig, så jeg skrev en ansøgning 
til Socialdemokratiet på Christiansborg. Fordi, hvor 
man brænder, der udvikles man. Da Socialdemokra-
tiets Partikontor ringede med et ”ja tak”, da troede 
jeg ikke mine egne ører. Overrasket fik jeg praktik-
pladsen; nu skulle jeg igen have min gang på Chri-
stiansborg. Pludselig gav det hele mening. Det hele 
synes – det hele værd. Systemet der ikke hjalp mig, 
som arbejdsskaderamt, da jeg allermest havde brug 
for det. Nedbrydelsen, fornedrelsen, og alle tårerne. 
Arbejdsmarkedet og et system, der ikke hjælp dem, 
det burde. En så enorm vrede tændtes, så jeg netop 
meldte mig ind i Socialdemokratiet, for at gøre det 
hele bedre – for alle andre. 

�. september, så stod jeg der igen, arbejdsmæssigt på 
Christiansborg. Ikke i møgbeskidt bagertøj, men i fin 
blomstret kjole, røde gummisko, og med et kæmpe 
smil. Forventningsfuld, som tilvalgt og ikke fravalgt 
arbejdskraft. Det var helt fantastisk, men også helt 
forfærdeligt. 

Christiansborg er en kæmpe arbejdsplads med ca. 
450 ansatte, alene i Folketingets administration. 
Dertil kommer de �79 folketingsmedlemmer, faste 
journalister, samt alle de ansatte i partierne. Social-
demokratiets Sekretariat og Partikontoret tæller over 
70 fastansatte, det plus praktikanter, hvor vi var �� 
med opstart hos Socialdemokratiet i september. 

Mit praktikforløb var på Partikontoret, afd. Organi-
sation & Uddannelse hos vicepartisekretær Matias 
Bredde og min praktikkonsulent Helle Bager Nielsen. 
Afdelingen har ni medarbejdere ialt og understøtter 
hele medlemsorganisationen, altså medlemsdemokra-
tiet, medlems -hvervning, -pleje, samt -fastholdelse. 
Afdelingen har kontakten til alle partiforeninger, 
regioner og kredse i hele Danmark, samt EU, med 
uddannelsestilbud til det organisatoriske bestyrel-
sesarbejde, samt events og kampagneaktiviteter. Af-
delingen bidrager endvidere til mægling og organisa-
tionsudvikling, samt sparring til valghandlinger. Alt 
dette fik jeg lov til at dykke ned i. De fem månedens 
praktik gik bare så rasende hurtigt.

Forleden sagde jeg så … ikke ”farvel”, men ”på gen-
syn”, med en kæmpe klump i halsen. Jeg kan ikke 
sige farvel til det jeg holder af – det er jeg altså helt 
vildt dårlig til. Fem fantastiske måneder, med en 
ekstrem stejl læringskurve. Jeg er ikke stærk tek-
nisk, men endte med at blive superbruger, som andre 
spurgte til råds. Jeg har så lært enormt meget. Pro-
grammet Outlook til møde- og kalender- og lokaleboo-
king. Også medlemssystemet, S-Admin, og S-Online 
og S-Aktiv fik jeg lært. Selv Excel er jeg blevet langt 
bedre til. Praktikken og arbejdsopgaverne har været 
alsidige og givende, grundet nogle enormt dedikerede 
medarbejdere på Partikontoret. 

Det har været en ære at bistå Socialdemokratiet med 
løsning af daglige arbejdsopgaver og organisationsud-
vikling – lige fra skriveopgaver, referater, vejlednin-
ger og brugermanualer, til opslag og daglige tjek af 
”Partiorganisationens Facebookside”, hvor jeg til tider 
skulle mediere blandt stærke personligheder og tyde-
lige meningsdannere, i respekt for sidens regelsæt. 

Praktikken bød også på mindre fotoopgaver, samt 
udvikling af Corona-venlige kampagner og events, det 
i tæt parløb med politiske dagsordner og -udspil. På 
Partikontoret fik jeg hurtigt mit eget arbejdsområde, 
hvor jeg nåede at bringe medlemmer og politikere 
tættere på hinanden. Jeg fik lov til at projektudvikle 
– udvikle og afholde Online ministermøder, hvor 
medlemmer inviteres til én times onlinedebat med 
ministre og ordførere, om politiske udspil og social-
demokratiske mærkesager, så medlemmerne herfra 
kan bringe dialogen videre ud i Danmark. Magnus 
Heunicke, Joy Mogensen, Morten Bødskov, Kaare Dyb-
vad, Lea Wermelin, Ane Halsboe-Jørgensen og Mette 

Gjerskov har været nogle hovedpersonerne. Her var 
jeg den administrative kontakt og stod for kalender-
gymnastik, invitationer, support og PR, og mails til 
alle medlemmer i hele landet –  og hver gang, men 
aldrig før, har jeg været så nervøs for en evt. uopdaget 
stavefejl. Jeg er stolt og beæret, over at jeg blev betro-
et dette ansvarsområde. Nu er praktikken desværre 
slut, og vil jeg savne det hele enormt  – det har været 
en kæmpe oplevelse. 

Praktikforløbet var faktisk også en kæmpe skuffelse, 
en slags indebrændt sorg. Corona bød på fællesskab 
hver for sig, hvor jeg havde drømt om fællesskab og 
nærvær. Efter den første uge i praktik, blev vi alle 
hjemsendt. Vi blev isolerede hjemme, på hver sin 
arbejdsstation. Det gav altså nogle voldsomme ud-
fordringer som ny praktikant. Arbejdsfællesskabet 
bestod i onlinemøder og opkobling til fællesdrev. Re-
lationerne fik svære betingelser. Der var ingen hej 
på gangene, ingen Støjberg, Løkke eller Magnus. Jeg 
mødte ingen kolleger ved kaffemaskinen, der var in-
gen daglig frokost i Snapsetinget, fordi frokosten var 
ensom hjemme i dagligstuen. 

Det var kun ganske få gange jeg besøgte Christians-
borg. Og Mette Frederiksen, hende mødte jeg desvær-
re heller aldrig personligt. Jo, alle vi medarbejdere, 
vi  fik en personlig, fælles online julehilsen, hvor hun, 
skøn som hun jo er, takkede os alle for vores kæmpe 
arbejdsindsats, ...lige dér, der græd jeg lidt.
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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 
”Kandidatitis”. Den rammer lidt i flæng, er temmelig 
smitsom, 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 antallet 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 fornuf-
tige, 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 organisatio-
nen op i omdrejninger (det har de i virkeligheden 
været længe, men det har kandidaterne ikke opda-
get). Men nu bliver det tydeligt! For nu er der plud-
selig diskussioner om urafstemning, valgprogram, 
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 alvor. Men hold øje med de tidlige sympto-
mer:

Hvis materialet til urafstemningen ikke er udformet 
rigtigt, stemmesedlen ikke er rund, kandidaten ikke 
har plads øverst på den rigtige side, kandidatens bil-
lede 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 ”Kan-
didatitis”. 

Senere udvikling af sygdommen
Jo nærmere vi kommer valgdatoen, jo flere vil have de 
ovennævnte lette symptomer. Her kommer så diskus-
sionen om plakater, fælles aftaler og regler for god op-
førsel 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 be-
gynder at påvirke kandidaternes dømmekraft og kom-
munikationsevner. Det vil sige, at ellers velafbalance-
rede fornuftige menneskers gode opførsel bliver over-
taget 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 or-
ganisationsfolk 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 vig-
tigste for partiet, for byen, for demokratiet. Her er det 
meget svært at behandle 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 per-
sonlighed og adfærd kan medføre varige skader med 
brudte venskaber, skilsmisser og partiskift. Dette er 
ubetinget farligt – ikke kun for kandidaten, men for 
hele fællesskabet. Her findes ingen lette løsninger, 
men der må sættes ind med intensiv behandling og i 
ekstreme tilfælde 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 omsorg fra omgivelsernes side.

Jeg vil gerne dele mine tanker med jer om corona-epi-
demien og vaccinerne. På den positive side har vi på 
trods af årstiden været i stand til at banke smitten 
ned i Danmark, fordi vi i befolkningen står sammen i 
kampen mod virus. Det er stærkt gået. Jeg ved, at det 
trækker veksler og at corona-trætheden har meldt sig 
mange steder.

Desværre må vi jo fortsætte nedlukningen lidt endnu, 
selvom regeringen og jeg bestemt ikke ønsker, at re-
striktionerne skal vare længere end nødvendigt, men 
vi gør det for at redde liv. Vi er på samme smitteni-
veau som i sensommeren, hvor samfundet var mere 
åbent end nu, men tingene ser alligevel anderledes 
ud. For vi ved af erfaring, at vintermånederne kan 
være hårde måneder, hvor epidemier som influenza 
ofte topper og spreder sig lettere. Og så står vi over 
for en virusvariant, som er mere smitsom. Det var 
den i England. Det var den i Irland. Det er den lige 
nu i Portugal. Og det er den også i Danmark. På trods 
af, at vi nu har hårde restriktioner, så bliver den nye 
britiske variant Cluster B. �.�.7. ved med at sprede 
sig, og vi regner med, at den kommer til at dominere i 
løbet af februar. 

Ud over at mutationerne altså har ændret spillereg-
lerne, kan sundhedsvæsenet nu se halen efter den 
stigning i smittetallene, som vi så i december. Den 
er meget lang. Når det kommer til indlæggelser. Når 
det kommer til dødsfald. Det er et stort pres, som 
vores sundhedspersonale har været under i lang tid 
nu. Selvom kurven er ved at knække, fordi indlæg-
gelsestallene går den rigtige vej, er der stadig mange 
indlagte. 

Vaccinerne bliver en game changer. Jeg kan forstå, 
at 9�-årige Grethe Marie Rasmussen fra Birkebjer-
gcentret, som en af de første i Næstved Kommune 

Af Magnus Heunicke
Sundhedsminister

FolketingetVaccinen giver os et 
forspring 
– men vi må ikke tabe pusten undervejs 

Vaccine

fik vaccinen den �9. december, og at Grethe og andre 
beboere på Birkebjergcentret præcis � uger efter 
fik det andet stik. Vi har set store fald i smittede på 
landets plejehjem, hvilket vidner om, at vaccinerne 
er begyndt at virke. Vi har også set et mindre fald i 
dødsfald på plejehjem, men det tager tid, før effekten 
af vaccinerne for alvor slår igennem her. De ældre 
har fået et lille forspring i kampen mod corona, men 
som det gælder i alle kapløb, må man ikke slække på 
kravene, for så mister man forspringet. 

Regeringen arbejder ihærdigt for at sikre leverancer 
af vacciner, men det har desværre været en streg i 
regningen, at vaccineproducenter har meddelt, at 
deres leverancer til Europa er forsinket i forhold til 
planen. Heldigvis er status på vacciner lige nu, at alle 
fortsat kan regne med at få tilbudt vaccination inden 
sommeren er ovre. Sundhedsstyrelsen forventer på 
baggrund af de sidste prognoser og vaccineleverancer, 
at de første borgere i målgruppe �, som er 85 år eller 
ældre, kan blive vaccineret fra uge 5. Den helt store 
andel af de ældste, som endnu ikke er vaccineret, vil 
få tilbud om vaccination i uge 7 og 8. 

Udrulningen af vacciner får stor betydning for i 
hvilket tempo, vi kan åbne samfundet igen. I mel-
lemtiden må vi huske hinanden på ikke at slække på 
anbefalingerne om hygiejne, afstand og andre ting, 
som beskytter mod smitte. Med en ny mere smitsom 
mutation, der tager over i løbet af februar, er det sta-
dig alt for tidligt at give los. Men der er lys forude.

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12, 4700 Næstved
www.pe-j.dk
al@pe-j.dk

Alt malerarbejde udføres

5572 9986
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Jeg er klar til endnu en 
valgkamp! 

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Regionen

�0�� er valgår, og jeg vil ønsker at opstille til endnu 
en periode i Regionsrådet. Jeg håber derfor at Næst-
ved Kredsen vil bakke op om mit kandidatur, så 
Næstved med mig i Regionsrådet, kan bevarer en 
stærk indflydelse i Region Sjælland. 

Der er stadig meget, der skal bringes iorden og man-
ge nye udfordringer venter. Lige nu er vi i gang med 
at udforme det regionale valgprogram og regionsbe-
styrelsen afholder en del online møder her i februar, 

hvor det er muligt at deltage og få indflydelse på pro-
grammet.

Jeg har kikket lidt på hvor jeg skal sætte ind i forhold 
til det lokale, her er det altid godt at gøre status og 
samtidig se fremad.

Vi er ikke færdige med at tilpasse sundhedsvæsenet 
til de fremtidige udfordringer og muligheder og her er 
det helt sikkert, at Næstved med vores centrale place-
ring og størrelse skal være med.

Vi er ikke helt på plads med transformationen af 
Næstved Sygehus, selvom vi er nået langt. Samarbej-
det mellem regionen og kommunen, om et kommunalt 
nærsygehus, bliver meget spændende.

Det er en drøm, som ser ud til at kunne blive til vir-
kelighed i den kommende valgperiode, som jeg forven-
ter vil blive til stor gavn for borgerne i Næstved. 

Næstved har fået en fremtrædende rolle inden for 
udrulningen af det digitale sygehus, her er vi blot 
ved startlinjen. Ingen kan vel helt forestille sig, hvor 
den digitale rejse tager os hen. Jeg er sikker på at 
flere kan være indlagt i eget hjem og samtidig være 

Næstvedkredsen søger 

Kandidater til Byråds- og Regionsgruppen
Vær med på holdet, der de næste 4 år skal gøre en forskel og lede lokalområdet frem til en 
styrket region og by.

Hvis du synes det lyder spændende, så kontakt din lokale partiformand eller 
kredsformand Søren Andersen. Se mobil og e-mail på bagsiden af Kurer.

Informationssamtale kan arrangeres med nuværende medlemmer.

Kom frem og gør en forskel...

i kyndige hænder, med den nødvendige overvågning 
af deres sygdom, mange flere vil kunne styre deres 
kroniske lidelser, med langt færre kontrolbesøg på 
diverse sygehuse. 

Pludselig betyder afstanden og adressen på specia-
listerne ikke helt så meget. Om de befinder sig i Ål-
borg, Malmø, Næstved eller Køge, vil ikke have sam-
me skævvridende indflydelse som tidligere. Jeg tror 
at det i fremtiden bliver muligt at opnå større lighed 
i sundhedstilbudene og ikke som nu, hvor nogle syge-
huse mangler specialister og derfor ikke kan tilbyde 
det samme som andre kan. 

Vi har i den forgangne periode gjort en del for decen-
tralisering. Tag bare vores Corona test steder, som 
nu er kommet langt ud til borgerne, ikke mindst ved 
hjælp af de udkørende teams. Det samme vil vi se 
omkring vaccinerne i takt med at vi får flere vacciner 
til rådighed. Helt sikkert erfaringer vi skal tage med 
i fremtiden. Udkørende teams og det Præhospitale-
center, som nu ligger på Næstved sygehus, kan her få 
en ny og afgørende rolle.

Corona har fyldt rigtig meget i det forgangne år, og 
dermed også vores politiske arbejde. Vi har i regions-
rådet fået ugentlige opdateringer og vi har holdt vej-
ret i takt med det stigende antal indlæggelser.

Vi har forsøgt at finde nye og gode løsninger, bakket 
op omkring medarbejderne i sundhedsvæsenet og 
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

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

varetaget borgernes interesser bedst muligt, samtidig 
med at alting har skulle foregået i lyntempo. 

Det har været en stor fordel og givet tryghed, at vi 
har haft en fremsynet, handlekraftig og socialdemo-
kratisk regering, samtidig med en kendt regional 
organisation og et godt forberedt sundhedsvæsen. Jeg 
synes vi sammen har klaret udfordringerne til top 
karakter. 

Den store erfaring og viden vi fået af et presset og 
udfordret sundhedsvæsen, er et godt fundament til, 
at forme fremtidens sundhedstilbud. 

Lige i disse dage falder indlæggelserne på Corona-
afsnittene og vi må alle krydser fingre for at denne 
kurve ikke stiger igen. Vi har så hårdt brug for at få 
tempoet lidt ned og ikke mindst få tid og energi til 
alle de patienter, som har måtte vente på behandling 
og operationer, der ikke har været akutte.

Foråret er lige om hjørnet, jeg tror at det samt vacci-
nerne, kan give os den ro og energi, der skal til for at 
komme videre. 

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.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com 
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NavNe I FarteN ...
• Gert Segato er fra og med dette nummer af 

Kurer tiltrådt som redaktør af Socialdemokra-
tiets medlemsblad i Næstved. Han afløser Ni-
colai Johansen, der på grund af sygdom måtte 
melde fra på grund af sygdom. Gert Segato har 
i en lang årrække været formand for partifor-
eningen Næstved Midt og dermed også med i 
bestyrelsen for Socialdemokratiet i Næstved-
kredsen.

 Gert redigerer bladet i samarbejde med det 
nedsatte redaktionsudvalg, men han måtte dog 
på grund af corona-epidemien opgive at holde 
et egentligt redaktionsmøde forud for dette 
nummer. Han håber dog at det kan nås inden 
næste nummer af bladet.

• Corona-pandemien er også skyld i, at de seks 
partiforeninger i Næstvedforeninger ikke har 
kunnet holde deres årlige generalforsamlinger, 
der skulle være holdt i marts. Disse generalfor-
samlinger er udsat indtil videre, indtil man har 
fået ophævet det gældende forsamlingsforbud. 
Generalforsamlingerne skal indkaldes flere 
uger før møderne, men det kan ikke ske fore-
løbig, så generalforsamlingerne er udskudt til 
senere på året. Medlemmerne vil få en indkal-
delse direkte fra de enkelte foreninger, når det 
er muligt at finde ud af at fastsætte en dato, 
når det igen bliver sikkert at mødes. Dog har 
Suså partiforening fastlagt sin generalforsam-
ling til den �6. marts – hvis ellers forsamlings-
forbuddet tillader det til den tid.

• Sammen med dette nummer af Kurer får alle 
medlemmer et rødt socialdemokratisk 
mundbind, som man kan bruge her i forårs-
månederne. Oprindelig skulle disse mundbind 
være brugt i forbindelse med bl.a. torvemøder 
og omdelinger af valgmateriale. Mange af disse 
arrangementer er blevet udsat, men medlem-
merne kan bruge mundbindene, når de skal 
ud på torve og stræder i de kommende uger og 
måneder. På den måde kan de gøre reklame 
for Socialdemokratiet som optakt til efterårets 
kommune- og regionsvalg. Bindene kan vaskes, 
så de kan bruges flere gange, og stadig yde be-
skyttelse både for dig selv og dem, du møder på 
din vej gennem byen.

• De tre ministre, der er folketingsmedlemmer 
i Sjællands Storkreds, skulle alle skifte ud 
i visitkortene her den ��. januar, da de alle 
havde fået nye ministertitler.  Det gjaldt først 
og fremmest vor egen Magnus Heunicke, der 
afgav ældreministerposten, da han har mere 
end rigeligt at lave som sundhedsminister. Æl-
dreminister-jobbet overtages af Astrid Krag, 
som fremover bliver social- og ældreminister. 
Krag afgiver i stedet indenrigsministerdelen af 
sit job til boligmininister Kaare Dybvad Bek, 
der fremover får titel af indenrigs- og bolig-
minister. Kaare Dybvad Bek er opstillet i Hol-
bækkredsen, mens Astrid Krag nu er opstillet i 
Køge-Lejre-kredsen, mens hun ved �0�9-valget 
var opstillet i Greve-Solrød-kredsen.

 De ændrede ministertitler kunne på grund af 
corona-lukningerne klares uden at aflægge 
dronningen er besøg på Amalienborg.

• Det er endnu ikke for sent at melde sig til at 
blive byrådskandidat. For øjeblikket har om-
kring �4 kandidater meldt sig, men man kan 
godt bruge flere, så hvis du vil være kandidat, 
kan du endnu nå at melde dig. Det skal ske til 
din lokale partiformand (se adresser på bagsi-
den), og absolut sidste frist er søndag 2. maj 
kl. 23.59. Du må gerne kontakte din partifor-
ening tidligere, hvis du vil have lejlighed til at 
snakke tingene igennem, før du kommer med 
din tilmelding.

Nyt fra DSU Næstved

Victoria Laursen 
Formand dSu Næstved

DSU Næstved afholdte den �. februar �0�� virtuel 
ordinær generalforsamling. Tobias Axelsen takker 
af som bestyrelsesmedlem og Kenneth Løding Wil-

lumsen overlader posten som kasserer og forbliver 
bestyrelsesmedlem. Victoria Laursen fortsætter som 
formand. 

Den nye bestyrelse ser således ud:
• Formand: Victoria Laursen
• Næstformand: Jannick Storm
• Kasserer: Victor Pittelkow
• Bestyrelsesmedlem: Anton Krüger  
• Bestyrelsesmedlem: Kenneth Løding Willumsen

Vi i den nye bestyrelse glæder os til at komme i gang 
med arbejdet i DSU Næstved og ser frem til at vi kan 
mødes fysisk igen.                     Mvh. Victoria Laursen 

 

... I denne vægtskål ligger også, at minkavlerne 
har udsigt for at få erstatning fra staten for det 
tab, de måtte lide ved at deres mink er tvangsafli-
vet. Og – måske – vil det i bedømmelsen også blive 
taget i betragtning, at minkavlerne selv har en 
interesse i effektivt at begrænse smittesprednin-
gen ved at aflive alle mink. Fortsat opdræt af mil-
lionvis mink uden at smitten i mink effektivt er 
udryddet kan næppe var i avlernes interesse.

Til hvilken side vil vægtskålen tippe?
Lad mig sige det på den måde: Jeg ville være mere 
end overrasket, hvis ikke hensynet til beskyttel-
sen af befolkningens helbred/sundhed og de heraf 
afledte interesser for samfund, økonomi m.m. ve-
jer tungest og at vægtskålen tipper til denne side, 
hvis interesserne måtte blive afvejet i forhold til 
hinanden i en retssag.

Har regeringen brudt grundlovens § 73 om 
ekspropriation?
Skulle man driste sig til at spå om hvad Højeste-
ret ville komme frem til med hensyn til om afliv-
ningsbeslutningen er udtryk for ekspropriation af 
ejendom eller ej, det vil sige om beslutningen fal-
der inden for eller uden for grundlovens § 7�, så er 
det – for at sige det meget forsigtigt - ikke oplagt, 
at man kommer frem til, at regeringens beslut-
ning er ekspropriation. Nok snarere tværtimod.

Men er regeringens beslutning om tvangsaflivning 
af alle mink ikke ekspropriation, så er beslutnin-
gen ikke omfattet af grundlovens § 7�. Har rege-
ringen så brudt grundlovens § 7� ved sin beslut-
ning: Det logiske svar må være: Nej

Rettelse:
Ved en beklagelig fejl, var slutningen af Christian von Benzons artikel faldet ud af 
sidste nummer af Kurer. Vi retter her op på fejltagelsen.

Ring BileR ApS
v/ Henrik Ring

Skallegårdsvej 1, 4700 Næstved
Tlf. 5572 2035
Direkte 2942 5929
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk
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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 | 

Møllegaardsvej 3C  
DK-4684 Holmegaard  
info@sangillgrafisk.dk
www.sangillgrafisk.dk

Ring: 55 53 05 05

Offset-tryk
XL-print

Digital-print
Grafisk design
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Formand for
Socialdemokratiet i Næstved
Søren E. Andersen
Poppelvej �4, Fensmark
4684 Holmegaard  
Tlf. ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle �5, Fensmark,
4684 Holmegaard
Tlf. 5�5� 7974
hansi�947@outlook.dk

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej �7, lejl. �89
4700 Næstved
Tlf. 557� 7��9
peran@stofanet.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
Michael Perch 
Kildebrøndsvej �0, Fensmark, 
4684 Holmegaard
Mobil �545 05�4 
mipni@naestved.dk 

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

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Tlf. 7��6 9000
sum@sum.dk

Medlem af Regionsrådet
Susanne Lundvald
Mobil �979 7���
suslu@regionsjaelland.dk 

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

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

DSU
Victoria Laursen, 
tlf. �986 �478 
victoria5885laursen 
@gmail.com

Gruppeformand, 
ambassadørkontakt
Hanne Sørensen
Mobil �097 �8��
hasor@naestved.dk

Kontakt

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.

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

- at melde til den lokale partiformand,  
hvis Jeres husstand kun skal bruge et 
KURER. 

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøder Partiforeningerne Kredsen

�6. marts
Generalforsamling, Suså 
partiforening, medbor-
gerhuset, Glumsø Kro

��. april Generalforsamling

Kom til lørdagsmøde
- men IKKE for tidligt!!!
1. lørdag i måneden kl. 9.00  –  Dørene åbnes kl. 8.45

Kasernevej 17, Næstved – Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Aflyst i
ndtil v

idere


