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Formandens klumme 
 

 

 

 

 

 

 

Stem personligt – når du stemmer. 

 

I Ringsted-Sorø kredsen, som Ringsted Partiforening er en del af, skal vi være meget bedre til at stemme 

personligt, når der er valg, det gælder både Folketings- Regions- og Kommunalvalg. Det har stor betyd-

ning – måske specielt i forhold til det kommende Folketingsvalg, hvor vi skal have valgt Jeppe Kofod ind i 

Folketinget, så Ringsted-Sorø kredsen og hermed Ringsted partiforening igen kan blive repræsenteret på 

”Borgen”.  

 

Når vi står med stemmesedlen i boksen, har vi flere muligheder, når vi vil stemme på Socialdemokratiet. 

Vi kan sætte kryds ud for partiet, men allerbedst er det at vælge at sætte kryds ud for en bestemt kandi-

dat, som så vil få en personlig stemme. Når man vælger at stemme personligt, har det større indflydelse 

på, hvem der ender med at blive valgt til Folketinget, når stemmerne er talt op.  

 

Når vi stemmer personligt på en kandidat, giver vi kandidaten en personlig stemme, der er med til at 

bringe pgl. tættere på at blive valgt. Men samtidig give vi også kandidaten en større andel af listestem-

merne, som også anføres som en partistemme – men ikke på en bestemt kandidat. Når alle stemmerne 

er talt op i valgkredsene, fordeles listestemmer ud fra hvor mange personlige stemmer kandidaten har 

opnået. Altså giver det mening at stemme personligt, når vi vil have valgt Jeppe Kofod som vores lokale 

repræsentant. 

 

Det vil sige, at de personlige stemmer har indflydelse på, hvor mange listestemmer der er afgivet.   

I det kommende Folketingsvalg har vi flere kendte kandidater rundt omkring i storkredsen. Jeg kan f.eks. 

nævne, Astrid Krag, Magnus Heunicke, Kåre Dybvad, Tanja Larsson, Mette Gjerskov og Rasmus Horn 

Langhoff. Disse kandidater er godt kendte blandt befolkningen og derfor har vi en stor opgave, når vi 

skal have valgt Jeppe ind. Det vi hver især kan gøre er at stemme personligt på Jeppe Kofod. 

 

Svend-Erik Jakobsen, 

formand. 
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Bredt flertal enig om det kommende 

budget for Ringsted Kommune 
Af Mette Ahm-Petersen 

Gruppeformand 

 

 

 

Som den første kommune i landet, landede et enigt byråd søndag d. 28. 

august et budget for 2023.  

Som de forgange år har der været en gennemarbejdet budgetproces der 

startede i foråret. Der har været afholdt to høringsprocesser, fysisk bor-

germøde, facebook borgermøde, møde mellem fagudvalg og relevante 

medarbejdergrupper.  

 

Socialdemokratiet gik til forhandlingerne med det formål at undgå for store serviceforringelser og sam-

tidigt forsætte den udvikling som Ringsted Kommune forsat er i fuld gang med.  

Som mange af de andre kommuner i Danmark er vi også udfordret på at få budgetterne til at hænge 

sammen, i Ringsted dog ikke helt så slemt som mange af vores omegns kommuner. I Ringsted havde vi 

inden vi startede budgetforhandlingerne et minus på 20 mio., som skulle findes. Som mange andre 

kommuner bliver Ringsted Kommune også udfordret på stigende udgifter til det specialiserede social-

område og det vil vi forsat blive de kommende år. Det bliver derfor nødvendigt de kommende år at 

følge økonomien tæt.  

 

Derefter kunne vi gå i gang med at finde forskellige muligheder for at finde midler til nogle af de priori-

teringer vi også gerne ville.  

 

Flere og flere børnefamilier vælger Ringsted Kommune til. Hvilket giver et pres på vores daginstitutio-

ner både i Benløse, Vigersted og Jystrup. På trods af en stram budgetaftale mellem KL og Regeringen, 

hvor navnlig anlægsloftet er stramt, så har det alligevel været muligt at få afsat midler til flere af vores 

anlægsprojekter. Samtidigt har vi også en del af vores eksisterende bygningsmasse der er ved at være 

træt. Så det lykkedes at få afsat puljer til genopretning af henholdsvis Ringsted Kongrescenter og Ring-

sted Sportscenter.   

 

En af de ting der efter budgetforhandlingerne har været kritik af, er at lærernes undervisningstid bliver 

hævet med en lektion om ugen, det betyder at en lærer på 37 timer skal undervise 27 lektioner i ste-

det for 26. I den forbindelse vil vi afsætte midler til at give lærerne et lønløft. Dette vælger vi at gøre 

fordi lærerne i Ringsted Kommune generelt har ligget lavere end vores nabokommuner. Den arbejds-

tidsaftale der i foråret blev indgået med læreforeningen er vi desværre nødt til at opsige, det er selv-

følgelig beklageligt. Socialdemokratiet er glade for at besparelsen, der opnås ved forslaget, først træ-

der i kraft fra næste skoleår, sådan at der er tid til at genforhandle en ny læretidsaftale. I Ringsted 

Kommune har vi en lang og god tradition for at forhandle med lærerforeningen og det tror vi på vi og-

så gør i denne situation.  
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På skoleområdet formåede vi at sikre at der ikke skete forringelser på vores SFO-område, som der ellers 

var truet med. På børneområdet blev vores daginstitution med natåben ”Tinsoldaten” bevaret, dog lukkes 

der nu kl. 22.00 om fredagen, dette fordi der ikke er nogle børn der bruger tilbuddet fra fredag til lørdag. 

På Ældreområdet kom vi også uden om de store besparelser. Der hvor der er sket ændringer i budgettet, 

er det tilpasninger af de puljer der i dag er, så de tilpasses til det egentlige forbrug. På socialområdet fjer-

nes Veterankoordinatorfunktionen. Det kan lade sig gøre, da vi i Ringsted Kommune ikke har så mange 

veteraner der gør brug af koordinatoren. De der gør er i forvejen tilknyttet Social psykiatrien eller arbejds-

markedscenteret i Ringsted Kommune. Til gengæld vil der blive oprettet en viceværtfunktion for de skæve 

boliger når de står klar. Det har været vigtigt for Socialdemokratiet at få undersøgt at der er ressourcer i 

Kommunens Social psykiatri til at kunne rumme disse opgaver. Vi har i dag en meget velfungerende Social 

psykiatri, derfor er det vigtigt at vi ikke får udsultet den. Det er vi blevet garanteret at vi ikke gør, hvilket vi 

som parti kommer til at følge op på. 

 

Men hvor har vi så fundet pengene til både at dække det i forvejen kendte underskud og til investeringer. 

Det har vi bl.a. ved at lave en rammebesparelse på administration og ledelse på 1%, som kommer til at 

ske gradvist. Så bliver der lavet en rammebesparelse på pris og lønfremskrivningen, som betyder at der 

bliver lavet en rammebesparelse på hvad der svarer til 0,5% på hvert af områderne. Samtidigt er den Soci-

ale investeringsfond blevet nedskrevet med 1 mio., og investeringsfonden blevet nedskrevet med 4 mio. 

Begge fonde er der penge nok til at kunne tage nogle midler fra, da de begge er lavet til at starte projekter 

der skal give investeringer som tilfører puljen midler.  

Når vi tænker på da vi begyndte at arbejde med budgettet, så kan vi med Socialdemokratiske øjne være 

meget tilfredse med budgettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Ringsted Natten 
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Hulemarken – en ny bydel tager form 
Sine Reffstrup, byrådsmedlem, medlem af Plan- og boligudvalget. 

 

 

 

Som det er de fleste bekendt så er Hulemarken navnet på den 

næste store udbygning af Ringsted by. Arealet – der er på ca. 

300.000 m2 – ligger mellem Køgevej mod nord, jernbanen 

mod syd og Østre Ringvej mod vest. Igennem snart 5 år har 

kommunen arbejdet på udvikling af planer for området. 

Årsagen til at det har taget så lang tid er blandt andet fordi 

der har været divergerende ønsker for området. Dertil kom-

mer at kommunen kun ejer 2/3 del af jorden og en privat ud-

vikler ejer den resterende tredjedel.  

Kommunen og den private udvikler har ved hjælp af tegnestu-

en Vandkunsten fået lavet en plan for området. Planen har mødt en del kritik. Jeg har blandt andet kaldt 

den uambitiøs og uden visioner. Jeg savner visioner for, hvad vi forsøger at skabe med den bydel – altså 

udover bare at være en mark med mange mindre rækkehuse. Samtidig har jeg også undret mig over, at 

den private udvikler har ønsket et større areal af hans mark udlagt til offentligt formål. Det er normalt ik-

ke noget en privat grundejer ønsker, da det ofte medfører at jorden bliver mindre værd.  

Årsagen var – som jeg godt kunne regne ud – at den private udvikler havde planer for at etablere et privat 

plejecenter. Men da vi i Socialdemokratiet meget gerne ser at der i Hulemarken etableres en 

”fællesinstitution” mellem plejecenter og daginstitution, ville en sådan udlægning til privat plejecenter 

sætte en stopper for den vision. Tanken med en fællesinstitution er at ældre og børn vil kunne være fæl-

les om dele af bygningsmassen, at de ældre kunne have udsigt til børnenes leg på legepladsen og endelig 

at institutionen kunne danne rammen for fællesskaber af forskellig art i området. Altså at vi kunne skabe 

noget helt nyt – og visionært. 

På sidste møde i udvalget lykkedes det mig imidlertid at sælge tanken om en fællesinstitution til de øvri-

ge, og det er derfor besluttet at administrationen skal gentænke den nuværende plan, således at der re-

serveres jord på kommunens del af Hulemarken til en fællesinstitution. Så indtil nu lever visionen stadig – 

og er i hvert fald ikke umuliggjort. Så langt – så godt J. 

Udvalget var også enige om at planen skulle gentænkes for så vidt angår boligtyperne. Der lægges op til 

en større variation af rækkehuse og såkaldte ”byhuse”. Men her hørte enigheden også op. Særligt de kon-

servative ser gerne at området også får en del parcelhuse.  

Vi foreslog bl.a. at området kunne rumme andre hustyper end vi normalt ser i Ringsted. F.eks. genera-

tionshuse til større familier, seniorfællesskaber og lignende. Vi ser nemlig gerne, at bydelen kan arbejde 

mere med fællesskabstanken, som en bærende vision for hele området.  
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Endelig var vi enige om at den ældre gule gård tæt på Køgevej – Ludwiglund – skal bevares. Det medfø-

rer også en gentænkning af planen som den ser ud nu.  

Jeg tror fortsat på at vi nok skal lande en god plan for området. Det bliver spændende at følge. Men lige-

som Rom ikke blev bygget på én dag – så gør Hulemarken det heller ikke.  

 

Hvis der er noget du gerne vil høre mere om, eller undrer dig over, så er du meget velkommen til at skri-

ve til mig på siref@ringsted.dk. Hvis du vil læse mere om, hvad en fællesinstitution er, så prøv at læse på 

Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk, hvor de fortæller om deres planer for Kong Gauers Gård, 

som er den første fællesinstitution i Danmark.  
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Indvielse af Benløsegårdens nye lokaler 
Af Mette Ahm-Petersen 

Formand for Undervisnings og Fritidsudvalget 

 

 

 

Onsdag d. 31. august 2022 var jeg som formand for Un-

dervisnings- og Fritidsudvalgsformand med til at indvie 

Benløsegårdens nye lokaler. Benløsegården er SFO til-

bud fra 3. klasse og op fra Byskovskolen.  

Benløsegården er en helt særlig SFO, da den som nav-

net siger er placeret på en gammel gård med hoved-

bygning, staldlænger, værksted, boldhal, og derfor også 

har både heste, katte, geder, kaniner mm. Den tidligere 

hovedbygning var i knap så god stand og vigtigst af alt, 

så var den ikke særlig handicapvenlig.  

Dette har stor betydning for navnlig de børn der går på Byskovskolens afdeling Asgård, da der her er børn 

og unge med forskellige fysiske handicaps. Disse børn har ikke tidligere kunnet bruge gården som tilbud. 

De betyder bl.a. at bygningen nu har fået handicapvenlig indgang, brede gange hvor man kan komme 

rundt i kørestol. Samtidigt er der blevet etableret elevator, så kørestolsbruger og dårligt gående nu også 

har mulighed for at komme på første salen af de eksisterende bygninger.  

Med den nye bygning får Benløsegården et stort fællesrum i forbindelse med køkken, bedre faciliteter til 

både garderobe og toiletter 

SFOerne har trænge kår i Ringsted Kommune. Flere af SFOerne har mistet børn på bagsiden af corona, 

hvilket er rigtig ærgerligt da SFOen er så meget andet end pasning. Senest har SFOerne også fået deres 

eget skolepolitiske mål, så vi både politisk men også rundt på skolerne bliver ved med at kvalitetssikre vo-

res SFOer. Derfor er det af stor vigtighed at vores SFOer har gode fysiske rammer, så de kan tilbyde nogle 

gode pædagogiske aktiviteter.  

Den nye bygning blev fejret med stor fest hvor børnene, medarbejdere og forældre fejrede de nye byg-

ninger   
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Vil du være spidskandidat til kommunalvalg 2025? 

 

Efter kommunalvalget i 2021 har kandidatudvalget og bestyrelsen besluttet, at i gang sætte processen 

med at finde kandidater til kommunalvalget i 2025 (KV 25) tidligere end vi før har gjort, så vi får ekstra 

tid til at promovere vores kandidater og politik. Derfor er arbejdet med at finde spidskandidaten til KV 

25 sat i gang, så en ny spidskandidat kan vælges på generalforsamlingen i februar 2023.  

 

Har du en borgmesterkandidat i maven og tænker, at det er DIG som skal stå i spidsen for det socialde-

mokratiske hold til KV 25, så er det nu du skal melde dig. Alle kan melde sig, det er ikke et krav, at man 

sidder i byrådet for at stille op som spidskandidat. 

 

Hvis du ønsker at opstille som spidskandidat skal du kontakte formanden for kandidatudvalget Eilif Ahm

-Petersen inden 13. november på mail: eap0909@gmail.com eller tlf.: 20 73 24 12. 

 

På vegne af kandidatudvalget 

Eilif Ahm-Petersen 

Formand 
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Besøg i Udenrigsministeriet. 
Eilif Ahm-Petersen 

Bestyrelsesmedlem 

Ringsted Partiforening 

 

 

 

Bestyrelserne i Ringsted-Sorø kredsen, samt i partiforeningerne i Ringsted og Sorø var mandag den 15. 

august inviteret til at besøge vores nye folketingskandidat og udenrigsminister Jeppe Kofod i Udenrigsmi-

nisteriet. 

 

Vi var ca. 15 personer som havde taget imod tilbuddet om at besøge Udenrigsministeriet, et sted som kun 

de få har besøgt. 

 

Der var arrangeret fællestransport i bus fra Sorø og Ringsted og kl. 18 ankom vi til Udenrigsministeriet, 

hvor Jeppe Kofods personlige assistent Lukas tog imod os og bød velkommen. Jeppe Kofod kunne desvær-

re først komme senere, da han skulle i tv, da det var 1. årsdagen for Talibans overtagelse af Kabul. Lukas 

fortalte os kort om dagligdagen i ministeriet og herefter tog vi op til 6. etage, hvor Jeppe Kofod har sit 

kontor. Kontoret er faktisk et mindre kontor og de fleste vil nok ikke gætte på, at det er udenrigsministe-

rens kontor. Da Danmarks Radio (DR) skulle optage sæson 4 af serien ”Borgen” var de på besøg for at se 

kontoret, da de skulle vide hvordan det så ud, da seriens hovedperson Birgitte Nyborg i sæson 4 er ud-

nævnt til udenrigsminister. DR troede simpelthen ikke det kunne være rigtigt at kontoret ikke var større 

og var så enkelt indrettet, så de endte med at opfinde deres eget udenrigsministerkontor, da de var over-

bevist om, at ingen seere ville tro på at det kunne være udenrigsministerens kontor, hvis de kopierede 

Jeppe Kofods kontor. 

 

Efter en kort rundvisning på 6. etage, var det tid til lidt mad i et af ministeriets mødelokaler. Der blev dog 

hurtigt lidt varmt i lokalet, da ingen vinduer i lokalet kunne åbnes af hensyn til klimaanlægget, som sluk-

kes kl. 17 når de ansatte går hjem. 
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Efter lidt mad og drikke, så mødte Jeppe Kofod op og deltog i resten af arrangementet. Han skulle dog se-

nest kl. 20 videre, da han igen havde en tv-aftale. 

 

Resten af besøget gik med, at Ringsted/Sorø-kredsens kampagneleder Jørgen Mathiesen præsenterede 

sig og fortalte lidt om arbejdet frem mod det kommende folketingsvalg. Herefter fortalte Jeppe Kofod om 

arbejdet som Udenrigsminister og hvordan han havde arbejdet med at få gennemført socialdemokratiske 

mærkesager. Bagefter var der tid til spørgsmål til Jeppe. Sidst var der mulighed for at spørge lidt ind til 

Jeppes tanker om det kommende folketingsvalg.  

 

Da klokken var blevet 20 måtte Jeppe videre da TV ventede og vi takkede for et hyggeligt og spændende 

besøg. Turen gik derefter tilbage til Ringsted og Sorø med bussen. 

 

En stor tak til Jeppe Kofod for at tage sig tid til at vi kunne komme forbi og besøge ham og Udenrigsmini-

steriet midt i en hektisk dagligdag. 
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Første halve år som byrådsmedlem – en status 
Af Sine Reffstrup 

 

 

 

 

Efter at have været byrådsmedlem i et halvt år, må det 

være tid til at give en status på arbejdet og mine indsatser 

indtil videre, samt et bud på de udfordringer, som jeg me-

ner vi som parti stå i.  

Byrådsarbejdet startede med at vi på valgnatten fordelte 

de poster, som vi som gruppe havde forhandlet os frem til 

i forbindelse med dannelsen af flertalsgruppen bestående 

af Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet (VAFO). Her blev de 3 formandsposter vi fik, 

fordelt mellem de 3 ”gengangerne” i gruppen, og Mette fik som gruppeformand sæde i 3 udvalg og vi 

andre fik 2 udvalgsposter.  

Jeg er således den, som har fået den mindste portefølje i vores gruppe, men jeg arbejder ihærdigt på 

at få det maksimale ud af det, som er blevet tildelt mig.  

Jeg har plads i Plan- og Boligudvalget og er næstformand i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. 2 me-

get spændende udvalg, som jeg er meget begejstret for at arbejde med.  

Det første halve år har været præget af usædvanligt mange møde. Mange af disse har været intro-

duktioner til områderne og besøg på institutioner m.v. De fleste uger har mandag til torsdag været 

optaget af byrådsarbejde, gruppemøder, borgermøder, introduktioner til diverse områder, KL-

konferencer, bestyrelsesmøde m.m. Mine ”garvede” kollegaer fortæller mig, at de også har oplevet 

foråret 2022 som et helt særligt presset forår. Meget hænger selvfølgelig også sammen med den 

”ketchup-effekt” som er opstået efter Corona-nedlukningerne. Men selvom det har været en tæt 

pakket kalender, så har det også været en utrolig spændende periode.  

Heldigvis har jeg knap 25 års erfaring fra den kommunale verden, så jeg har ikke følt at det har været 

svært at komme ind i opgaverne – for jeg vidste godt hvad jeg gik ind til.  

 

Synlighed 

Jeg har arbejdet meget med at få partiets holdninger i pressen, og har modsat hvad jeg havde hørt 

ikke oplevet udfordringer med at få adgang til Dagbladets sider. Faktisk næsten modsat  . I en tid 

hvor særligt de konservative fylder på stort set alle ”sendeflader”, så skal vi sørge for at vi også bliver 

set og hørt for vores bidrag og vores politik. Den stil jeg har brugt indtil videre forventer jeg at fort-

sætte med.   

Vi har som parti oplevet en konstant tilbagegang i mandattal og det må og skal vi gøre noget ved. I 

mine øjne bør vi arbejde på at få fyldt alle hylder med vores politik og visioner – men ikke nok med 
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Jeg har i foråret 2022 været i pressen i forhold til ligestilling, plejehjemspladser (friplejehjem eller ej), gyl-

letanken i Valsølille, fastholdelse af varm aftensmad på plejecentre, uddannelse af vejledere på SOSU-

området, krav om flere parkeringspladser ved Punkthusene ved Outlettet, og senest sagen om spærring 

af Køgevej ved Fjællebro uden borgernes inddragelse. Formålet har været at få synliggjort partiets hold-

ninger mest muligt og dermed undgå, at vi kommer til at leve i skyggen af  Venstre – men aktuelt også af 

de konservative.  

 

Det rette perspektiv ? 

Jeg har i flere af de sager jeg har arbejdet med oplevet, at administrationen efter min mening ikke har 

tilstrækkeligt fokus på borgernes perspektiv i sagerne. Det jeg kalder ”ude-fra-ind-perspektivet”. Seneste 

eksempel er sagen fra Fjællebro, hvor borgerne i meget ringe omfang har været orienteret om, at Køge-

vej ville blive spærret i en længere periode. Administrationen henviser til at Banedanmark plejer at gøre 

det, men det er for mig at se slet ikke godt nok. Kommunen kan med lethed sørge for at de berørte bor-

gere bliver orienteret via E-boks, og på grund af sagens omfang burde der selvfølgelig også have været 

afholdt et borgermøde forud for arbejdets igangsætning. Politikerne har i øvrigt slet ikke været orienteret 

om sagen. Det kan vi slet ikke være bekendt og det arbejder jeg på at få ændret fremover.  

Politik og visioner – et arbejde der skal laves i fællesskab 

 

For at få fyldt alle hylder med politik og visioner skal vi have mobiliseret et stærkt samarbejde mellem 

byrådsgruppen, bestyrelsen og hele partiforeningen. Jeg mener at vi skal blive bedre til at drøfte og ud-

vikle vores visioner for kommunen som helhed. Med det travle forår vi har haft har det været meget 

svært at nå – men for mig at se, er det en opgave vi skal prioritere i den nærmeste fremtid.  

Vi har brug for alle jer som sidder og læser dette. Vi drøfter jævnligt hvordan vi får flere med i partiarbej-

det, og at det er svært at inddrage nye. Jeg er sikker på, at vi har mange dygtige medlemmer, som kan 

bidrage til at styrke partiet og ikke mindst vores politik, men vi hører alt for lidt fra jer – og I vil helt sik-

kert sige, at I hører alt for lidt fra jeres byrådsmedlemmer! Jeg håber at det bliver meget bedre i fremti-

den.  

 

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde i partiet. Der bliver massere at tage fat på. Jeg håber vi ses ved 

kampagnevognen til Ringsted-Natten d. 2. september. Det plejer altid at være en fantastisk hyggelig 

eftermiddag og aften.  

 

Hvis I har forslag, ris eller ros – så må I meget gerne skrive til mig på siref@ringsted.dk. 
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 Debatindlæg 
 

Så kom Rosen – II ! 

 

Og endnu engang et godt blad, med god læsning, og ”så sandelig” med debat !! hvilket vi jo tit efterlyser, 

så herligt ! 

 

Tak til Sv. E. og Mette for svar, men jeg kan dog (af de to indlæg der er) udlede at vi er nogle stykker der 

ER bange for at vores kammerater i byrådssalen skal forsvinde i ”den blå tåge”. 

 

Jeg ved jo godt at det er noget vi har snakket om en del gange, og at ”kammeraterne” sidder i en lidt 

speget situation, men min mission med dette er, at vi, på trods, skal holde ”næsen i sporet” og prøve at 

få ”udbassioneret” de gode ting som VI er en del af, d.v.s ved indlæg i både trykte og sociale medier, må-

ske med andre gode kammeraters hjælp !! 

 

Derfor lad os holde fanen højt og prøve at holde gang i debatten til gavn for os selv og dem der måske 

ikke deltager så meget, men får oplysninger ud af det. 

 

Med kammeratlig hilsen, 

Allan Marott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Ringsted Natten 
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Fra Ringsted Natten 

 

Bestyrelsesmøder, Brunch-møder, Generalforsamling, medlemsmøder afholdes hos 3f, Vibevej 12, 4100 Ringsted. Parkering 

og indgang til foreningslokalet i gården 

Aktivitetsplan 2022 

Lørdag 1. Oktober 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 11. Oktober 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 5. November 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 8. November 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 26. November 1300 Kredsens årlige julefrokost 

Lørdag 3. December 1000 Kampagne - Julearrangement 

Tirsdag 6. December 1900 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag 10. Januar 2023 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 28. Januar 2023 1000 Brunchmøde 

Tirsdag 7. Februar 2023 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 25. Februar 2023 0930 Generalforsamling 
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Deadline for næste nr. af Rosen: 15. november2022 

Billeder og materiale sendes separat. Alt materiale sendes til: jyttetn@gmail.com 

 

Fra Kongressen 2022 
 

 

Kontaktliste   

Svend-Erik Jakobsen Formand, adresse: Anlægsvej 52, 4100 
Ringsted, telefon: 25 37 35 55, 
mail: svejakringsted@gmail.com 

Benny Christensen, byrådsmedlem, formand Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget, 
mail: bec@ringsted.dk 

Sine Reffstrup, Medlemsansvarlig 
mail: siref@ringsted.dk 
 
 

Per Flor, byrådsmedlem, formand for Børne- og Familieud-
valget, 
mail: pefl@ringsted.dk 

Mette Ahm-Petersen, gruppeformand, formand for Under-
visnings- og fritidsudvalget. Mobil: 2533 7377 
mail: hjmeta@ringsted.dk. 

Sine Reffstrup, byrådsmedlem, 
mail: siref@ringsted.dk 


