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Til vore læsere!

Er du socialdemokrat?

Side 2

Du sidder nu med det første medlemsblad i år, og vi håber, du vil tage godt imod det. Du finder en række spændende ar-
tikler, der omhandler flere forskellige politiske emner, samt rejsebeskrivelser. En del af bladet beskæftiger sig dog med Dan 
Jørgensen, da det jo er det sidste blad inden et folketingsvalg. Vi er godt i gang med forberedelserne, og vi er klar, når 
Helle trykker på knappen og udskriver valget, som jo skal være afholdt senest den 15. september.  Vi har brug for alle kræf-
ter og hver en stemme, så vi både kan sikre Dan et godt valg, men også partiet, så vi kan beholde regeringsmagten og 
fortsætte det reformarbejde, som nu så småt er ved at vise nogle gode tendenser med økonomien og beskæftigelsen.
God læselyst.
 
Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen

Alle medlemmer af Socialdemokratiet må nu være med til at vende stemmeflugten 
fra partiet. Vi må ikke lulle os ind i en dyne af tilfredshed og nøjes med at betale kon-
tingentet. Vi skal alle være mere aktive, være parate til at forfægte Socialdemokratiets 
synspunkter. Det er ved at debattere, vi må genvinde det tabte. 
Husk! en stemme mere til os, er samtidig en stemme mindre til de andre! 

Fundet i et socialdemokratisk medlemsblad fra 1974, men budskabet er stadig aktuelt.
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På det netop overståede kommunalbesty-
relsesmøde fik vi igen åbnet øjnene for, 
hvordan de borgerlige partier ønsker vores 
kommune drevet. Der var fremlagt forslag 
om at fortsætte kursen fra 2015 med hen-
syn til effektiviseringer, men der hoppede 
kæden igen af. Vi kan ikke støtte forslag, 
der ønsker yderligere effektiviseringer, 
som dem de borgerlige gennemførte i det-
te års budget.

Der er i år indarbejdet effektiviseringer på 
4 mio. kr. og dem valgte forligsgruppen at
tage fra vores institutioners vikarbudget, 
et budget som i forvejen er sat under pres.

De fremlægger nu et forslag om, at der 
næs te år skal findes effektiviseringer på  
12 mio. kr. på alle områder, det klinger  
helt forkert i mine øre. Vi har netop har fået 
det foreløbige resultat for regnskabsåret 
2014, som på trods af Morten Andersen’s 
dystre forudsigelser om, at vi med dette 
budget ville tømme kommunekassen, nu 
viser at vi kommer ud med et overskud på 
den gode side af 60 mio kr. 

Skal vi spare så meget, at vi skræmmer vo-
res borger væk, og de nye tilflyttere udebli-
ver?

På samme møde skulle vi godkende insti-
tutionernes regnskaber. De viser et meget

stramt regnskab, hvor vores plejecentre 
har et underskud i 2014 på ca. 5 mio kr., og 
når man så tænker på, at de skal spare 
yderligere i år, vil de blive sat under et vold-
somt pres. 

Kan vi byde vores ældre borgere det ?

•   Vi sparer på børnepasningsområdet,  
dagpleje og dagtilbud.

•  Vi sparer på ældre området.

•   Vi sparer på ungeområdet  
ved klubberne.

•   Vi sparer på skoleområdet med  
mindre vikardækning.

Vi er på vej i den helt forkerte retning. I ste-
det for at investere i flere tilflyttere, bedre
pasning, god pleje og omsorg og dermed 
sende det signal, at vi er en kommune i 
fremdrift, der har styr på finanserne og in-
teresserer sig for nye borgere af enhver art.

Vi arbejder i øjeblikket på en investering på 
arbejdsmarkedsområdet, hvor vi vil ser-
vicere borgere og virksomheder endnu 
bedre end vi gør i øjeblikket. 

Vi vil sikre os, at vores nye flygtninge hur-
tigst muligt kommer i uddannelse eller i 

kontakt med virksomheder. Hvis vi kigger i 
krystalkuglen, vil der i de kommende år 
blive brug for yderligere arbejdskraft, når 
de store årgange forlader arbejdsmarke-
det. 

Det er nu vi skal sætte investeringerne i 
gang, så vi er rustet til fremtiden.

VI VIL INVESTERE I FREMTIDEN, IKKE 
SPARE OG SKRÆMME NYE BORGERE 
VÆK.

Kim Johansen
Gruppeformand
Socialdemokraterne Nordfyn.

Af Kim Johansen

Budgetstrategi for 2016

Så vil de borgerlige igen svinge 
sparekniven
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Vi har nogle dejlige byer på Nordfyn. I 
modsætning til andre kommuner er vi fak-
tisk så heldige, at vi har mange attraktive 
byer, og så har de oven i købet hver deres 
særkende. Men de skal passes, byerne, for 
som årene går, bliver alting slidt. Og når vi 
nu så gerne vil tiltrække bosættere og turi-
ster, så skal tingene altså være i orden først. 
Når vi ser på vores fire hovedbyer, så har de 
hver deres særkende. Det er yderst vigtigt, 
at vi er opmærksomme på disse særlige 
kendetegn for hver enkelt by, og det kloge-
ste vi kan gøre er at udvikle og understrege 
det, som i forvejen kendetegner byerne. El-
ler som gjorde det dengang, de havde hver 
deres storhedstid.

Bogense
Bogense er den mest enkle by på Nordfyn 
at planlægge udviklingen for. Den skal 
nemlig i dén grad bevares, som den er og 
gerne føres endnu mere tilbage til det op-
rindelige. De små charmerende huse, det 
smukke Torv og den flotte havn sælger 
byen. Men ikke hvis vi ødelægger stilen 
med tiltag, som ikke passer ind i den gamle 
stil. Nu har vi i Teknik og Miljøudvalget for-
nylig valgt at bruge ekstra penge på at be-
vare og forny gadelamper i gammel stil i 
Bogense. Selvfølgelig. I de hyggelige gader 
skal der ikke stå moderne gadelamper eller 
etableres hightech-udstyr. Det eneste 
mærkelige er da, at alle gadelamperne ikke 
for længst var skiftet ud med lamper, der 
passer til stilen. Det bliver de nu.

Søndersø
I Søndersø er byens udtryk blevet under-
streget med etableringen af den nye By-
park. En enkel og moderne stil har gennem 
mange år præget Søndersø by, så denne 
arkitektoniske stil er der bygget videre på 
- på fornem vis efter min mening. Når man 
færdes i Søndersø nu, får man fornemmel-
sen af, at her trives fremdriften, her er der 
fokus på det gode liv for børnefamilier så-
vel som for ældre, og her er godt og nemt 
at bo i en travl hverdag. At alle så ønsker sig 
flere detailbutikker, er en helt anden snak. 
Det kan man ikke fremtvinge, man kan kun 
håbe, at nogen vil se potentiale, nu hvor 
Søndersø er blevet hel og moderne.

Otterup
Otterup står for tur, og her er det en noget 
større udfordring. Byen er i sin tid opstået 
som stationsby, og der har faktisk været 
mange smukke huse engang. Diverse mo-
derniseringer, heldige såvel som uheldige, 
har betydet, at Otterup simpelthen ikke 
længere har en stil, man kan bygge videre 
på og udvikle. Man må se i øjnene, at stati-
onsbyen ikke kan genskabes, som den var. 

At Otterup by overhovedet har overlevet, 
efter at jernbanen blev nedlagt, skyldes én 
ting:
Badestranden. Fyns bedste af slagsen, som 
25 kilometer lang strækker sig i en radius 
på 6-10 kilometer rundt om Otterup. Der-
for blev det efter mange møder valgt at 
fremhæve stranden i byen. Strandgræsser, 

sand og røde stålparasoller er dukket op 
rundt om i Otterup. Det har bragt en hel 
del sind i kog, og det er bare super ærger-
ligt, at man ikke lige giver det nye by-ud-
tryk en chance inden man begynder at 
rakke det ned. For hvad skulle man ellers 
have gjort?????

Morud
Morud er den fjerdestørste by i Nordfyns 
Kommune. Også hertil er der øremærket 
penge til udvikling. Hvordan det bliver, og 
hvad man kan gøre for at finde og under-
bygge stilen, der vil vise sig. Moruds fanta-
stiske beliggenhed har skabt byen, så det 
vil være oplagt at holde fokus på naturen.
Det kan være yderst vanskeligt som læg-
mand at skulle vælge arkitektoniske ud-
tryk. Første bud vil dog til enhver tid være, 
at man skal holde eller genoprette den op-
rindelige stil, hvis det overhovedet er mu-
ligt.

Og at der bliver gjort noget. Ved den nylige 
evaluering af brandingindsatsen i Nord-
fyns Kommune sagde konsulenten det 
hårdt og kontant: Der er rigtig mange, der 
gerne vil flytte til Otterup. Men det bliver 
ikke ved, hvis I bliver ved med at lade byen 
forfalde. 

Sagt på en anden måde: 
Reklamer for millioner hjælper ingenting, 
hvis varen ikke er i orden.

Side 4

Vores byer skal udvikles 
og bevares på bedste måde
Af Pia Longet, medlem af kommunalbestyelsen
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Du har med stor sandsynlighed prøvet at 
have halsbetændelse eller en anden form 
for infektion. Heldigvis er det sådan, at vo-
res læger kan udskrive penicillin mod den 
slags. Antibiotika som f.eks. penicillin red-
der faktisk liv hver eneste dag. Desværre er 
indtagelsen af antibiotika ikke noget, vi 
kan tage for givet. Det er faktisk allerede nu 
et så stort problem, at 25.000 mennesker 
hvert år dør i Europa som følge af resistens 
over for antibiotika.

Når vi bruger antibiotika til at behandle in-
fektioner, så er det for at dræbe bakterier-
ne. Men enkelte overlever, og disse bakte-
rier bliver efterfølgende bedre til at modstå 
det benyttede antibiotika – de bliver resi-
stente. Antibiotikaresistens er et voksende 
problem, eftersom bakterierne bare bliver 
bedre og bedre til at modstå den medicin, 
vi indtager. Samtidig bliver der ikke læn-
gere udviklet ny antibiotika, hvorfor pro-
blemets størrelse vurderes af eksperter at 
være enorm.

Hvis udviklingen fortsætter, risikerer vi, at 
penicillin om få årtier ikke længere kan ku-
rere halsbetændelse eller andre decideret 
livstruende infektioner.

Så hvad kan vi danskere gøre? 
En helt åbenlys løsning er at sørge for kun 
at gøre brug af antibiotika i det omfang, 
det er nødvendigt – både hvad angår men-
nesker og dyr. Jo mere antibiotika der er i 
omløb, jo dårligere virker det på bakterier. 

Danske læger og apotekere skal samtidig 
blive bedre til at oplyse om den antibioti-
ka, patienterne får med hjem. For eksem-
pel skal patienterne vide, at de skal tage 
den nøjagtige ordinerede dosis. Ellers vil 
patienterne ikke have nok antibiotika i 
kroppen til at bekæmpe infektionen, og så 
vil bakterierne overleve og udvikle resi-
stens.

Men det er ikke nok, at vi hjemme i Dan-
mark bliver bedre til at håndtere proble-
met. Det er helt afgørende, at vi arbejder 
sammen i Europa om en fælles bekæmpel-
se af antibiotikaresistensen. Kompetencen 
skal fortsat ligge hos de enkelte lande, 
men dette er ikke en udfordring, Danmark 
eller andre EU-lande alene kan løse. Det 
går simpelthen ikke, at vi hver for sig i de 
enkelte lande forsøger at bekæmpe et pro-
blem, der ikke respekterer landegrænser.

En fælles kamp mod 
antibiotikaresistens
Af Christel Schaldemose (S), medlem 
af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne

Christel på arbejde i EU parlamentet. Foto mew.dk.
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Der skal mere gang i kagebagningen
Af Mogens Jørgensen

Den danske velfærdsmodel, er noget vi alle 
værner om. Den danske model er noget, vi 
er sammen om. Når vi er sammen, og vi 
værner om en samfundsmodel, hvor for-
ventningen er, at vi alle kan have det godt, 
er det også nødvendig at stille forventnin-
ger til hinanden. Når vi har forventninger
til hinanden, hvori der også er inkluderet 
rimelige krav, skaber vi alle værdi. Altså når 
der er gang i kagebagningen, kan kagerne 
blive større, jo flere der er med til at bidra-
ge hertil. Jeg har med glæde bidraget til at 
kagen, vi alle deler, de seneste par år har 
kunnet blive større med mit beskedne bi-
drag. Og når vi så mange som muligt kan 
og vil bidrage, med kagebagning, slår vi 
gang i hjulene.

Herved skaber vi værdier, skaber vækst, 
skaber glæde og det giver motivation. Ka-
gestørrelsen afhænger ikke kun af arbejds-
kraft. Der er flere ingredienser, der kan bi-
drage og bidrager. Blandt ingredienser, er 
der det omkringliggende samfund, de om-
kringliggende uopdyrkede markeder, og

her ser der ud til at være forbedringen for 
mange samfund. Arbejdsløshed og mang-
lende kompetencer er ingredienser, som 
ikke skaber værdi og bidrager dermed ikke 
til øgning af fællesskabte værdier. Arbejds-
løshed skal bekæmpes og begrænses så 
meget som overhovedet muligt, for ar-
bejdsløshed er en ubestridt væsentlig fak-
tor til, at samfund og sammenhold, kan gå 
i stykker og derved smuldre. Hvor er det 
jeg vil hen med dette indlæg? Jo, jeg vil 
bare gøre opmærksom på, at ret mange af 
vore politiske modpoler ikke synes, at der 
skal sættes ind på bekæmpelse af arbejds-
løshed, at det ikke er nødvendigt at opkva-
lificere mennesker, der står uden arbejde, 
som måske er sket på grund af lukning el-
ler afhændelse til fonde og kapitalinteres-
ser. Vi skal være årvågne overfor sådanne 
interesser. Der skal skabes muligheder for, 
at mennesker, der har beskedne eller ringe 
muligheder for efter- og videreuddannel-
se, får disse tilbud og tilskyndes til at del-
tage. Socialdemokraterne oplever jeg 
igangsætter reformer og nytænkning, sæt-

ter vækst initiativer i gang, og har anvendt 
reduktion af selskabsskatter, arbejder på 
sænkning af afgifter, har forbedret mulig-
heder for afskrivninger på anlæg med kor-
tere levetid som instrument og dermed en 
ingrediens, som betyder at samfundska-
gen bliver større. Socialdemokraterne øger 
muligheder og igangsætter handleplaner, 
og handlinger, der skaber vækst. Kagebag-
ning og vækst på Nordfyn, ser også ud til at 
være bedret med ingredienser, og hen 
tænker jeg på udstykninger af flere områ-
der for bosætning, investeringer i lavere og 
mindre energiforbrug, f.eks. ved udbyg-
ning af varmeforsyning med fjernvarme til 
flere byer, og der medtages naturligvis 
husstande, som ligger i umiddelbar nær-
hed. Disse investeringer skaber job og ar-
bejde til ufaglærte som faglærte. På Nord-
fyn har vi ikke den højeste ledighedsprocent 
i landet, så en betragtning om at Socialde-
mokraterne på Nordfyn skaber vækst og 
tilskynder til denne er vores politik.
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I disse dage nåede renoveringen af gadely-
set endelig til den sidste del af Adelgade i 
Bogense. De sidste grimme gittermaster 
og lysstofrør forsvandt, og vi kan nu glæde 
os over, at den sidste etape af udskiftnin-
gen er ved at være færdig. Så har hele den 
gamle midtby i købstaden fået de smukke 
Ribelamper sat op. Byen er blevet endnu 
smukkere og vi er klar til turisterne!

Tak til den ”gamle” formand for Teknik og 
Miljø, Kim Johansen, der fik dette flotte 
projekt sat i værk. Det er med til at gøre vo-
res by et attraktivt mål for nye borgere og 
turister.

Og vi, der bor her, nyder synet hver dag.

Før.

Efter.

Lad det være sagt med det samme: Den 
strukturreform, der trådte i kraft i 2007, var 
efter alt at dømme pengene værd. Det vi-
ser både evalueringer og den praktiske er-
faring i de år, der er gået.

Ifølge forvaltningsforskere, sundhedsøko-
nomer og internationale erfaringer er der 
bare ikke noget, der tyder på, at en ny 
strukturreform, kun 3 valgperioder efter 
den seneste reform, igen vil give de sam-
me velfærdsgevinster.

Det kommende Folketingsvalg vil bringe 
en afklaring om Regionernes fremtid. Skif-
ter vi til en borgerlig regering vil de lukke 
Regionerne. Hvilke problemer skal refor-
men løse? Og hvilke alternativer til regio-
nerne forstiller man sig? Regionernes be-
varelse er ikke et mål i sig selv, men 
regionernes nedlæggelse burde heller ikke 
være det. Der er ingen klare bud på alter-
nativer, der kan gøre tingene bedre. Hvad 

vil de sætte i stedet for? Det kan man ikke 
få et klart svar på. Ikke engang om det skal 
være en professionel bestyrelse, styret af 
sundhedsstyrelsen, sundhedsministeren 
eller fælles kommunale bestyrelser? Et 
klart svar på disse spørgsmål bør lægges 
frem til offentlig debat inden det kommen-
de folketingsvalg.

Det ville være oplagt at ændre strukturen, 
hvis argumentet var, at regionerne havde 
leveret dårlige resultater i deres relativt 
korte levetid. Men det er ikke tilfældet. 
Gang på gang kommer Danmark ud i top-
pen af listerne over gode resultater i sund-
hedsvæsenet, og på de områder, hvor vi 
ikke gør, er årsagen som regel vores dårlige 
livsstil igennem mange år – ikke behand-
lingssystemet. Der er altid noget, der kan 
gøres bedre i et sundhedsvæsen, og hver 
dag er der i medierne historier om forløb, 
som kunne være bedre. Det er ikke mærke-
ligt, at der sker fejl og opleves eksempler 

på dårlig service, når der hvert år behand-
les 2,6 millioner borgere på de somatiske 
sygehuse. Men de landsdækkende tilfreds-
hedsundersøgelser viser tårnhøj tilfreds-
hed, og Danmark kom for nylig ud som en 
flot nr. 3 (efter USA og Schweiz ), når det 
gælder borgernes tilfredshed med be-
handlingen på sygehusene.

Fordelen ved et demokratisk folkevalgt Re-
gionsråd med direkte ansvar for sygehuse-
ne er, at de dårlige historier straks bliver 
taget op og undersøgt politisk for at lære 
og forbedre. Vi skal tænke os godt om, for 
hvor bliver vores nærdemokrati og folke-
styre af? Den nuværende regering har lov-
fæstet stående udvalg i Regionerne til at 
varetage arbejdet med de opgaver, Regio-
nerne er pålagt. Var det ikke en ide at se, 
hvordan det fungere inden man katagorisk 
melder ud, at Regionerne skal nedlægges?

Nye gadelamper

Nærdemokrati  
eller bureaukrati?

Gittermasterne er væk i Bogense midtby
Af Jørn Elisiussen

Af Poul Andersen, Regionsmedlem S
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Fortsættelse fra sidste blad i 2014, 
der sluttede vi på Nordkap.
Fortalt af Bruno E. Staffensen

Samerne breder sig over 4 lande Norge-
Sverige-Findland og Rusland, Man regner 
med, at der er ca. 75.000 samer, flest i Nor-
ge med ca. 40.000 samer, og i Rusland bare 
1.600 samer. En samisk mand er bare 1,60 
m. høj, lille og bred, også i ansigtet. Samer-
ne er i 2. halvdel af 1900 tallet blevet aner-
kendt som Nordskandinaviens urbefolk-
ning. 

I 1990 er der samerting i både Norge, Sve-
rige og Finland, de er hovedsagelig rådgi-
vende. I Norge har man anerkendt, at sa-
merne har ret til at eje de områder, som de 
traditionelt har beboet.

Dag 10.
I dag spiser vi morgenmad kl. 6.30. Vi er el-
lers kommet sent i seng efter turen til 
Nordkap. Nu går turen fra Honningsvåg til 
Karasjok og til overnatning i Kautokeino. Vi 
er stadig i Norge i Finmark.

Vi besøger Karasjok, der i dag er ”hoved-
stad” for samerne i Nordnorge. Vi starter 
med at besøge Samertinget eller Samer-
nes folkevalgte parlament. Vi får en rund-
visning af en lokal guide. Det er en utrolig 
flot bygning, hvor samernes 39 repræsen-
tanter fra 7 valgkredse mødes. Alle med-
lemmer af tinget er ulønnede. I samme 
bygning er også De Samiske Samlinger, 
som vi også havde mulighed for at se. Det 
er et bibliotek, og vi fik nok ikke meget ud 
af at kikke i de bøger.

Så sku` vi ha` noget frokost. Det foregik i 
lavvuen (samisk telt), der var lavet af træ. 
Der gik nogle siderum ud fra midten af tel-
tet. De var beklædt med træ. og vi kunne 

sidde ca. 25 i en halvbue. Vi sad på træstub-
be, og bordet foran var også en enkelt træ-
stub til hver af os. Der var bål i midten i 
hvert siderum, og der var lidt røg men 
spændende. Nu skulle vi så have en samisk 
inspireret frokost, som tager udgangs-
punkt i flere hundrede års samisk koge-
kunst. Jeg vil kalde det rensdyr Gullach, og 
vi fik vand til. Derefter fik vi kaffe. Det hele 
blev serveret af et par danske piger på fe-
riejob. Det er der ikke norske piger, der har 
lyst til.

Bagefter gik vi ind i et andet samertelt i 
området. Det var lidt utæt, så nogle af rens-
dyrskindene, som vi sad på, var lidt våde. 
Nå, men en glad samer kom og fortalte lidt 
om sig selv og bredt om samerne. 

Her et par spørgsmål, som jeg husker. 
”Hvornår er en by samisk”? Når flertallet af 
indbyggere er samer. ”Hvor mange rensdyr 
ejer du”? Og svaret er: Hvor mange penge 
har du i banken. Altså, det spørger man 
bare ikke om.

Så gik turen videre til Kautokeino. Her be-
søger vi Juhls sølvsmedie, som ejes af det 
dansktyske ægtepar Regine & Frank Juhl. 
De mødte hinanden for mere end 50 år si-
den, og de drog nordpå og ville leve som 
nomader. De er ud over sølvsmede også 
designere. De blev her ved samerne, som 
var glade for, at der var nogen, der kunne 
reparere deres sølvting. De designede selv 
deres hus, eller sammenbyggede huse. De 
byggede et nyt i hvert årti i 30 år. Det kan 
ikke beskrives, det skal ses, men det var en 
fantastisk spændende oplevelse.

Så afsted til Hotel Thon til aftensmad. Det 
skulle have foregået i et trætelt, men det 
var brændt. Det gjorde absolut ikke noget, 
for det var skide koldt.

Dag 11. 
I dag starter vi også kl. 7.30 efter at have 
spist morgen mad, lukket kufferten og fået 
slæbt den hen til bussen, som vi plejer. Ef-
ter en lille times kørsel er vi i Finland, og nu 
skal urene så lige sættes en time frem. Tu-
ren går nu ned gennem Laplands natur.

Samerne i Norge vil ikke kaldes Lapper el-
ler Finne, som de tidligere også blev kaldt, 
det var lige en sidebemærkning. 

Vi kører gennem byen Munio, og videre 
østpå til Sirkka, hvor vi spiser en frokost. Så 
følger vi Ounajoki (en elv), (det lyder ikke 
spændende, det var det heller ikke). Men 
den følger vi altså til Polarcirklen 66026´ 
”julemandens landsby” kalder de stedet. 
Her kan man året rundt komme ind og hil-
se på julemanden, mod behørig betaling 
naturligvis. Landsbyen var ellers ikke andet 
end en masse sammenbyggede souvenir-
butikker, der havde det samme vareudbud. 
Og så var polarcirklen godt markeret.
Der var også et skilt, hvor man kunne se 
hvor langt der var til forskellige byer i ver-
den. Så fra nu ikke mere sol om natten.

Polarcirklen i julemandens landsby.

Fra Nordkap i bus med ”Gislev”
Det var så Nordkap. Nu går turen den anden vej, 
og selve rejsen hedder i Samernes fodspor.

FORTSÆTTER SIDE 13
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Folketingsvalgkampen nærmer sig med 
hastige skridt. Socialdemokrater vil bruge 
magten til at gøre en forskel – til gavn for 
Hr. og Fru Danmark, deres børn og børne-
børn. Vi vil et samfund, hvor der er plads og 
brug for os alle. Et samfund, som giver mu-
ligheder til alle, uanset hvilke kår vi er op-
vokset med.

Involver dig i en eller flere af valgkampens 
mange facetter. Det gør du ved at skrive el-

ler ringe til kredsformand Bernt Nicolay-
sen, tlf. nr. 30366967 / berntnicolaysen@
live.dk.

Vores folketingskandidat og nuværende 
fødevareminister Dan Jørgensen er et 
stærkt kort både for vores kreds, for Fyn og 
for hele vort parti. Men han behøver dig til 
at stå bag ham som en af mange på et 
stærkt team. Dan, de lokale partirødder og 
hele den lokale arbejderbevægelse ser 

frem til at arbejde sammen med dig.

Du kan også støtte vores kampagne med 
et beløb via mobile pay på kassererens tlf. 
nr. 25778092, så går pengene direkte ind 
på Middelfart kredsens konto i Arbejder-
nes Landsbank. Danmark behøver et 
stærkt socialdemokrati – Sammen er vi 
stærkest. Socialdemokraterne i Middelfart-
kredsen.

Alle ved det. Alle snakker om det. Mange 
glæder sig til det. Andre frygter det. Der er 
efterhånden ingen tvivl om, at 2015 er 
året, hvor et folketingsvalg skal afholdes. 

De politiske kanoner lades, argumenterne 
gøres klar og grøfterne graves stadig dy-
bere og dybere mellem fløjene. Kære 
kammerater, snart går det løs! 

Tilbage i oktober 2014 mødte jeg en af 
Amerikas mest erfarne kampagneledere 
ved navn Dan Grandone, som efterhån-
den må siges at være lidt af en specialist til 
at uddanne kampagnefolk. Han havde et 

vigtigt budskab ift. hvordan vi vinder det 
forstående valg. FRIVLLIGHED. 

Med sin klassiske amerikanske udstråling 
og sydstatsaccent, forklarede han hvor-
dan han, sammen med sit kampagne  - 
hold, havde skabt frivillighedsnetværker 
så stærke i staten Wisconsin, at hvor en 
lønnet kampagnegruppe kunne kontakte 
25.000 borgere om ugen, formåede Gran-
dones gruppe af frivillige at kontakte 
900.000 borger på en uge. 

Dette sætter lidt tingene i relief, og under-
streger hvor vigtigt det er, at vi har frivilli-
ge kræfter i sådan en valgkamp. Derfor er 
det fantastisk at se, at både Nordfyn og 
Middelfart har været med til at sætte fo-
kus på netop frivillighed, ved hver at af-
holde et kick off-arrangement hver, hvor 
alle, der er interesserede, har haft mulig-
hed for at få indflydelse over den forestå-
ende valgkamp og den politik, som vi går 
til valg på. 

Fundamentet for valgkampssucces er nu 
lagt, men der er stadig lang vej endnu. Vi 

skal sikre, at de socialdemokratiske bud-
skaber om lighed, frihed og solidaritet, 
bliver bragt fra dør til dør og rundt om-
kring i gader og stræder på hele Nordfyn. 

På trods af at der kan være lang tid til at 
der bliver trykket på valgkampsknappen, 
skal vi snart i gang med vores kampagne-
indsatser. 

Derfor håber jeg, at en masse gæve folk 
fra foreningen vil være behjælpelige, når 
der snart vil blive arrangeret forskellige 
former for kampagner og gadeagitation 
for Dan.

Bliv en del af et stærkt A-team

Frivillige er rygraden i kampagnen

Af Bernt Nicolaysen, Kredsformand

Lasse Haugaard Pedersen
Kampagneleder i Middelfartkredsen
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Folketingsvalget står for døren. Kun vores 
statsminister ved, hvornår der præcist bli-
ver trykket på knappen, men vi er nu så 
tætte på, at vi ved, vi skal sove med kam-
pagnestøvlerne på og være i højeste valg-
beredskab. I hele partiorganisationen er 
der gjort et kæmpe forarbejde, der skal 
sikre et godt valg til alle de socialdemokra-
tiske kandidater rundt omkring i landet og 
dermed genvalg til regeringen. Det gælder 
også her i kredsen.

Det bliver en hård og tæt valgkamp, hvor vi 
skal ud og kæmpe om hver eneste stemme. 
Personligt er jeg dog meget fortrøstnings-
fuld. Jeg mener vi som parti og regering 
står på en solid platform af stærke resulta-
ter. Vi er godt på vej til at lægge den økono-
miske krise bag os. Det går igen fremad i
Danmark. Vi har haft positiv vækst seks 
kvartaler i træk. Ledigheden er under 5%. 
Det er det laveste niveau i 5 år. Vi har skabt 

over 40.000 job, hvorimod Løkke på halv-
andet år som statsminister mistede over 
100.000. Vi har bestemt ikke noget at skam-
me os over. Vi kan være stolte. Stolte, men 
selvfølgelig ikke tilfredse. Det er en del af 
vores DNA som socialdemokrater,
at vi hele tiden tror på, at morgendagen 
kan blive endnu bedre end dagen i dag, 
hvis vi handler i fællesskab.

Hvad kommer den kommende valgkamp 
så til at handle om på Fyn? Jeg tror de cen-
trale temaer bliver vækst, arbejdspladser 
og hvordan vi får råd til at finansiere vores 
fælles velfærd. Og så tror og håber jeg også, 
den grønne dagsorden bliver central.
Fyn er på mange måder under pres. Vi blev 
hårdt ramt af krisen. Selvom regeringens 
politik har skubbet tingene i en bedre ret-
ning er arbejdsløsheden på Nordfyn stadig 
blandt de højeste i landet og alt for mange 
mennesker lever i utryghed. De spørger 

med rette sig selv; er der velfærd til mig i
fremtiden?

Valget handler om, at vi får skabt et sam-
fund, hvor flest muligt har et arbejde at stå 
til om morgenen, som de er stolte af og 
med en løn de kan leve af.

Noget af det hårdeste man kan blive ramt 
af her i livet er arbejdsløshed. Især hvis den 
strækker sig over længere tid og det kan 
synes umuligt at genvinde fodfæstet på ar-
bejdsmarkedet. Det kan knække et menne-
ske. Det er vores arbejde, der skabes vores 
fælles velstand. Derfor har det at skabe job 
hele tiden været - og vil fortsat være – vores 
politiske hovedprioritet. Særligt på Fyn har 
vi for alvor brug for en ansvarlig politik der 
skaber tryghed og arbejdspladser. Poten-
tialet er der. Vi kan skabe flere job på Fyn. 
Nogle af de initiativer jeg vil lancere i valg-
kampen kommer derfor til at handle om 

Klar til valget: Stolte, men ikke tilfredse
Af Dan Jørgensen

Så skal Dan i lygtepælene i stedet for Kim.
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Som Minister for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri har jeg fra første dag forsøgt at sæt-
te en klar politisk retning og skabe konkre-
te resultater. Jeg har sagt min mening og 
skabt debat om danskernes mad, dyrevel-
færd og miljø.

Men jeg har også handlet og skabt konkre-
te forandringer. Her kan du læse lidt om 
noget af det der er sket i min tid som mini-
ster:

Flere i arbejde
Danmark – og Fyn - er ikke helt ude af kri-
sen endnu. Men vi er godt på vej.
Ikke mindst fordi regeringen har satset 
massivt på at skabe arbejdspladser.
Det har jeg også gjort i fødevaresektoren. 
Det gavner Danmark og det gavner Fyn, 
som har en stærk fødevaresektor:

”Vækstplan Fødevarer” skaber op mod 
25.000 nye arbejdspladser og skaffer op til 
50 mia. kr. i nye eksportindtægter.

Eksportfremstød
Efter forhandlinger med ministre og ledere 
i Kina, USA, Malaysia, Korea m.fl. er der lavet 
en lang række værdifulde aftaler for dansk 
fødevareeksport.

Dyrevelfærd
Dyr skal behandles med omsorg og re-
spekt. Og i et landbrugsland som Danmark 
har vi en særlig forpligtelse til at gå forrest 
og sikre en bedre dyrevelfærd.

Bedre forhold for svin
Jeg har fået vedtaget en ny lov der sikrer at 
søer i fremtiden ikke længere skal stå fast-
spændt halvdelen af deres liv.
Derudover har jeg lanceret en handlings-
plan, der skal komme halekupering og ka-
stration til livs samt sikre at færre smågrise 
dør.

Madens 
minister

hvordan vi sikrer fremtidig vækst på hele 
Fyn.

For mig kommer valget også til at handle 
om den måde vi behandler de svageste i 
vore samfund på. Lad mig give et konkret 
eksempel. Antallet af børn der lever i fattig-
dom er faldet markant under den nuvæ-
rende regering.

Bl.a. fordi vi har afskaffet VKO’s fattigdoms-
ydelser. Ingen børn skal gå i skole uden 
madpakke fordi der ikke er flere penge 
sidst på måneden.

Et sidste tema, som jeg kommer til at gå til 
valg på, bliver den grønne dagsorden. At vi 
passer bedre på vores klima og miljø og ef-
terlader kloden i en bedre tilstand til frem-
tidige generationer. Vindindustrien og fø-

devareindustrien er bare to gode eksempler 
på områder, hvor Danmark tjener milliarder 
af kroner i eksportindtægter fordi vi har tur-
det gå foran. Fordi vi tror på vores styrke 
ligger i at gå forrest og være markedsdri-
vende i stedet for at producere så meget 
som muligt så billigt som muligt.

Vi skal sammen ud og lave en kampagne, 
der handler om stolthed, entusiasme og 
fremtidstro. Lad de andre om at tale Fyn 
ned. Lad de andre bare tale dårligt om mig, 
om Helle og om regeringen. Lad de andre 
fortælle, hvor sort fremtiden ser ud for Fyn. 
Det er ikke vores budskab. Det er ikke de
vi tror på.

Lad os nu gå ud sammen og vinde det valg.

Dan Jørgensen taler ved en 1. maj fest.
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Færre dyretransporter
Nye regler og en aftale med erhvervet har 
sikret at flere småkalve nu bliver i Danmark. 
Tidligere blev de kørt tusindvis af kilometer 
til udlandet, - ofte for at blive opfedet som 
sødmælkskalve. En metode der er ulovlig i 
Danmark fordi det er synd for kalvene.

Forbud mod dyresex
Som i vores nabolande forbydes det nu 
også i Danmark, at mennesker har sex med 
dyr.

Økologi og miljø
I verdens mest intensivt dyrkede land er 
der virkelig behov for en fast hånd, der sik-
rer, at vi passer på vores miljø. Økologi er 
godt for både miljø, sundhed og dyrevel-
færd.

Økoland nr. 1 i verden
Med Regeringens nye økologiske hand-
lingsplan, som jeg fremlagde tidligere i år, 
er Danmark verdens mest ambitiøse land, 
når det kommer til udbredelsen af økologi. 
Der afsættes 400 mio. kroner i 2015 til at 
støtte formålet om at fordoble det økologi-
ske areal i Danmark.

Økologi i offentlige køkkener
Hundredevis af køkkener på sygehuse, bør-
nehaver og skoler er allerede omlagt eller 
vil blive omlagt til i højere grad at bruge 
økologiske råvarer i de kommende år.

Omlægning af landbrugsstøtten
En grøn omlægning af hvordan vi bruger 
de penge dansk landbrug hvert år får i EU-
støtte betyder, at vi i de kommende år, kan 
bruge over 2 mia. kr. ekstra på ny miljøtek-
nologi, forbedret dyrevelfærd og økologi. 
Hermed sikrer vi både konkurrencedygtig-
hed for erhvervet og mere bæredygtighed.

Der bliver også lige tid til en pølse under valgkampen.

RESULTATER FOR DANMARK
www.resultaterfordanmark.dk 

Vi har fået styr på økonomien. Derfor har vi råd til at udvikle vores velfærd. Flere er i 
arbejde, færre er fattige og flere unge uddanner sig. Det er status, efter at Socialde-
mokraterne har haft ansvaret for at lede Danmark – og det er vi stolte af. Det kan du 
læse mere om på denne hjemmeside. Vi arbejder videre og passer på det Danmark, 
du kender.
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Vi kører så videre de ca. 8 km. til byen Rova-
niemi, her besøger vi det dansk byggede 
Arktikum, hvor samernes historie og folke-
slag præsenteres på enestående vis. Det er 
en rigtig stor bygning, med mange store 
rum med separate udstillinger. Vi kører vi-
dere mod Den Botniske Bugt, som vi følger 
til Oulu, hvor vi skal overnatte, og her spi-
ser vi aftensmad kl. 20.30.

Dag 12. 
Hold da kæft! hvor er der mange træer i 
Finland. Dagen i dag er en lang ”skovtur”.
Nå, men omkring kvart i otte starter vi, og 
vores første stop er hos en klokkesamler. 
Ved ankomsten til Pyhäsalmi blev vi budt 
ind i en stor hytte, hvor vi fik formiddags-

kaffe og hjemmebagt kage, og får demon-
streret forskellige klokker fra den store 
klokkesamling. Vi så bl.a. en klokke, der lig-
nede et vaskefad. Den var fra Kina, men når 
man gned på håndtagene, sprang vandet 
op af skålen. Mange af de store klokker er 
hentet i Tyskland, og den største vejer 20 
ton. Et spændende sted.

Herefter går turen videre til Kuopio, som er 
Svendborgs venskabsby, og her har vi mu-
lighed for at købe os lidt frokost. Turen går 
videre gennem et utal af skove, der er i 
hvert fald mange træer. Men nu sker det,  
vi ankommer til vores overnatningssted 
forholdsvis tidligt, og hotellet ligger i en 
fantastisk åben natur lige ned til Finlands 
største sø, Saima. Der er ingen vind, solen 
skinner, og der er 15 grader, så er det som-
mer. Stedet hedder Anttolanhovi og ligger 
i nærheden af Mikkeli.

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 8

Ved polarcirklen i Finland. Klokke betrukket med bladguld 2 gram.
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Dag 13. 
I dag skal vi til den finske hovedstad. Vi har 
sovet længe, og i dag er der morgenmad 
fra kl. 7.30, og så er der afgang kl.8.30. Så 
kører vi bare og ser på naturen til vi når 
Helsinki, og her skal vi naturligvis have en 
byrundtur. Vi starter med Uspenskikate-
dralen, og det er bare den største ortodok-
se helligdom i det vestlige Europa, og den 
er virkelig flot og anderledes, end det vi 
ellers ser. Vi var også lige kort inde i Dom-
kirken, der hedder noget så ejendomme-
ligt som (oversat) Senat pladsens Domkir-
ke. Den er selvfølgelig også stor og flot. 
Vi snupper lige en kirke mere, men det er 
vel også noget af det mest imponerende, 
jeg har set, Tempelkirken. Den er sprængt 
ind i klippen, og den er altså rimelig stor. Vi 
skulle så også lige ud til Sibelius Monu-
mentet, som ligger i et anlæg ned til van-
det og ligner en masse orgelpiber i en stor 
klump i forskellig højde. 

Så bliver vi transporteret ned til Markeds-
pladsen, hvor vi har en masse tid til at da-

ske rundt, gå ind i de gamle torvehaller, 
købe lidt frokost, og ellers nyde det dejlige 
vejr.

Vi spiser russisk middag på en restaurant i 
byen ved 17.30 tiden. Og som jeg havde 
gættet, skulle vi have rødbedesuppe, hvad 
ellers. Den smagte rigtig godt, det gjorde 
hele middagen. 

’Hovedretten var indbagt kylling og des-
serten panna cotta med jordbærsovs. Da vi 
havde spist, kørte vi til Turku, hvor vi skulle 
overnatte, og vi ankom allerede kl. 21.15.

Dag 14. 
Så er der dømt ren afslapning. Vi forlader 
hotellet kl. 7.30, og vi skal være ved færgen 
kl. 7.45. Viking Line lægger fra kaj kl. 8.45. I 
stedet for morgenmad på hotellet kan vi så 
sidde og nyde en morgen buffet ombord 
på skibet. Så er det bare ud på agterdæk-
ket og nyde den dejlige sol og et par store 
øl i 200 varme. 

Vi skal først køre fra borde ved to tiden. 
Kl.14.10 ankommer vi til Ålandsøerne og 
hovedstaden Mariehamn. Vi kører en lille 
rundtur i Mariehamn, som ikke er ret stor, 
så vi kommer hurtigt til vores hotel. Går lidt 
tur i byen og ved havnen. I havnen lå der 
bl.a. et pænt ældre skib, der var indrettet 
som restaurant. En hyggelig aften i en lille 
hyggelig by.

Ålandsøerne er en finsk selvstyrende 
øgruppe. Der tales svensk på Ålandsøerne, 
og der er kun 40 km. til Sverige, mens der 
er 100 km. til Finland.

Dag 15. 
Morgen mad kl. 7.00. Kl. 8.00 kører vi en lil-
le tur til nogle af øerne. Et sted sejler vi 
med en lille færge. Det koster ikke noget, 
for beboerne kan jo ikke gøre for, at der 
ikke er bygget en bro. Det er igen sommer, 
men denne gang med regnvejr. Et sted var 
der ingen, der ville ud, kun dem, der skulle 
over på toilettet, eller have et par hiv fra en 
cigaret.

Overnatning ved Saima.
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Vi besøger ruinerne af Bomarsund Fortet. 
Det er nogle flotte mure af tilpassede kam-
pesten eller klipper. Det regner stadig, så 
ind i bussen igen. Så kører vi til frilandsmu-
seet Jan Karlsgården med huse fra 1800 
tallet og ikke mindst en imponerende mid-
sommerstang, hvor det kun regnede lidt. 
Så er det blevet tid til Ålands specialitet, 
Ålandspandekager, som vi spiser på Furu-
gården ved Puttes Camping. Det har ikke 
meget at gøre med det, som jeg kalder 
pandekager. Den var meget bastant, og 
nok var den lavet på en pande, men sma-
gen lå nærmest på linie med en kold klat-
kage. Ikke noget galt med det, den smagte 
fint.

Herefter kører vi til Eckerø, hvorfra vi sejler 
til Grisslehamn i Sverige. Skulle man føle 
sig sulten efter Ålandspandekagerne, kan 
man da købe lidt frokost på færgen. Nu er 
vi så i Sverige og skal så lige huske at stille 
uret en time tilbage igen.

Vi kører så til Stockholm og bliver sat af i 

Gamla Stan. Her gør vi så et ophold, hvor vi 
kan gå rundt på egen hånd. som det nu 
hedder. Vi kigger lige ind i en kirke på slot-
tet, og går lidt rundt om slottet. Så var der 
lige en kirke mere, vi lige ville stikke næsen 
ind i, men næsen nåede ikke ind inden de 
låste døren. Det vigtigste var dog, at vi nå-
ede værtshuset, så vi kunne få en øl, og der 
blev også tid til at tisse.

Afgang til Linköping aftensmad og over-
natning. Ankom kl. 20.30 og spiste kl. 
21.00.

Dag 16. 
Hjemrejsedag, tidlig op igen, og den stak-
kels chauffør, der dagligt har måttet
pakke 50 til 100 kufferter ud og ind af ba-
gagerummet, har så i dag en stor logistik 
opgave.

Da vi skal af mange forskellige steder i lan-
det, er det smart af pakke kufferterne i rig-
tig rækkefølge. (det lykkedes næsten).

Nå vi skal med en færge kl. 12.15 fra Hel-
singborg, og det tager 20 minutter at sejle 
til Helsingør.

Nu skal der bare læsses af gennem hele 
landet. Vi er forud for planen, så vi er i 
Odense ved 16 tiden mere end 1 time før 
beregnet. Fint nok.

Det har været en rigtig fin tur, som vi kun 
kan anbefale videre, men man skal dog 
være forberedt på, at man skal flytte sin 
kuffert hver dag og tidligt op, så man både 
kan nå i bad, få pakket sin kuffert færdig og 
ikke mindst have tid til at nyde sin morgen-
mad. 

Og til slut lidt fakta. Vi har kørt 5.683 km. fra 
Bergen til Helsingborg. og vi har kørt igen-
nem 127 tunneller. Vi er min kone Kirsten 
og jeg, andre gange er det alle 50 passage-
rer i bussen samt 1 chauffør og 1 guide.
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ICE 3

Togfonden DK
Togfonden blev vedtaget af regeringen (S, 
SF og R) i september 2013 med støtte fra DF 
og EL.

Formålet er at etablere ”en bedre, grønnere 
og hurtigere jernbane” i Danmark. Der er af-
sat 28,5 mia. kr. til dette massive løft af det 
danske jernbanenet. Fonden finansieres ved 
en harmonisering af beskatningen på udvin-
dingen af Nordsø-olien, og den finansierer 
dels en opgradering af det bestående jern-
banenet og dels en række nye projekter der 
bl.a. indeholder ”Timemodellen” der betyder 
ca. 1 times rejsetid mellem de største byer i 
Danmark: Odense - København, Odense - Es-
bjerg, Odense - Aarhus og Aarhus - Aalborg.

Samtidig er igangsat endnu et stort bane-
projekt, nemlig en helt ny højhastigheds-
jernbane fra København over Køge til Ring-

sted, og samtidig elektrificeres størstedelen 
af det danske jernbanenet, så max. hastig-
hederne bliver op til 250 km/t.

Effekten af de hurtigere forbindelser, der 
skal betjenes af superlyntog, vil også sprede 
sig over landets øvrige jernbanestræknin-

ger, der får hurtigere og bedre tog, så pla-
nen kommer hele landets rejsende til gode.

Samtidig er der i Togfonden indbygget ha-
stighedsopgraderinger af mange regionale 
baner, så også de danske yderområder 
kommer til at nyde godt af Timemodellen.

Togfonden på Fyn
Af Jørn Elisiussen

Bane Vestfyn
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Ny bane over Vestfyn
Der er mange stationer på Vestfyn, og for at 
kunne nå målet med 1 times rejsetid mel-
lem Odense og hhv. Esbjerg og Aarhus må 
man etablere en ny højhastighedsbane på 
denne strækning. Den nuværende bane vil 
så betjene den lokale trafik med IC og regio-
naltog som før. Den ny bane, som er 4 km 
kortere end den nuværende, bygges langs 
den fynske motorvej så tæt på denne som 
muligt. På den måde kan man samle vej og 
bane i én samlet transportkorridor, så på-
virkningen af omgivelserne med støj etc. 
kan minimeres. Der arbejdes med to alter-
native linjeføringer – nord og syd for motor-
vejen - med tilslutning til den eksisterende 
bane vest for Odense og øst for Kauslunde.

Tidsplan for Vestfyn
Der har været afholdt 2 offentlige høringer i 
december 2014, og på den baggrund laves 
der nu VVM-undersøgelser, der beskriver 
anlæggenes påvirkning af det omgivende 
miljø. Når VVM er færdig i foråret 2016, hol-
des endnu offentlige høringer, så tages der 
stilling til hvilket alternativ, man vælger og 
projektering går i gang. Forventet udførelse 
2018 – 2023.

Langeskov Station
Arbejdet med genåbning af Langeskov Sta-
tion mellem Odense og Nyborg er i fuld 
gang. Første spadestik blev taget i marts, så 
man forventer at stationen er klar til brug til 
september. Så nu kan østfynboerne lettere 
benytte den kollektive trafik. Man regner da 
også med, at den nye station vil skabe vækst 
i området. Der anlægges to perroner, for-
bundet med elevatorer og tunnel under ba-
nen.

Nye rejsetider

Jeg har forsket lidt i gamle køreplaner, og 
sammenlignet forskellige rejsetider fra 
Odense:

Jeg fandt en rejseliste fra 1909. Det har godt 
nok været besværligt og tidskrævende at 
rejse mellem landsdelene dengang. Men så 
kunne man da tage et ophold på Grand Ho-
tel i Odense.

Man kan vist tydeligt fornemme, at bygnin-
gen af Lillebæltsbroen i 1935 og indførelse 
af lyntogene gav en ordentlig reduktion af 
rejsetiden. Og tilsvarende i 1997, da jernba-
nens faste forbindelse over Storebælt blev 
åbnet. Nu ser vi frem til realiseringen af de 
store planer og nye, hurtige tog. Det var 
godt, at regeringen også fik dén plan på 
plads.

Læs mere:
Der er yderligere informationer på hjemme-
siderne fra Transportministeriet, Banedan-
mark m.fl. 

Rigtig god fornøjelse.

I politik tæller hensigterne 
ikke, kun resultaterne.

Charles de Gaulle.
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Det har været en sej kamp. Socialdemokra-
terne gav til sidste kommunalvalg et løfte 
om ikke at lukke børnehaver. Det løfte har 
vi holdt. I drøftelserne i Børn og Ungeud-
valget ville Venstre og Liberal Alliance ger-
ne have lukket 8 børnehaver. Det kunne vi 
på ingen måde acceptere. SF og Nordfyns-
listen vill heller ikke lukke børnehaver, men 
vil for enhver pris have oprettet vuggestu-
er og af med dagplejen. Det kom til at gå 
ud over dagplejen hvilket er rigtig trist, da 
hver tredie barn i vores kommune blandt 
børn mellem 0 og 5 år passes i dagplejen.
Selve processen omkring strukturen har i 
princippet været god nok. Det startede 
med borgermøde på Bogense skole i 2013, 
hvor forældrebestyrelser fra skoler, børne-
haver og dagpleje var inviteret. Her skulle 
de gruppevis prøve at lave et forslag til en 
ny struktur indenfor et fiktivt budget. Jeg 
tror det gik op for mange den aften, hvor 
kompleks en størrelse det er, at få sådan en 
opgave løst til alles tilfredshed, uden at 
skulle gå på kompromis med ens egne vi-
sioner om fremtidens struktur. Ingen grup-
per nåede indenfor tidsrammen at blive 
hverken halvt eller helt færdige, og arbej-

det afspejlede tydeligt, hvilken institution 
deltagerne repræsenterede.
Herefter havde Børn og Ungeudvalget fle-
re møder, hvor diskussionen gik højt i for-
hold til, om der skulle vægtes lukning af 
børnehaver eller ej.
Der blev lavet et høringssvar, som efter 
min mening bestemt ikke så kønt ud og 
jeg var på daværende tidspunkt ikke i tvivl 
om, hvem der ville komme til at betale pri-
sen, nemlig forældrene med børn i dagple-
jen. Det kom også til udtryk fra både Ven-
stre og Liberal Alliance.
Efter høringsperioden blev der lavet et for-
slag fra forvaltningen, som blev sendt til 
afstemning på kommunalbestyrelsesmø-
de d. 26. marts og her blev den endelig 
vedtaget med undtagelse af Enhedslisten 
og Socialdemokraterne.

Et af argumenterne for at fjerne gæstedag-
plejen var, at den ikke blev udnytte fuldt 
ud. Der er i den nuværende ordning 24 gæ-
stepladser i hele kommunen. Efter den nye 
ordning vil der være 30 gæstepladser ialt, 
fordelt i Søndersø, Morud, Otterup, samt 4 
pladser i Bogense. Altså 34 gæstepladser 
ialt og dermed 10 gæstepladser mere end i 
den gamle ordning. Hvordan kan det hæn-
ge sammen? Det forstår jeg slet ikke og 
modsiger totalt, at den gamle ordning ikke 
blev udnyttet 100%.
Samtidig må den enkelte dagplejer i de øv-
rige distrikter ikke have gæstebørn, med 

mindre der er ledig kapacitet, hvilket bety-
der, at forældrene tvinges til at køre meget 
længere når barnet skal i gæstedagpleje. 
Når forældrene tvinges til det, ved jeg af 
erfaring, at de tager deres barn ud af dag-
plejen og dagplejen vil langsomt men sik-
kert fases ud af dagtilbuddet i vores kom-
mune.
Det er en meget uheldig situation for de 
små børn, som i vores kommune bliver ta-
berne i det her spil.
Al nyere forskning viser i al sin tydelighed, 
at den bedste start i livet for et lille barn, er 
i den lille skærpede enhed. Professor emiri-
tus ved Danmarks Pædagogiske Institut, 
Per Schultz Jørgensen, har udtalt, at helt 
små børn, der oplever den gode dagpleje 
med færre børn og den samme kompeten-
te voksne gennem hele dagen, kan give 
børnene langt bedre sociale kompetencer, 
som de ikke kan få ved at være i en vugge-
stue med dårlige normeringer, og væsent-
lig mindre kontakt til voksne.
Ligesom vi skal værne om og behandle vo-
res ældre godt, skal vi være med til at give 
vores dyrebare små børn, den bedste start 
i livet. Det er trods alt dem der skal løfte 
”arven” fra os, når vi selv bliver ældre. Jeg er 
ikke tvivl om, at det her vil få konsekvenser 
af negativ karakter og vil med stor interes-
se tæt følge, hvordan udviklingen bliver for 
vores små borgere.  

Det er ikke altid dejligt at være socialde- mokrat; men det er rigtigt at være det. Det er også rigtigt, selv om det somme tider 

Så blev den nye struktur i dagtilbud-
dene vedtaget i kommunalbestyrelsen. 
En struktur som vi stemte nej til

En hilsen til nye medlemmer fra partiets 
formand, statsminister Anker Jørgensen

Af Anette Lykke Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen

At være socialdemokrat
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kan være lidt besværligt. At være socialde-
mokrat er ikke noget, man bliver ved at gå 
efter tilbudene på udsalgene i det politiske 
supermarked. At være socialdemokrat er 
derimod noget med at have en holdning til 
tilværelsen – til det samfund, vi lever i. 
At være socialdemokrat vil sige, at man har 
respekt for sine medmennesker – at man 
er solidarisk med dem. At man erkender 
værdien af det fællesskab, man lever i og 
aktivt medvirker til, at ingen i dette sam-
fund lider nød. Jeg kan også sige det med 
det gamle budskab fra 1. maj demonstra-
tionerne, nemlig frihed, lighed og broder-
skab. Det er et gammelt socialdemokratisk
princip – men det er et princip, som det 
stadig er værd at holde i hævd. Og det er i 
dag mere end nogensinde nødvendigt at 
fastholde dette.

Vi har i det sidste års tid set, hvorledes  
egoismen blomstrer i samfundet. Vi ople-

ver en væren-sigselv-nok mentalitet. Og 
med denne mentalitet søger man at split - 
te vores velfærdssamfund.

Det er dette velfærdssamfund, som den so-
cialdemokratiske arbejderbevægelse har 
været hoveddrivkraften i at få skabt, det er 
det velfærdssamfund, som sikrer, at ingen i 
dag i egentlig forstand behøver at lide nød. 
Men den hetz, som nogle fører imod vel-
færdssamfundet har vist os, at de goder, 
som vi engang har skabt, tryghed, sikker-
hed i tilværelsen, ikke er noget, som vi kan
betragte som en selvfølge. Det er noget, 
som vi hver dag – ja jeg kunne sige hver 
time i døgnet – må forsvare og kæmpe for. 
Socialdemokratiet har altid stået for størst 
mulig retfærdighed og størst mulig lighed. 
Vi ved, at det vi vil, er det rigtige. Vi erken-
der også, at vi ofte må gøre noget, som er 
nødvendigt – men som ikke altid er beha-
geligt.

Det er en kamp i dagligdagen at sikre og 
fastholde disse principper, de principper, 
som vi i realiteternes verden skal holde så 
højt som overhovedet muligt. Det kan kun 
gøres ved sammenhold – ikke blot af få 
personer – men af de mange, der har det 
samme syn på tilværelsen og samfundet , 
som vi har. Socialdemokratiet er et dansk 
parti, som dækker hele landet, fra Vest til 
Øst og fra Nord til Syd. Jeg byder velkom-
men til alle nye medlemmer i vort parti. Og 
jeg vil samtidig byde jer velkommen til det 
arbejde, som vi alle må tage del i for at sikre 
et mere stærkt og et mere handlekraftigt 
Socialdemokrati. Vi får netop i denne tid en 
del nye medlemmer. Det er vi glade for. Og 
der er grund til at sige alle dem tak, der har 
øvet en indsats for, at det kunne ske. 

Anker Jørgensen
Artikel fundet i et socialdemokratisk medlemsblad fra 
1976, men budskabet er stadig gyldigt.

Anemoner i Nyhave ved Skaastrup

Parti fra jersore
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Festprogram 1. maj 2015 på Nordfyn
Morgenappel
7.45  ........... hos 3F, Sunekær 5 i Søndersø. 

Kaffe, Rundstykker, socialt samvær og talerne: 
Velkomst v/formand Egon Pedersen. 
Fødevareminister Dan Jørgensen taler. 
Forbundssekretær i 3f Søren Heisel taler. 
Karsten Hønge SF taler.

1. maj fest på Torvet i Bogense
12.30  .........mødes vi ved rådhuset i Bogense.
12.50  .........byder Kim Johansen velkommen.
13.00  .........går vi med de flotte faner i optog gennem byen.
13.20  .........ankommer optaget og fanerne til festpladsen på Torvet.
13.45  .........holder Dan Jørgensen (S), fødevareminister tale.
14.15  .........er der auktion over billeder af Malene Hammershøj og Majbrit Lund.
14.45  .........holder Mikkel Dragsmose, folketingskandidat for SF, tale.
15.30  .........holder Rune Lund, folketingskandidat for EL, tale.
16.30  .........lukker festpladsen.

Odense Tamburkorps går foran optoget gennem byen.
The farmers incredible string, rhytm and horn band underholder på festpladsen hele
eftermiddagen.

1. maj fest i Otterup ved biblioteket.
16.30  .........åbner festpladsen.
17.00  .........holder Dan Jørgensen (S), fødevareminister tale.
17.30  .........holder Kim Johansen tale.

Der er mulighed for at købe øl, vand og pølser.

Arrangører: 

Øvrige aktiviteter hvor vi deltager:
• 12. juni Otterup by night.
• 19. juni Søndersø by night.
•  Medlemsmøde om kommunens budget for 2016. 

7. september kl. 19.00 på Bogense Rådhus.
• Generalforsamling lørdag den 9. januar 2016 kl. 10.00 i Bogense.

 

1. maj fest i Otterup.


