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Mette og folketingsvalget
Vi har i dag en statsminister, som passer på os og er til at 
stole på.

Men når der er kedsomhed hos partierne, så råbes der ”Val-
get kommer” for at forskrække den stakkels flok og skabe 
uro og usikkerhed. Ligesom i eventyret med Peter og ulven.

”Valget kommer, valget kommer” minder meget om eventy-
ret. Her troede ingen på Peter, da ulven endelig kom.

Men kommer valget? Ja det gør, men hvornår? Mit gæt er 
lige så godt som alle andres. Det bliver inden Grundlovsdag, 
kan jeg afsløre.

Når der råbes ”Valget kommer!”, så er der ikke det, som der 
er i vejen med Mette og hendes regering. Alt er galt. Jeg har 
aldrig oplevet så meget amerikanisering af debatten som nu. 
Det kommer nok også til at ske i valgkampen – og den er 
vist allerede startet.

Vi lever i en tid, hvor en løgn kan blive til sandhed med få 
klik på de sociale medier og svinehunden har ikke levet for-
gæves. Det er ikke godt for demokratiet.

Jeg har tænkt en del på eventyret og det, vores regering har 
været igennem siden sidste valg. Når valget er overstået, 
tror jeg, at noget af det vi kan lære af hele forløbet må være, 
at vi tænker på medierne. Hvad er deres rolle i vores sam-
fund, hvorfor opfører de sig, som de gør? Hvad kan vi gøre 
ved det?

Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvordan ville 
medierne reaktion have været,  hvis vores regering ikke 
havde sørget for, at vi kom gennem den svære tid med både 
Corona og krig?

Er vi klar til vaglet?       Ja!

Vi vinder valget!

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0411

Kommunen

Så er vi kommet til årets budgetforhandlinger. Vi 
starter med at se på, hvordan økonomien ser ud i 
Næstved Kommune. De fire vigtige pointer er: 

• Vi har forsat en god, sund og stabil økonomi. 
• Lidt udfordringer på nogle områder, som 

skal løses. 
• Større usikkerheder om de kommende års 

økonomi. 
• Stramme statslige rammer på service og 

anlæg.

Derudover er der en række spørgsmål så som: Hvor-
dan er udviklingen på arbejdsmarkedsområdet? Hvor 
mange ukrainske flygtninge kommer eller rejse hjem? 
Stigende renter, energipriser og inflation. 

Det er alt sammen noget, som kan påvirke vores sam-
lede økonomi i Næstved Kommune, hvor vi dog har 
oparbejdet en solid kassebeholdning på omkring 650 
mio. kr. Men vi ved, at hvis vi bruger vores service-
ramme fuldt ud, så vi kan ikke bare bruge løs af kas-
sen til at hæve vores service i kommunen.

I �0�� har vi et råderum på �4� mio. kr., som vi kan 
bruge på anlæg. Vi har besluttet at bygge en ny svøm-
mehal, ligesom vi skal bygge en daginstitution på 
Stenlængegårdsområdet. Det betyder, at de �4� mio. 
kr. vi har i �0�� og et foreløbigt et råderum på �5� 

mio. kr.  �0�4 – ja, der har vi lovet de 5 mio. kr. i �0�� 
og �� mio. kr. i �0�4 til en daginstitution plus 76 mio. 
kr. i �0�� og 85 mio. kr. i �0�4 til svømmehal. Vi skal 
også vedligeholde vores bygninger og veje, og vi skal 
investere i klimatiltag. Så er der ikke plads til mange 
anlægsønsker i de næste to år. Men vi skal selvfølgelig 
stadig huske alle de andre områder, og vi kan bruge 
flere penge på de områder, der ikke får så meget nu, 
i årene fra �0�5 og frem. Vi skal kigge på nyt ældre-
center, et nyt sundhedscenter, endnu en ny daginstitu-
tion. Der skal også flere penge til vores idrætsanlæg, 
lokale initiativer, og en ny vej til Fensmark. Ja, der er 
ønsker for 400 mio. kr. alene i �0��.

Derfor er det også meget vigtigt, at der kommer ind-
tægter i kassen, og vi skal glæde os over, at vi vores 
indbyggertal stiger mere end forventet. Og at der på et 
år er skabt mere end �.600 nye jobs i Næstved, hvoraf 
de ��57 er nye private stillinger i Næstved Kommune.

Nu skal byrådet �. behandle budgettet og vi skal for-
handle med alle partier. Jeg er sikker på, at vi alle 
ønsker at vedtage et godt og solidt budget, som vi kan 
stå sammen om i denne nye periode, hvor vi social-
demokrater kan vores klare aftryk. Det er vejen frem 
mod fortsat stabil udvikling og retning for alle i kom-
munen.

BUDGET 2023

Af Carsten Rasmussen
Borgmester

Stenlængegårdsområdet Foto: Karsten Madsen.
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Derfor er jeg 
        Socialdemokrat
  

Partifomandsklumme

Jeg har fået arbejderbevægelsen ind med mo-
dermælken. Min far var aktiv tillidsmand på 
mange byggepladser i det nordjyske, og var be-
styrelsesmedlem i Snedker- og tømrerforbundets 
Aalborg afdeling. Min mor var kontorassistent. 
Hun var ikke tillidsrepræsentant, men deltog 
altid i HK Aalborgs generalforsamlinger.

Så der blev talt politik og fagligt arbejde i mit barn-
domshjem.

Da jeg begyndte på arbejdsmarkedet, gik der derfor 
heller ikke lang tid inden jag var valgt ind i klubbe-
styrelsen og senere også i fællesklubben. Det betød 
jeg kom på fagbevægelsens tillidsmandskurser. Her 
blev der gjort opmærksom på vigtigheden af at øve 
indflydelse på det politiske system, både kommunalt 
og landspolitisk. Og måden at få indflydelse på var at 
være medlem af et politisk parti. Det kunne jeg ikke 
sidde overhørig, så fluks meldte jeg mig ind i Social-
demokratiet. På den første generalforsamling blev jeg 
valgt som sekretær i Buddinge partiforening, senere 
blev jeg valgt som kredsformand i Gladsaxe, en post 

jeg bestred til vi flyttede til Glumsø. Også i Suså 
meldte jeg mig under fanerne i det lokale partiar-
bejde, først som sekretær, og siden som næstformand. 
Det betød også at jeg i forbindelse med kommunal-
reformen indgik i det arbejde som de lokale partifor-
eninger lavede for at tilpasse sig den nye struktur, 
hvor Næstved kommune kom til at udgøre een valg-
kreds.

Jeg har primært beskæftiget mig med lokalområdet, 
det gamle Suså kommune, sådan vil det også være 
fremover.

Så jeg er socialdemokrat for at få indflydelse på de 
beslutninger som træffes i vores folkevalgte forsam-
linger, og for at være med til at gøre en forskel. Det 
bliver langt fra altid som jeg gerne vil have det skal 
være, men det sker dog at nogle af mine ideer og for-
slag bliver taget i betragtning, når de endelige beslut-
ninger træffes.  

Med venlig hilsen
Michael Jørgensen

Michael Jørgensen 
Formand, Suså 
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Sektion Næstved og Omegn
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... derfor er jeg Socialdemokrat Partifomandsklumme

Det er et rigtig godt spørgsmål og egentlig et 
som ofte bliver stillet.  
 
Jeg er med min ”personprofil” ikke klassisk social-
demokrat, men konservativ, jeg kan lide kongehuset, 
Emma Gad og Jane Austens univers. Jeg er generelt 
et ret konservativt menneske. Men så er der den ”an-
den side”. Min mor er opvokset i et voldsomt, strengt 
og konservativt hjem. Min mor blev mønsterbryder 
og bl.a. var hun med til at stifte Danmarks første 
kvindelige motorcykelklub, hun afskrev dannelse og 
etikette, hun blev sygehjælper og giftede sig med en 
postmand fra Vesterbro. Min far og mor var social-
demokrater af hjerte og valg på trods af deres bag-
grunde, min farmor var stærk kristen og kom fra det 
indremissionske Vestjylland til København. Så jeg er 
”københavner via Sydsjælland”, inspireret socialde-
mokrat af valg på trods af mine rødder i det kristne 
og konservative univers. 

Jeg vælger et fællesskab, hvor vi passer på hinanden, 
et samfund som værner om alle fra høj til lav, et de-
mokrati og en respekt for alle medmennesker som det 
bærende element i alle beslutninger, der træffes af 
vores regeringsmagt. Det er min overbevisning, men 
hvem er jeg så i det daglige – hvis målet er, at få et 
større kendskab til den nye formand for Midt? 

Jeg er gift med Dennis Hansen og bor i Næstved 
midtby. Vi har tilsammen � børn, � store på �� og �4, 
som hver anden uge er hos deres mor på Møn. Men 
selvom jeg ikke har født dem, ved alle, der kender 
mig; at det er mine børn, som jeg værdsætter og el-
sker højt. 

Min socialdemokratiske- og private historie er ret 
sammenflettet, for jeg startede i DSU, da jeg var �4 år 
på opfordring af min daværende skoleinspektør, der 
både havde mig (som ��-��-årig) siddende i skolebe-
styrelsen, elevrådet og et rådgivende udvalg i kom-
munen, så da der kom indbydelse til ”Folkeskoletræf” 
blev det starten til 5 fantastiske år i DSU, hvor jeg 
deltog i alt, hvad er kunne deltages i. DSU blev min 
”redning” i en rodet teenagetilværelse, med forældres 
skilsmisse og en del flytning. 

Jeg stoppede i mine �0’ere for at forfølge ”drømmen 
om et simpelt liv på landet med mand, villa, vovse 
og volvo”. Men hurtigt blev jeg indlemmet i landsby-
forening, lokalråd m.m. og inden jeg så mig om igen, 
var jeg tilbage i Socialdemokratiet. Et sted jeg følte 
mig hjemme og vidste at ”Jane Austen” måtte skiftes 
lidt ud med �0�0’er kvinden, som meldte sin ankomst 
med ambitioner om at ændre måden, vi inddrager, 
trækker på kompetencer, taler hinanden op og skaber 
udvikling. 

Så ramte den personlige krise og efter en forfærdelig 
oplevelse med abort af længe ønskede tvillinger, nær-
dødsoplevelse, chok og måske en brudt stilstand, blev 
jeg skilt fra min første mand. 

Endnu en gang blev Socialdemokratiet min redning, 
hele min verden var knust, men jeg var opstillet til 
byrådet (�0�4) og fik så meget opbakning. Lykken 
ville så, at jeg under valgkampen med Marianne 
Olsen ved min side, mødte min mand Dennis i Næst-
veds skønne natteliv. Romance blev til kærlighed og 
stor støtte både til den private sorg og arbejdet i byrå-
det. Senere flyttede jeg til Næstved og er her stadig i 
dag. I slutningen af min byrådsperiode, fik jeg opfyldt 
min mangeårige drøm om at blive mor og i oktober 
�0�7 kom Lara til verden. Hvilket blev enden på mit 
politiske liv for en tid. 

Jeg svor, at jeg vendte tilbage og forblev også aktiv i 
min partiforening som næstformand, hvor jeg har tri-
vedes i det organisatoriske arbejde. Så derfor var det 
et naturligt valg at opstille som formand for Næstved 
Midt partiforening, da vi måtte afgive vores formand 
til Kredsen. Valget om at forblive i det organisatori-
ske arbejde var ikke svært og jeg ser frem til at ar-
bejde for en stærk Næstved kreds. 

Tak for den store opbakning og tillid, som min par-
tiforening og bestyrelse har udvist. Jeg håber, jeg vil 
leve op til den. 

Med venlig hilsen
Mette Stensgaard

Mette Stensgaard 
Formand, Næstved Midt I sidste nummer af KURER opfordrede 

Hanne Sørensen de 4 nye paritformænd 

at skrive en klumme om ”Hvorfor er I 

Socialdemokrater?”. Her er deres indlæg!
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Partifomandsklumme

Jeg er 58 år gammel, er gift med Karen. Vi har 2 
piger på 33 og 27 år. 4 børnebørn på 9, 5, 5 og 5 
år.

Jeg er født og opvokset på Bornholm, men kom til 
Næstved i �980, for at være soldat. Har arbejdet på 
flere virksomheder i Næstved, Ringsted, Nykøbing F, 
Gedser og København frem til �994, hvor jeg blev an-
sat i SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark). Her 
startede jeg som ungdomskonsulent, hvor jeg besøgte 
de �8 SiD afdelinger i det daværende Storstrøms Amt, 
for at lave ungdomsarbejde.

Det var en �-årig stilling og da denne udløb i �995 
startede jeg i SiD Herlev som faglig sekretær. Jeg har 
siden da været faglig sekretær i SiD Gladsaxe/Herlev, 
�F Storkøbenhavn, �F Guldborgsund og freelance 
underviser for �F.

Jeg har siden �5. februar �0�� været faglig sekre-
tær i �F Sydsjælland, hvor jeg arbejder med kontakt 
til lager- og transportvirksomheder i Næstved- og 
Vordingborg kommuner, samt Overenskomst for spe-
cialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte chauffører 
m.fl. ansat i Næstved og Vordingborg kommuner og 
Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, 
faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte 
murere og instruktører/holdledere m.fl. ansat i Region 
Sjælland i Næstved- og Vordingborgområdet.

Jeg har i to perioder været domsmand i Byretten i 
Næstved og været domsmand i en periode i Landsret-
ten.

Jeg har i mange år været valgtilforordnet i forbin-
delse med diverse valg.

En af mine interesser er min familie. Jeg sad i skole-
bestyrelse da mine børn gik i folkeskolen, har været 
engageret i deres uddannelser og nu da der er kom-
met børnebørn har jeg også engageret mig i deres 
daginstitutioner, skole og fritidsinteresser.

En anden interesse er at være med til at skabe gode 
løn- og ansættelsesvilkår for lønmodtagere. Jeg er 
med til at sørge for at vi bevarer Den Danske Model, 
ved at lave overenskomster på ikke-dækkede virk-
somheder, og agitere for vigtigheden af at være med-
lem af en rigtig fagforening.

Det er derfor jeg også er blevet aktiv i Socialdemo-
kratiet. Ligesom Den Danske Model – er det at være 
medlem af et politisk parti også en del af en demokra-
tisk model. Medlemmer af politiske partier indstiller 
kandidater til Byråd, Regionsråd, Folketing og EU-
parlamentet, man er med til at vedligeholde/udvikle 
partiprogram, for by, region, land og verden.

Nogle siger, at der er langt fra bund til top og at det 
er svært at få indflydelse på forandring. Det er ikke 
min opfattelse – ved at være medlem, har man mu-
lighed for en gang om måneden at møde byrådsmed-
lemmer, regionsmedlemmer, eller sågar folketings-
medlemmer (lørdagsmøder). Man har mulighed for at 
deltage i diverse generalforsamlinger, lokalt, kreds, 
region, ja endog nationalt.

Jeg håber ved at være formand for NordVest, at jeg 
kan være med til at udbrede viden om denne indfly-
delse, være med til at udvikle Næstved, Region Sjæl-
land, ja Socialdemokratiet nationalt.

Med venlig hilsen
Carsten Madsen

... derfor er jeg Socialdemokrat

Carsten Madsen 
Formand, Næstved NordVest 

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 

Partifomandsklumme

Per Mølgaard Lemming er 66 år.  
Jeg har arbejdet som driftschef i Bilka og vare-
huschef i Bauhaus. Igennem 16 år har jeg arbej-
det som chefgreenkeeper i Sydsjællands golfklub 
og er medlem af bestyrelsen i Dansk Greenkee-
per Foreningen.

Jeg har faktisk i mange år været medlem hos De 
Konservative. Men jeg synes de tabte deres grønne 
profil og har flyttet sig for langt til højre og er næsten 
blevet en kopi af DF. Jeg har ellers altid set dem som 
det grønne borgerlige parti, og det grønne er noget jeg 
sætter meget højt. Derfor meldte jeg mig ud.

Gennem mit arbejde i golfklubben har jeg altid sat 
miljøet højt. Vi har gjort rigtig meget for at kigge på 
miljøet og drive golfbane ud fra et miljøhensyn, hvor 
vi også fremmer noget for naturen, bierne og fuglene. 

Vi havde også et rigtigt godt samarbejde med jobcen-
teret og havde en partnerskabsaftale med Næstved 
kommune hvor vi i samarbejde skulle hjælpe folk 
tilbage på arbejdsmarkedet. Det er lykkedes faktisk i 
rigtig godt. 

Vi arbejdede også rigtig meget med FNs verdensmål 
og nåede rigtig langt.

Det grønne og sociale arbejde er blevet bemærket, og 
golfklubben har været indstillet til både miljøprisen 
og � gange til Socialprisen i Næstved kommune. Har 
også � gange været indstillet til Golfsportens miljø-
pris.

Har igennem Greenkeeper Foreningen været udpeget 
til en arbejdsgruppe under miljøministeriet da Ida 
Auken var miljøminister. Her skulle vi komme med 
input til Danmarks Friluftsliv, om stier. Danmarks 
friluftsliv blev til lov i �0�5.

Sidder også med i en følgegruppe for den Nordisk 
forskningsfond ”Sterf”, der bidrager til at forbedre 
miljøet på de grønne arealer i hele Norden. Her har 
jeg også arbejdet tæt sammen med forskere fra hele 
norden igennem mange år, for miljøprojekter på golf-

banen. Mange af de resultater bruges i dag i hele 
Norden.

Nu har jeg så efter sygdom og to nye knæ stoppet 
mit arbejdet på golfbanen og blevet sekretær i Dansk 
Greenkeeper Forening. Men det får mig ikke til at 
drosle ned på aktiviteterne. Jeg har tænkte over, 
hvor jeg så kunne gøre en forskel. Og det kom jeg så 
frem til, at jeg kunne gøre i Socialdemokratiet. Jeg 
har ikke lyst til selv at til at blive kandidat, men kan 
jo sagtens gøre en forskel, uden at man skal sidde i 
byrådet. Det gør jeg så nu som formand i Faldså par-
tiforening.

Igen er det især på det grønne område, at jeg gerne 
vil bidrage med idéer. Man kan lave rigtig meget god 
natur, uden det behøver at koste ret meget. Læg gren-
bunker og stenbunker ud, så vilde blomster til bierne 
og sæt flere fuglekasser op, så kan vi komme rigtig 
langt. 

Jeg håber og vil arbejde for at jeg kan komme med i 
nogle arbejdsgrupper i Næstved kommune, der arbej-
der med miljø.

Så ser jeg også gerne nogle flere cykelstier, i den 
smukke natur vi har i Næstved kommune. Jeg har 
selv en stor passion for cykling og kender alle hul-
lerne på cykelstierne.

Med venlig hilsen
Per Mølgaard Lemming

Per Mølgaard Lemming 
Formand, Fladså 

... derfor er jeg Socialdemokrat
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Vi ved, at børn og 
unge er særligt 
følsomme over for 
nikotin og alkohol. 

”
Vi er nu for alvor tilbage efter en lang og varm som-
mer. En sommer med Tour de France i Danmark og 
Vingegaard i gult på Champs-Élysées. Men også en 
sommer præget af den ulykkelige tragedie i Fields, 
der med ét mindede os om, hvor skrøbeligt livet er.  

Før sommerferien indgik vi en bred aftale om en 
sundhedsreform med Folketingets partier, som styr-
ker sammenhængen og nærheden i 
sundhedsvæsenet med 6,8 mia. kr. over 
de næste otte år. Vi lavede solide øko-
nomiaftaler med regionerne og kom-
munerne, som ruster sundhedsvæsenet 
til en fremtid med flere børn og ældre.  
Og vi forhandler fortsat videre om 
vores ambitiøse initiativer på forebyg-
gelsesområdet. For vi har et ansvar for 
at passe på vores børn og unge. Vi ved, 
at børn og unge er særligt følsomme 
over for nikotin og alkohol, for eksempel kan indtag 
af alkohol i ungdommen, særligt rusdrikning, påvirke 
hjernens udvikling. Det har vi et politisk ansvar for 
at handle på. Derfor vil vi sætte en ny retning for 
forebyggelse målrettet børn og unge. 

Vi har fra første dag arbejdet for at styrke psykiatri-
en, men problemerne er langt fra løst. Den helt store 
opgave lige nu er forhandlingerne om en �0-års plan 
for psykiatrien. Udfordringerne er som de fleste ved, 
mange og dybe. Psykiatrien er gennem flere år ikke 
blevet løftet tilstrækkeligt i forhold til, at antallet af 
patienter kun er vokset og vokset. For ganske nylig 
besøgte jeg selv psykiatrien her i Næstved, både Bør-
ne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, der modtager børn 
og unge i alderen 0-�7 år, og Integreret Psykiatri, 
som er et samarbejdstiltag mellem Region Sjælland 
og Næstved kommune, der skal skabe mere sammen-
hængende patientforløb. 

Af Magnus Heunicke
Sundhedsminister

FolketingetVigtige forhandlinger  
skal skabe  
retning for psykiatrien

Sundhed

Det var enormt inspirerende at møde både medarbej-
dere og ledere, der hver dag gør en kæmpe forskel for 
nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. 
Samtidig fik jeg et godt indblik i psykiatriens udfor-
dringer, som de ser ud lige netop her i vores område. 
Og statistikkerne taler desværre deres helt klare 
sprog, særligt når det gælder vores børn og unge. Her 
ser vi en markant stigning i antallet af ny-henvis-

ninger til Børne- og Ungdomspsykia-
trien, og de nyeste tal fra �. kvartal 
af �0�� viser en stigning på ca. 4 pct. 
sammenlignet med �. kvartal i �0��. 
I Region Sjælland ses 5 pct. flere ny-
henvisninger end i �. kvartal af �0��.

Som et fundament og afsæt for �0-
års-planen for psykiatrien, afsatte 
vi årligt 600 mio. kr. i varige midler 
på Finansloven. Og vi kan nu se, at 

midlerne blandt andet er gået til at finansiere ��� 
nye sengepladser, til forløbsprogrammer i Børne- og 
Ungdomspsykiatrien og til en øget ambulant behand-
lingskapacitet. Samtidig er der kommet 6�� flere 
fuldtidsbeskæftigede med patientrettede funktioner i 
psykiatrien siden �0�9. Det er kun godt.  
 
Men vi er langt fra i mål, og der er mange steder, hvor 
vi skal sætte ind de kommende år. Onsdag den �4. 
august forhandler jeg med Folketingets partier om 
retningen for psykiatriens udvikling over det næste 
årti. Vi skal fastsætte målsætninger for, hvor psykia-
trien skal være om �0 år, og vi skal holde løbende øje 
med, om vi er på rette vej. Det er der hårdt brug for.

Travlhed på 
sundhedsområdet
  

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Regionen

Endnu en fantastisk sommer er ved at være overstå-
et. Det er helt fantastisk at holde fri fra de politiske 
møder i hele juli måned. Pausen giver ny energi og 
nye ideer til det fortsatte politiske arbejde. August 
måned har budt på socialdemokratisk sommergrup-
pemøde for regionsrådsgruppen. Vælgerne har gjort 
det godt, vi har i denne periode et fantastisk sam-
menhold i den socialdemokratiske gruppe, vi taler po-
litik og hjælper hinanden, så vi sammen bliver bedre. 
Det er dejligt at have så mange dygtige kollegaer. 

Temaerne på sommergruppemødet var udover bud-
get, børn og unge samt det nære sundhedsvæsen, 
omtrent samme temaer som vi også skal arbejde med 
hen over efteråret. 

Der sker rigtig meget inden for sundhedsområdet så 
banen er kridtet op til et travlt efterår, som jo også 
kommer til at indeholde hjemtagning af lægevagten 
og opstart af akuttelefonen �8�8.

Sundhedsklyngerne er blevet skudt i gang, det bliver 
spændende at se hvad der kommer ud af dette nye 
fora. Næstved er med i ”Klyngen Næstved/Slagelse” 
sammen med Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. 
Idéen med sundhedsklynger er, at sygehuse, kom-
muner og praktiserende læger skal blive bedre til at 
samarbejde mere om patienterne. Sundhedsklyngen, 
er bygget op omkring akutsygehuset i Slagelse. Når 
en patient udskrives, er det målet, at den kommunale 
hjemmesygepleje og egen læge skal tage over helt 
naturligt, uden at nogen falder ned mellem to stole. 

Nærsygehusene, som er beskrevet i den nye sund-
hedsaftale er til gengæld ikke faldet på plads endnu. 
Ingen har helt styr på hvad disse skal indeholde, her 
venter vi vist på Søren Brostrøm og hans kollegaer. 
Helt sikkert er det dog at der bliver en kamp mellem 
kommunerne om hvor disse nærsygehuse skal place-
res. Selv om Næstved er nævnt i planen sammen med 
Nakskov og Kalundborg, så skal vi være parate til 
at byde ind med stærke og gode augmenter, samt en 

gennemarbejdet plan, som kan gøre Næstved Nærsy-
gehus til et sikkert valg.

Vi venter stadig, og vi har ventet længe på en udrul-
ning af psykiatriplanen som blev politisk vedtaget 
først på året. Det ville være så fint hvis vi snart fik 
den på plads, og ja det sker sikkert ikke, da Chri-
stiansborg politikerne ikke har ret meget andet en 
et kommende folketingsvalg på agendaen. I Region 
Sjælland er vi lige nu i fuld sving med at se ind i den 
fremtidige psykiatri. Vi har udført et �60 graders 
eftersyn og står nu med det ene ben på vejen til frem-
tiden. Derfor er det så frustrerende at vente på psy-
kiatriplanen og udrulningen af denne.

Endnu en gang er Region Sjælland kommet i pres-
sens søgelys. Denne gang på grund af mange benam-
putationer set i forhold til antallet i de øvrige re-
gioner. Dette har medført at vi aktuelt har igangsat 
undersøgelser og en plan der skal nedbringe antallet 
af benamputationer. Her bliver vi nødt til at sikre at 
patienter i risikogruppen kommer tidligere ind i et 
behandlingsforløb. Det er vigtigt at samarbejde på 
tværs af patientforeninger, praktiserende læger og 
behandlere ude i kommunerne, så vi finder de ramte 
borgere som kan have glæde af et forebyggende kar-
kirurgiske indgreb.
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• Der var 909 ejere af minkbedrifter fordelt på 
68� enkeltmandsvirksomheder, ��� anpartssel-
skaber, 80 interessentskaber, �9 aktieselskaber 
samt 4 kommanditselskaber. 

• I �0�9 havde minkbedrifter i snit et underskud 
på 700.000 kr.

• I �0�9 var der ca. �.600 fuldtidsbeskæftigede 
på minkbedrifter.

• Der blev drevet minkavl på i alt �.�47 ejen-
domme i Danmark. I perioden juni til decem-
ber �0�0 blev der konstaterede smittede mink 
på �90 ejendomme, d.v.s. på hver 4. ejendom.

• De �90 ejendomme med smittede mink var 
beliggende i �4 forskellige kommuner i nord-, 
vest og sydjylland, d.v.s. i 60 pct. af Jyllands 4� 
kommuner.  
Medens der ”kun” var ejendomme med smit-
tede mink i � kommune i starten af juni �0�0, 
var der smittede minkbesætninger i �5 kom-
muner omkring �.november �0�0. 

• Statens Serum Institut kom den �.november 
�0�0 med en risikovurdering om mink og CO-
VID-�9. Konklusionen lød sådan: ”En fortsat 
minkavl under en igangværende COVID-19 
epidemi indebærer en betydelig risiko for fol-
kesundheden, herunder for muligheden for at 
forebygge COVID-19 med vacciner”.

• De allerførste første doser COVID-�9 vaccine 
blev givet i Danmark fra den �7. december 
�0�0. Først i løbet af �0�� var der givet � vac-
cinedoser til hovedparten af befolkningen.

• Minkbestanden udgjorde før aflivningen ca. 
�5 mio. mink. Omkring �� mio. mink (d.v.s. 
7� pct.) blev aflivet i smittede besætninger og 
i raske besætninger inden for 7,8 km-risiko-
zonerne omkring udbrudssteder.  
Aflivning af disse mink blev gennemført med 
den nødvendige lovhjemmel (dagældende be-
kendtgørelse nr. �455 af 8.oktober �0�0, § �4 
(smittede mink) og § �5 (raske mink inden for 
7,8 km fra farm med smittede mink)). Dette 
bekræftes af Minkkommissionen i sin beret-
ning side 485.

• Med andre ord: Mere end 7 ud af �0 smittede 
og raske mink blev aflivet med lovhjemmel. 
Men der var ikke hjemmel til også at beslutte 
aflivning af de sidste knap � ud af �0 mink – de 
ca. 4 mio. raske mink uden for 7,8 km sikker-
hedszonerne.

 INFO DEN SÅKaLDTE MINKSag INFO

• Den �.november �0�0 om aftenen holder rege-
ringens koordinationsudvalg møde, hvor det 
besluttes, at også raske mink uden for 7,8 km-
sikkerhedszonerne skulle aflives, d.v.s. de sidste 
ca. 4 mio raske mink.

• Den 4. november �0�0 holdt statsministeren 
pressemøde om eftermiddagen om beslutningen 
i regeringens koordinationsudvalg dagen før. 

• Den 6. november �0�0 sender Fødevarestyrelsen 
brev til minkavlerne om aflivning af mink. Nyt 
brev sendes 4 dage senere til minkavlerne for at 
præcisere, at brevet den 6. november �0�0 kun-
ne misforstås sådan, at minkavlerne også var 
juridisk forpligtet til at aflive raske mink uden 
for 7,8 km sikkerhedszonerne inden en bestemt 
frist.

• Først den 8. november �0�0 om aftenen bliver 
statsministeren orienteret om, at der ikke i den 
bestående lovgivning er hjemmel til også at gen-
nemtvinge aflivning af raske mink uden for 7,8 
km sikkerhedszonerne. Straks derefter bliver 
folketingets formand underrettet om, at regerin-
gen vil fremsætte lovforslag for folketinget for 
at få hjemmelsproblemet ordnet.  
Da de borgerlige partier blokerer for at lov-
forslaget kan hastebehandles i løbet af nogle 
få dage, bliver lovforslaget, der blev fremsat 
den �0.november �0�0 først endeligt vedtaget 
godt �0 uger senere – efter at der var stillet og 
besvaret �90 spørgsmål hertil fra primært Ven-
stre-folketingsmedlemmer.  
Imod lovforslaget stemte V, K, LA, DF og NB. 
Resten stemte for.

• I den mere end 2.800 sider lange beretning fra 
Minkkommissionen kommer kommissionen i sin 
bevisvurdering af statsministeren frem til føl-
gende konklusion (beretningen side 739): ”Kom-
missionen finder således, at Mette Frederiksens 
udmeldinger på pressemødet den 4. november 
2020 objektivt var groft vildledende, men at 
Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden 
herom eller hensigt hertil.” 
                       Af Christian von Benzon, cand.jur.

Kilder: Folketinget, Danmark Statistik  
og Minkkommissionens beretning

I forrige periode havde Byrådet efter megen debat 
truffet beslutning om, at den nye erhvervshavn skal 
placeres på Stenbæksholm. Og den nye havnebe-
styrelse gik derfor i gang med processen med det 
udgangspunkt, at der også i fremtiden skal have en 
erhvervshavn i Næstved, og at den skal flyttes ud på 
den anden side af svingbroen, så de nuværende area-
ler midt i byen kan frigives til byudvikling. Der var 
meget nyt stof, som den nye havnebestyrelse i februar 
fik seks måneder til at undersøge for at komme vi-
dere i processen med udflytningen af Næstved Havn. 

Når der skal bygges en ny havn, vil det være med et 
meget mindre kajanlæg, end det vi har i dag. Og det 
mest optimale er et svajebassin, så de store skibe 
ikke skal helt ind i byen og ”vende” i fremtiden samt 
de nødvendige kajmeter. Det afgørende er, om der er 
nok ”baglandsarealer” til lagerplads m.m. sammen 
med god vejadgang og infrastruktur til og fra havne-
arealet.  

Havnens nuværende kunder har især fremført stor 
bekymring med hensyn til, om der vil være plads 
nok til udvikling på baglandsarealerne, hvis havnen 
placeres ved Stenbæksholm, og vi har derfor i besty-

relsen arbejdet med at finde den plads. Da vi nåede 
til sommerferien, kom vi til den konklusion, at når 
der skal tages hensyn til miljøet og støjniveauet til 
nærmeste boligområde, vil arealet ved Stenbæksholm 
blive for småt. Samtidig har Reiling meldt sig på ba-
nen, hvor de over for havnens ledelse har udtrykt, at 
de meget vel kan se sig placeret på en ny havn, når 
de om �0-�5 år skal effektivisere deres produktions-
anlæg. 

Den melding ændrede næsten alt, da der vil være 
endnu flere muligheder for at udvikle det gamle 
havneareal, hvis Reiling flytter ud af bymidten. Og 
det er for mig en væsentlig grund til at sikre, at vi 
bygger en ny erhvervshavn med store baglandsarea-
ler. Havnebestyrelsen besluttede derfor, at vi måtte 
kigge på mere plads, end hvad der er muligt på Sten-
bæksholm. Og derfor kom Ydernæs i spil igen og er 
vores indstilling til byrådet.  

Det har skabt en del debat! 

Nu er vi i byrådet blevet enige om at bruge de næste 
tre måneder på, at administrationen og havnens le-
delse samler al den data og fakta, der findes om både 
Stenbæksholm og Ydernæs. Vi skal have dokumen-

teret, hvad der er muligt i 
forhold til miljøpåvirkning, 
økonomi og forurening m.v. 

Jeg håber, at når denne 
analyse bliver fremlagt, 
kan vi med et stort flertal 
i byrådet samles om en 
beslutning om Næstved 
Havns fremtidig placering. 
Det handler jo ikke bare om 
havnen, men også om kom-
munens by- og erhvervsud-
vikling. Og derfor bliver det 
nok den vigtigste beslut-
ning, vi kommer til at træf-
fe i denne byrådsperiode!  

Havnen

Af Linda Frederiksen 
Medlem af Næstved Havns bestyrelse

Næstved Havn – hva’ nu? 

Foto: Robert Fischer.
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En hyldest til Mette Frederiksen – Og regeringen! Opdatering fra DSU

Af Anton Krüger 
formand, DSU Næstved

Her i DSU Næstved er der sket en del i løbet af som-
meren. Vi har valgt en ny bestyrelse, herunder med 
undertegnet som formand for DSU Næstved. Det 
skete på baggrund af at Victor Pittelkow har fået et 
fuldtidsarbejde på DSU’s landsforbund, og derfor ikke 
må have et andet tillidshverv samtidig. Jeg og DSU 
Næstveds bestyrelse vil gerne takke Victor for den 
store indsats hernede i Næstved, og glæder os til at 
følge hans videre færden ud i livet, og i partiet.

Lidt kort om mig selv, så er jeg �7 år gammel, bor i 
Fensmark, gik på Holmegaardskolen i ti år, har været 
et enkelt år på efterskole, er lige begyndt på Næstved 
gymnasium og sidst men absolut ikke mindst, har jeg 
været medlem af DSU i omkring �,5 år.

Vi går alle sammen en spændende tid i møde, med 
valgtrommerne der buldrer løs, så når valget udskri-
ves, er det vores allesammens opgave at sørge for, 
at det næsten ikke er muligt at bevæge sig rundt i 
Næstved by, eller i nogen af vores mindre byer her 
i Næstved kredsen, uden man støder på en glad so-
cialdemokrat. Som gerne vil overbringe én det glade 
budskab, at socialdemokratiet er partiet, som har 
svarene på vores samfunds- og dine udfordringer. Og 
der vil vi i DSU Næstved også gøre vores bidrag. Vi 

ser frem til et godt samarbejde med Kredsbestyrelsen 
og alle partiforeninger.

Det er meget af det vi også bruger tiden på i DSU 
Næstved, at forbedrede en valgkamp, som skal gøre 
at socialdemokratiet står så stærkt som overhovedet 
muligt på Christiansborg efter valget. Så vi kan fort-
sætte med at skabe positive forbedringer i dansker-
nes liv. At folk som folk er flest ser, at politik kan gøre 
en forskel i deres liv. Det har vi lykkedes med før, 
leveret store resultater, men politik er altid morgen-
dagens arbejde, og ikke gårsdagens værk.

Politik handler om fremtiden og ikke fortiden.
Om hvad vi vil gøre, ikke hvad vi har gjort.

Det skal vi huske, også i valgkampen.

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

Danmark i balance 

Af Jørgen Christiansen 
2 .Viceborgmester

Indlæg

Retfærdighedens vogter, eller nutidens modigste po-
litiker må være Danmarks nuværende statsminister, 
vores formand Mette Frederiksen. Nogenlunde sådan 
skrev jeg i Næstved Netavis 5. maj �0�0. 

To år tidligere, nemlig i maj �0�8, havde jeg en sam-
tale med formand Mette Frederiksen vedrørende 
udligning. Vi havde på daværende tidspunkt en bor-
gelig finansminister Simon Emil Amnitzbøll som ikke 
turde rette op på de uretfærdige skævheder, som var 
gældende kommunerne imellem. 

Mette forklarede sig med at det jo var lidt teknisk, 
hvilket jeg naturligvis godt var bevidst om. Mine for-
håbninger om en udligningsreform ved et regerings-
skifte led et lille knæk efter vores samtale. Stor var 
min glæde, da den Socialdemokratiske regering 5. 
maj �0�0 offentliggjorde en ny udligningsreform som 
ville skabe bedre balance kommunerne imellem, og i 
Næstved har det betydet at vi nu modtager ekstra ca. 
��0 millioner kr. årligt, penge som sikrer bedre vel-
færd til borgerne i Næstved. Mette turde godt! 

Jeg tør så ikke tænke på de scenarier, spareøvelser 
der for vores kommune ville udspille sig, hvis vi 
havde fortsat med en Borgerlig-Liberal regering, hvis 
dogmer, som oftest kun har skattelettelser til Nord-

sjælland for øje. Udligningsreformen var en varm 
kartoffel, tak til Mette Frederiksen for at udvise poli-
tisk mod og handlekraft. 

Vi skal snart til valg, og måske er valget allerede ud-
skrevet når dette her er i trykken, alle taler om det, 
ingen ved det. Regeringen har på fornemmeste vis 
ført riget sikkert igennem den verdensomspændende 
COVID-�9 pandemi, og dette med det ene formål at 
sikre folkesundheden. Det viser sig så at regeringens 
krisehåndtering hvor man nytænkte og besluttede, 
at vi i Danmark skulle investere os igennem krisen, 
var det helt rigtige! Det har nemlig efterfølgende 
vist sig at vi i Danmark er blevet europamestre i 
økonomisk krisehåndtering, sikkert til stor ærgrelse 
for de borgerlige partiledere med våde statsminister-
drømme. Skinger er deres negative retorik direkte 
henvendt imod statsministeren ihverfald, det er in-
diskutabelt. 

Politik formes ved forlig, god og langtidsholdbar poli-
tik formes ved brede forlig. Vi kan glæde os over at vi 
har en socialdemokratisk regering som har indgået 
brede forlig ved 9 ud af �0 beslutninger henover den 
politiske midte. Det være sig minimumsnormeringer, 
Arne-pension, styrkede uddannelser, samtykkelov, 
mange flere almene boliger, og et opgør med uden-
landske boligspekulanter. Med brede forlig har vi 
også sat naturen fri, fjernet ågerrenter på kviklån, 
indgået nationalt kompromis, og så naturligvis oven-
stående udligningsreform som vi lokalpolitikere i 
Næstved glædes ekstra over. Ja, selv de borgerlige, 
hvis partier ikke var med til at finde pengene, de har 
haft stor glæde ved at dele ud af dem. 

Lygtepæls-yoga med plakat i hånd, er nært forestå-
ende og vi skal sammen i Næstved sikre Magnus et 
stærkt mandat. 

Jeg er forventningsfuld og hver en fiber i min krop 
glæder sig til valgkampen! Altså sådan helt på linje 
med en forhenværende vestjysk minkavler på vej i 
banken efter kompensation. 

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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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! 

Vi er heldigvis tilbage til det normale liv. Der er gang i arran-
gementerne rundt om i Region Sjælland – et er dog større end 
de andre, nemlig Folkemøde Møn. 

Det er Sjællands største folkemøde, som blev startet en aften, 
hvor en gruppe lokale folk fik ideen og valgte at holde det ved 
Pernille Rosenkrantz-Theils fritidsbolig på Møn. Det er ikke 
længere et socialdemokratisk arrangement, det er vokset og 
det er flyttet et par gange, inden det nu er landet i Stege.

Socialdemokratiet i Region Sjælland står for at arrangere en 
debatscene, vi havde i år �0 debatter, to musikarrangementer 
og to hyggearrangementer i vores telt med 70 siddepladser. 
Det kan vi kun gøre, fordi vi er nogle stykker, der arbejder 
med debatterne og fordi de lokale socialdemokrater i Vording-
borg er mange til stede, både til at gøre det praktiske arbejde 
og til at drive oplysningstelt og tage snakken med de mange, 
der kommer. De er seje, de partikammerater!

Fredag kom Katrine Evelyn Jensen, den nyvalgte DSU-for-
mand, med en lille gruppe og var med til at sætte liv i vores 
hyggelige gårdmiljø og tage snakken med de unge.

Arrangørerne anslår, at der var �5.000 besøgende på de to 
dage, det varede (�9.-�0. august). Fredag var ungedag, hvor 
de kom med busser fra uddannelsesinstitutioner i Guldborg-
sund, Næstved og Vordingborg kommuner. Lørdag fandt de 
besøgende selv til Stege og det var et voksent publikum.

Skønt at være med – og den politiske samtale lever og har det 
godt. 

Kom endelig til næste år!

Af Ida Marker
Regionsformand

S på Folkemøde Møn igen!

Godt besøg på den Socialdemokratiske scene.  
Foto: Lise Lotte Lange.

Af Marianne Vind
Medlem af europa-Parlamentet

Jeg håber at I nyder det sidste af sommeren, og at I 
har haft en god ferie – eller måske stadig har det. 

Jeg har brugt min ferie på at få ladet op. Både 
hjemme i haven i Havdrup og på Færøerne, hvor jeg 
vandrede i fjeldene, kiggede på søde søpapegøjer og 
sugede den herlige natur og friske luft til mig. Men, 
jeg har alligevel ikke kunne slappe helt af i ferien. 
Jeg følger selvfølgelig også med i dansk politik, og det 
har ærligt talt gjort mig lidt forarget denne sommer. 

For jeg har lagt mærke til, at de borgerlige har stået 
i kø for at sige, hvor dårlig den nye Arne-pension 
er. Det har både Konservative, Liberal Alliance og 
Venstre sagt. Altså, indtil sidstnævnte parti læste i 
avisen, at et flertal af danskerne bakkede op om pen-
sionsordningen – så skiftede de holdning. Men det 
ændrer ikke på, at de længe har tordnet mod retten 
til tidlig tilbagetrækning sammen med arbejdsgiver-
foreningerne og de andre borgerlige partier. 

Når jeg bliver forarget, så er det ikke bare fordi de vil 
rulle Arne-pensionen tilbage inden den overhovedet 
træder i kraft for alvor – selvom det da er nok til at 
forarge. 

Nej, det handler også om, at de simpelthen bruger 
sådan nogle tossede argumenter. De taler hele tiden 
om arbejdsudbuddet, og om hvordan det bliver svæk-
ket af Arne-pensioner. Altså at færre mennesker vil 
være til rådighed for arbejdsmarkedet. Men det viser 

Kære partikammerater! EU 

bare at de er ude at trit med virkeligheden, hvis de 
tror det er Arne-pensionens skyld. 

Nu skal du høre hvorfor: 
Det er nemlig ikke den nye pensionsordnings skyld, 
at nogle mennesker har brug for at forlade arbejds-
markedet inden pensionsalderen. Det skyldes i ste-
det, at deres krop og sind er blevet påvirket af 40 års 
arbejde. Det handler om, at arbejdskulturen ikke alle 
steder er lige sund. Det handler om, at mange ældre 
mennesker føler sig uvelkomne, at der ikke bliver 
taget hensyn, og at unge chefer hellere vil ansætte en 
ukvalificeret ung medarbejder end en senior. Alt det 
er problematisk. Men det er ikke Arne-pensionens 
skyld. 

Der er derfor helt tydeligt noget, der ikke hænger 
sammen i de borgerliges argumenter. I deres higen 
efter vækst og skattelettelser vil de hellere fjerne den 
ordning, der er en udstrakt hånd til de mennesker, 
der har brugt over 40 år på arbejdsmarkedet, end 
tale om den kultur, der tvinger dem til at trække sig 
tilbage. Det synes jeg er tosset. Hvis de vil sikre flere 
bliver på arbejdsmarkedet så burde der sikres et bed-
re arbejdsmiljø igennem hele arbejdslivet. For så kan 
vi arbejde lidt længere. Meeen det er nok ikke lige de 
borgerliges plan.

Kærlig hilsen
Marianne Vind

 Europa-Parlamentet for Region Sjælland
 

Alt dette gik du glip af, hvis  

du ikke var på Folkemødet!

Møde 
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Holmegaard
Kære læser
Sommerferien er ved at være slut, og på vores be-
styrelsesmøde ��. august gik vi i valgkampstem-
ning. Talte om forberedelser her i Holmegaard + 
aktiviteter for det kommende efterår og vinter. 
Sluttede af med dejlig grillmad – TAK til Michael P.

Vi har, som Midt (TAK), lavet et indlægsblad til vo-
res medlemmer, hvor vi skriver mere lokalt om stort 
og småt,  arrangementer m.m.

Dejligt vi kan bruge hinanden i Kredsen til udvik-
ling af gode ideer.

Forsat god sommer – god valgkamp når den kom-
mer (næste nr. af Kurer kommer først midt okto-
ber).                                                                 Søren   

Fladså
Kommende aktiviteter i Fladså
Aflyst: Besøg 8. oktober på Christiansborg med 
Magnus er desværre aflyst. Kommer på et senere 
tidspunkt.

28. oktober: Vinsmagning med bulgarske vine fra 
en lokal importør.

Der var ikke gået mange uger efter den socialdemo-
kratiske regerings tiltræden i �0�9, førend Venstre 
med Sophie Løhde i spidsen beskyldte regeringen for 
at agere magtfuldkomment. Den konkrete anledning 
var dengang, at stabschefen Martin Rossen havde 
fået sæde i regeringens Koordinationsudvalg. Siden 
har Rossen forladt politik, men det har på ingen 
måde lempet kritikken om socialdemokratisk magt-
fuldkommenhed. 

Det er som om, at det eneste der forener 
den blå bloks utallige partier, er en fælles 
kritik om magtfuldkommenhed. Om det 
gælder Covid-�9, minksagen eller politi-
ske forhandlinger, så kan kortet trækkes. 
Senest har de radikale tilsyneladende 
tilsluttet sig synspunktet; ja, sådan er det 
jo, fristes man næsten til at sige. 

Den danske ordbog sætter en række ord 
på, hvad det vil sige at være magtfuld-
kommen: Enerådig, despotisk, herskersyg. 
Men er det virkelig tilfældet, når talen 
falder på den socialdemokratiske rege-
ring? Selvom en historie fortælles mange gange, er 
den jo ikke nødvendigvis sand. 

Vi har haft et-parti regeringer før. Uden succes. Hvem 
husker ikke Løkkes smalle Venstre-regering i �0�5, 

der holdt knap og nap et års tid inden han måtte 
hente Anders Samuelsen ned fra træet og indlemme 
den selvbevidste liberalistiske ideolog samt Papes 
konservative i en regering, der i bedste fald var dys-
funktionel.

Nu har vi haft en socialdemokratisk regering i tre år, 
der har gennemført store dele af sin politik i et bredt 

samarbejde. Forlig om alt fra 
sundhed, trafik, beskæftigelse, 
natur og klima med en bred 
kreds af politiske partier, der har 
taget ansvar. Der er lavet nød-
vendige indrømmelser til højre 
og venstre, og Danmark er blevet 
regeret gennem flere kriser i et 
bredt og nødvendigt samarbejde.

Så hvorfor den snak om magt-
fuldkommenhed? Måske fordi 
det provokerer, at vi har en 
stærk statsminister og parti, der 
gerne vil forandre?

Det har været helt tydeligt, at erfaringen fra den 
desværre samspilsramte S-R-SF-regering har formet 
synet hos vores partifæller på Christiansborg i ret-
ning af, at det er bedre at lave kompromisser i fuld 
offentlighed frem for i et sort tårn på Amager. Men 

Politik

Af Morten Kramer Nielsen
Medlemmer af Kurers redaktion

Vilje til resultater er ikke 
magtfuldkommenhed!

• Byvandringer i Fladså.  Skubbet til foråret.

• Sangaften – vinter/forår. Dato følger.

Omtale af vores sommerfest på næste side.

det gør det vel ikke magtfuldkommen, når der stadig 
skal 90 mandater til at vedtage lovene?

Der har været en stærk politisk vilje til at gennem-
føre den såkaldte Arne-pension, til trods for at mange 
økonomer og det etablerede borgerlige Danmark var 
stærkt imod. Der har været en vilje til at slå fast, at 
Danmark har folkestyre og det er politikernes frem-
meste opgave at tegne retningen for landet frem for 
mere anonyme embedsmænd. Det sidste bliver man 
ikke populær på i DJØF-kredse.

Det stærke lederskab under Corona-krisen spiller 
den største rolle. Her blev der regeret og truffet be-
slutninger, som alene tilkom regeringen på basis af 
anbefalinger fra de relevante myndigheder. Det har 
sikkert være frustrerende for enhver oppositionspoli-
tiker, at det normale politiske liv var ude af drift. Det 
har ført til afmagt over for den, der har siddet med 
magten, og derfor har en fortælling om magtfuldkom-
menhed passet strålende ind. Det gør bare ikke for-
tællingen mere rigtig.

Minksagen er blevet det afgørende argument for 
magtfuldkommenhed, og det betragtes nærmest som 
uomgængeligt at beslutningen var resultat af magt-
fuldkommenhed. Den nødvendige beslutning om at 
slå bestanden af avlsdyret mink ned, handlede deri-
mod om folkesundhed og en truende katastrofe, som 

Vi har haft et-parti 
regeringer før. Uden 
succes. 
Hvem husker ikke 
Løkkes smalle 
Venstre-regering i 
2015!

”

der var sikret opbakning til blandt Folketingets par-
tier. At der i det fulde og hele ikke var hjemmel til at 
effektuere beslutningen, blev der rettet op på så snart 
den viden forelå. 

Det er også svært ikke at tænke, at der også er en 
snert af kønsdiskrimination i kritikken af statsmini-
ster Mette Frederiksen, når skytset rettes fra partiet 
mod lederen.  Hun bliver i hvert fald målt med andre 
alen end Anders Fogh Rasmussen, som oplevede en 
nærmest lydefri og ukritisk presse de første mange 
år af sin regeringstid. Til trods for, at han om nogen 
søgte at gennemføre sin politik med smallest mulige 
margen.

I de seneste tyve år har der været truffet mange af-
gørende beslutninger, der har forandret vores land.  
VK-regeringen gennemførte en kommunalreform 
sammen med DF uden om det øvrige folketing – en 
reform der betød en enestående centralisering af 
magten og ressourcerne i landet. Samme regering 
sendte danske soldater afsted på det smallest mulige 
parlamentariske grundlag til Irak. Og nedlagde for 
øvrigt i �0�5 den undersøgelseskommission, der skul-
le undersøge grundlaget for Irak-krigen.  

Så måske alt den snak om magtfuldkommenhed i 
virkeligheden er et borgerligt dække for egen uformå-
enhed!

SKAF et    MeDLeM
nyt

Du har sikkert en god nabo, kollega og ven som er socialdemokrat  i hjertet, uden 
at være medlem!

Inviter ham eller hende med i fællesskabet og skaf et nyt medlem.
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Det var en af sommerens smukkeste aftener, hvor vi 
mødtes til fælles grill arrangement ved Slusehuset, 
arrangeret af partiforeningerne NV og Syd, fredag 
den 19. august.

Der var mødt ca. �0 feststemte socialdemokrater op 
– og der var en dejlig sommerstemning, der blev sun-
get, grint og hygget for fuld skrue – trods det at vi var 
nogen der kom i nærkamp med bierne. 

Lars Westermann og co., sørgede for den dejligste 
mad og dem der kunne spise mere, kunne nyde en is 
fra Slusehusets isbar – mere kan vi næsten ikke for-
lange.

Tak fordi I kiggede forbi – vi vender helt sikkert til-
bage i �0��.

Hanne Sørensen

- og NordVest og Syd

Foto: Carsten Madsen

Sommerfester
- i Fladså Partiforening

Fotos: Fladså Partiforening

Fredag den 19. august blev der afholdt sommer-
fest i Fladså. 

Igen i år var medlemmerne med ledsager inviteret til 
en hyggelig aften i Poul Berthelsens have i Everdrup. 
En dejlig lun aften var det og det sør’me helt uden 
regn. Med den skønneste udsigt til marker og åbne 
vidder, blev der serveret lækker mad fra havegrillen. 
Der blev hygget på terrassen og sunget socialdemo-
kratiske sange. Ude på landet blev der lyttet til fine 
taler – fremført af både partiforeningsformand Per 
Mølgård Lemming, Borgmester Carsten Rasmussen 
- og ikke mindst af årets gæstetaler, tidl. kulturmini-
ster Jytte Hilden. 

Jytte Hilden gav et brag af en festtale, sjov, efter-
tænksom og til stor inspiration for alle. Jytte opslugte 
os på magiske vis, med herlige memoirer og historien 
vi står på. Om arbejderpartiets store kæmper og om 
at huske stoltheden over det at være socialdemokrat. 
Huske, at ranke ryggen – ”og op med skulderne og det 

store smil på”, hver evig eneste gang vi går ud ad dø-
ren. Huske, det positive frem for det negative. Huske, 
at fortælle om alt det gode vi hver især tror på og den 
fremtid vi kæmper for. Huske, at i Socialdemokratiet 
er der plads til forskellighed; det er jo det som gør os 
så stærke. Positivt skal vi tænde lys og håb, inspirere 
andre – og være dem som andre lytter til og gider at 
være sammen med. Socialdemokratiet skaber vi jo 
alle, i fællesskab. 

Og sidst, men ikke mindst, så fortalte Jytte Hilden om 
dengang da Jens Otto Krag ”næsten” blev hendes far, 
men hvor moralen altså slutteligt var, at det altid be-
taler sig at gøre sig umage – og ikke mindst, ja – altid 
huske at sætte slipset lige, også efter en våd bytur…
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Formand for
Socialdemokratiet i Næstved
Gert Segato
Figenvej ��7, 4700 Næstved
tlf. 6046 4009
gs8@mail�.stofanet.dk

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. �5�� 694�
peran@stofanet.dk

Formand, Næstved Midt
Mette Stensgaard 
tlf. �545 0547
mette@gallemarksvej.dk

Formand, Næstved Nordvest
Carsten Madsen 
Sterkelsvej 48, 4700 Næstved
tlf. 5046 6850
carsten-madsen@outlook.dk

Formand, Fladså
Per Mølgaard Lemming
Åvænget �5, Mogenstrup
4700 Næstved
tlf. 6��9 9899
perkeeper@gmail.com

Formand, Holmegaard
Søren E. Andersen
Poppelvej �4, Fensmark
4684 Holmegaard  
tlf. ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.com

Formand, Suså  
Michael Jørgensen 
Drosselvej 6�, 4�7� Glumsø 
tlf. ���6 6�84 
mj@co-industri.dk

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

Medlem af Regionsrådet
Susanne Lundvald
tlf. �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
Anton Krüger
tlf. 5��� 47�6
akruger�87�@gmail.com

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

Kontakt

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. 

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 Partiforeningerne arrangementer

    �. oktober
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0. 
Arr. Nordvest

  �8. oktober
Vinsmagning med Bulgarske vine 
fra en lokal importør. 
Fladså Partiforening.

    5. november
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0. 
Arr. Suså

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

Metal, Åderupvej 12, Næstved – alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!


