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emner. Der er blandt andet nyt fra arbejdet i A-gruppen og nogle af fagudvalgene, Christels oplevelser af de sidste terroraktioner
i Bruxelles og nyt fra Regionen.
Vores generalforsamling er overstået, og vi er i gang med planlægningen af de kommende aktiviteter. Vores næste store opgave
er kommunalvalget i november 2017. Vi går nu i gang med at få valgt en spidskandidat, og vi planlægger derefter en workshop
i november som den egentlige opstart på valgkampen.
Vi har valgt at udgive tre blade i år, og det næste udkommer omkring den 25. august.
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Spidskandidat til kommunalvalget
Vi besluttede på generalforsamlingen i januar, at der skal vælges spidskandidat til kommunalvalget i november 2017 her i foråret, og vi besluttede
samtidig, at kommer der mere end en kandidat, skal det afgøres ved urafstemning blandt alle medlemmer.
Forslag til kandidater skal være fremsendt senest den 15. maj kl. 12.00
til niels1741@gmail.com
Et eventuelt valg vil være afsluttet senest den 30. juni.
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Integration på Nordfyn

Af KIM JOHANSEN ( A ) Gruppeformand for socialdemokraterne på Nordfyn, Formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Hvordan går det så med integrationen
på Nordfyn?
De seneste udmeldinger for antallet af
flygtninge, der kommer til Nordfyns Kommune, er 101 personer. Vi er nu nået op på
68, så antal personer kommer til at passe
med den kvote, som blev udmeldt først på
året.
På Nordfyn tager vi denne opgave aldeles
alvorligt. Hvordan skaber vi ordentlige
rammer for de nye borgere, hvordan får vi
dem integreret bedst og hurtigst muligt,
hvordan får vi dem til at føle sig og være en
del af det Nordfynske fælleskab og til at
være en ressource.
De nye borgere SKAL blive i Nordfyns Kommune i tre år efter ankomsten, og med familiesammenføring for nogle af dem kan
det nemt blive til 900 nye borgere. Og med
et til tider faldende indbyggerantal og en
vigende arbejdsstyrke kræver det en ekstraordinær indsats at få dette til at gå op i
en højere enhed. Vi har investeret yderligere i virksomhedskonsulenter, som hurtigt skal afklare flygtningenes kompetencer, skabe kontakt til virksomheder om
praktik og til sidst blive en del af den Nordfynske arbejdskraft. Men inden vi når dertil, er der selvfølgelig skoleophold og traditionel integration, og der er vi gået med i et
projekt i Bogense, som sætter helt nye
standarder.
Vi har købt to kolonihaver, som frivillige
har hjulpet med at få ordnet, skaffet haveredskaber, frø og stiklinger til haven og
sidst men ikke mindst hjulpet med at skaffe sponsorater og penge til at opbygge et
nyt hus på grunden. Dette er sket i fællesskab med størstedelen af kolonihaveejerne i foreningerne, ildsjæle som er gået forrest for at lykkes med dette fantastiske
projekt.

Huset er færdigt, der er holdt indflytterfest
med deltagelse af andre flygtninge og haveejere. I alt ca. 30 deltog i indvielsen, en
fantastisk begivenhed, som de nye borgere ynder at vise billeder af ved alle de lejligheder, de kan komme til det. Vi kan se, at
det danske sprog er kommet betydeligt
hurtigere end normalt. Der er skabt venskaber på kryds og tværs, så når vi vurderer

på afkastet, er det en af de bedste investeringer, vi har lavet i lang tid. 8.000 kr. for to
kolonihaver med hus må siges at være en
billig investering i den fremadrettede integrations indsats på Nordfyn.
Vi deltager gerne i lignende projekter i
fremtiden.

Dan og Kim løser problemerne.
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Panikken må aldrig styre vores løsninger
Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S)

Tirsdag den 22. marts. Dagen kommer til at
stå printet i min hukommelse. Af samme
forfærdelige skæbner som 13. november i
Paris og 14.-15. februar i København i fjor.
Forbandede terrorangreb.
Jeg sad i Europa-Parlamentets kantine for
at spise morgenmad med et par kolleger.
Den ene fik et opkald. Hendes datter var
forfærdet i den anden ende. Forfærdet
over de seneste begivenheder i byen. Til at
begynde med troede vi, at det var endnu
en voldsom husransagning i bydelen Molenbeek. Desværre en slags hverdagsbegivenhed i byen.
Det viste sig dog hurtigt, at der var tale om
to kraftige eksplosioner i Bruxelles’ lufthavn. Det ramte hårdt, da det er en lufthavn, jeg - og folk tæt på mig - bruger ofte.
Faktisk ugentligt. Spørgsmål meldte sig på.
Var der nogen dræbte? Og hvis, var det nogen, jeg kendte? Og var der tale om terror?
På det tidspunkt var det uklart, hvad der
egentlig var sket.

Vi fortsatte arbejdet i Europa-Parlamentet
med planlagte udvalgsmøder og afstemninger. Vi forsøgte. De fleste tjekkede deres
mobiler samtidig. Alle var tydeligt rystede.
Bekymringen blev ikke mindre, da vi fik
meldingen om endnu en eksplosion. Denne gang i en metrostation tæt på EuropaParlamentet og de øvrige EU-institutioner.
Det udviklede sig time for time. Byen var
under angreb.
Skræmmende og uhyggeligt. Der findes
ikke ord nok til at beskrive et sådant scenarie. Man føler sig trængt op i en krog. Som
samfund skal vi gøre en kæmpe indsats for
at beskytte borgere imod terrorangreb.
Det er ikke til debat.
Men før vi står i kø med politiske brandtaler om hvilke redskaber vi skal introducere,
så er det vigtigt at få svar på: Hvordan kunne terroristerne undgå myndighedernes
søgelys? Og hvor fik de den slags sprængstof fra? Vi må ikke tage beslutninger baseret på panik.
Hvis vi kigger rundt om
os, så har vi et samfund
at være stolt af. Åbent og
demokratisk. Og vi skal
huske på, at hvis vi forandrer dét radikalt, så har vi
ikke nødvendigvis vundet. Til gengæld har terroristerne fået os til at
ændre vores levevis. På
bekostning af deres forfærdelige tankegang.

EU parlamentsbygningen I Bruxelles.
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Jeg siger ikke, at vi skal trække på skuldrene. Men det må heller ikke gå hen at blive
almindeligt med systematisk overvågning
af alle borgere og militær i gadebilledet.
Det er ikke sikkert, at yderligere begrænsninger i vores hverdag er nok. Se på det
seneste angreb, hvor terroristerne slog til
mod en lufthavns afgangshal. Den kan
også beskyttes med fremtidige sikkerhedstjek. Men i realiteten flytter vi så ikke risikoen få hundrede meter væk? Vi har med
terrorister at gøre, der ikke betragter menneskeliv som værdifuldt. Terrorister der vil
tage deres eget liv for at sprede rædsel. De
kan finde på hvad som helst.
Derfor bliver tæt samarbejde mellem de
europæiske lande afgørende. Terror er i
dag ikke et enkelt lands problem. Det rammer os alle. I lufthavnen kunne vi alle have
kendt en. En kollega, en bekendt, en ven
eller et familiemedlem. Det er ikke udelukkende ét lands udfordring. Vi bør samarbejde og dele viden. I og uden for EU.
Den 22. marts gik alle mine tanker til ofre
og pårørende. Jeg krammede min egen familie en ekstra gang om aftenen. I de kommende uger står vi over for et kæmpe stykke arbejde. Vi skal have klarlagt: hvad,
hvordan og hvorfor? Og derefter skal vi
sætte ind der, hvor det reelt skaber sikkerhed.
En ting er dog sikkert. Vi skal stå sammen
mod de mørke kræfter, der ønsker vores
demokratiske samfund smadret. Det må
de ikke tage fra os.
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Den råde tråd der blev væk
Af Anette Lykke Jensen
Medlem af Børn- og Ungeudvalget
Der har i den sidste tid været artikler i avisen omkring gæstedagplejens placering i
børnehusene i Søndersø, Otterup og Morud. Det er forståeligt nok, at forældrene
føler sig meget lidt informeret og temmelig frustreret i forhold til gæstedagplejen,
når formanden for børn- og ungeudvalget
Jens Otto Dalhøj ikke selv kan huske, hvad
han har besluttet her 10 måneder efter.
Ordningen skulle være trådt i kraft 1. januar 2016, men er stadig ikke en realitet. Det
er der flere grunde til. Den nye ordning
skulle spare kommunen for 1 millioner kr.,
men sådan som sagerne ser ud nu, kan jeg
ikke få øje på nogen besparelse. Det er jo
kommet frem, at børnene i løbet af dagen,
også i gæstehuset, skal have mad. Maden
vil, med en belægning på 80%, beløbe sig
til 115.000 kr. om året. Hertil skal så lægges
udgiften til de ombygninger, der er ved at
blive foretaget både i børnehuset i Otterup
og Morud. Den reelle besparelse med de
ekstra udgifter er ikke eksisterende.

Forældrene har bevidst valgt daginstitution fra, og kan nu kun få barnet i gæstepleje
i en daginstitution. Det vil aldrig være den
samme dagplejer, der modtager det lille
barn om morgenen, som skal aflevere barnet til forældrene om eftermiddagen. En
dagplejer, der er ansat udenfor eget hjem,
kan kun arbejde 37 timer som alle andre
lønmodtagere. Derfor kommer der flere
skift af personale i løbet af dagen, som det
lille barn skal forholde sig til. Det kan meget nemt blive helt fremmede ansigter, der
tager det lille barn op efter sin middagslur,
idet der f.eks. i Morud kun vil være en dagplejer ansat, og det vil derfor være tvingende nødvendigt at hente hjælp fra personalet fra det øvrige børnehus, hvis der er
nogle ledige hænder.

Den røde tråd alle taler om vil være fuldstændig væk!!
Det, de helt små børn bliver udsat for, vil
være nye omgivelser, nye ansigter, og helt
andre forhold end de er vant til.
Jeg mener den nye daginstitutionsstruktur
er en skandale set i lyset af, at vi skal tage
vare på vores børn fra den spæde start. Jeg
mener også, at det helt klart er en serviceforringelse for forældrene. De kan meget
hurtigt få 10-15 km mere at køre hver vej til
og fra arbejde, samtidig med, at de skal forholde sig til en institution, som de i forvejen ikke ønsker.
Jeg er rigtig glad for, at vi ikke stemte for
denne ordning.

Børnene vil absolut ikke have nogen tilknytning til de gæstehuse, hvor gæstedagplejen bliver placeret, da de kommer fra
andre områder.

Forældrene i henholdsvis Kystskolen og
Særslev-Hårslev skoledistrikt er ikke blevet
informeret om den egentlige konsekvens
af beslutningen, som vores parti ikke er en
del af. I den gamle ordning var der en gæstedagplejer i hvert distrikt. Med den nye
ordning nedlægges gæstedagplejeordningen i netop de to distrikter. Det betyder, at
forældre fra f.eks. Hårslev kan risikere at
skulle aflevere deres barn i Søndersø, hvis
der ikke er ledige gratis-pladser i deres
eget område. Forældre fra Kystskolens distrikt skal aflevere børn i børnehuset minimax. Forældre med bopæl i Veflinge skal
køre til Morud.

Der var stor opbakning til generalforsamlingen januar 2016.
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Regionen på sporet
Af Poul Andersen, medlem af regionsrådet
Der er nu ansat en ny direktion i Region
Syddanmark, så vi kan få ro og samarbejde
om de store opgaver, der skal løses. Omog nybygning af sygehuse, ambulancekørsel og et budget med besparelse på 200
millioner kr. de kommende år.
Vi skal jo ikke glemme, at det var os i den
socialdemokratiske gruppe, der måtte
tage initiativ til at få ryddet op. Vi havde
ikke mere tillid til den daværende sundhedsdirektør. Poul-Erik Svendsen gik derfor i medierne.
Vi har jo som bekendt to ambulanceselskaber til at køre i Region Syddanmark, Respons og Bios.
Respons er kommet godt fra start og har
det mandskab de har brug for til at kunne
overholde kontrakten. Kort efter start blev
de overtaget af Falck.
Bios mangler stadig mandskab for at være
fuldt bemandet, men de overholder kontrakten med køretider i de enkelte områder.
I så store kontrakter, som der er tale om
her, der har været i EU- udbud, vil der altid
for en ny operatør være en indkøringstid
samt en vis tolerance i forhold til kontraktlige forpligtigelser.
Regionen har fra begyndelsen haft kammeradvokaten med på sidelinien med
hensyn til løbende rådgivning, idet der i
kontrakten selvfølgelig er beskrevet betaling af bod, hvis selskaberne ikke lever op
til kontrakten.
Fra 1. januar i år er der skærpet fokus på
Bios - men der skal være hold i kravet om
bod, hvis misligholdelse af kontrakten
kommer på tale, ellers risikerer vi, at det er
regionen, der kommer til at betale.
Der skal køre ambulancer både i dag og
fremover i Region Syddanmark. Lige pt.
mangler der uddannede reddere. Jeg har
henvendt mig til 3F om uddannelse af flere
reddere samt evt. etablering af et uddannelsestilbud på Fyn. Dette er en nødvendighed. Hvis vi fremtiden vil sikre, at der er
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de reddere, der er brug for til ambulancerne i hele Danmark.
Vi løser ikke problemet med at ansætte sygeplejersker til ambulancekørsel, idet vi
også mangler dem på sygehusene. Desuden skal de også efteruddannes til denne
specielle opgave.

Dette er administrationens oplæg til besparelser. Den politiske forhandlingsproces begynder i april med en lang række aftalte møder.
Jeg syntes, at vi har lukket nok sygehuse på
Fyn - nu må vi se hvad der i de kommende
forhandlinger kan opnås enighed om.

Regionen har en rammebevilling på 24
milliarder kroner. Vi skal finde besparelser
for ca. 200 millioner kroner. Dette skal vedtages sidst i april måned 2016.
Lukning af sygehuse er et af de store punkter i besparelseskataloget.
For Fyns vedkommende drejer det sig om
Nyborg- og Middelfart sygehus, samt flytning af opgaver fra Svendborg sygehus til
OUH.

En nyttig oplysning.
Har du brug for hjælp i sundhedsvæsenet?
Så kontakt patientvejlederne i Region Syddanmark.
Tlf. nr. 76631490
Mail patientkontoret@rsyd.dk
Adresse:
Patientkontoret
Damhaven 12
7100 Vejle.

Poul Andersen og Svenn Kopp drøfter aktuelle problemer.
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Mange flere deltog i aftenskoleundervisning
hos AOF Nordfyn
Af Mogens Jørgensen, skoleleder

For AOF Nordfyn blev 2015 igen et begivenhedsrigt år, hvor mange af vore initiativer og
beslutninger har båret frugt. Aktiviteterne
har koncentreret sig om, at AOF kommer
med tilbud, der er i trend med tiden, og som
bidrager til implementering af nogle af de
kommunalt besluttede profilområder, f.eks.
sundhed, bevægelse, ud og se og opleve naturen, og muligheder for tilegnelse af faglig
viden, samt skabe relationer mellem deltagerne. Vi har taget initiativer til nye samarbejder, som i 2016 vil blive rullet endnu
mere ud. Konkret har vi har fået indledt et
meget tættere samarbejde med Nordfyns
værksteder om afholdelse af fritidsaktiviteter for borgere, der ikke på almindelig vis
kan deltage i aftenskolekurser. Emner som
bevægelse, sjov motion, fysisk udfoldelse,
kurser i maling og sunde madlavningskursus blev det til. Vi glæder os til, at ”Krudthuset” bliver bygget færdigt, for så åbner der
sig endnu flere muligheder for undervisning
og aktivitet her.
Sammen med Torsdagsklubben afholdt vi et
populært arrangement med Jens Galschøit.
På sprogområdet vil vi gerne lave undervisning i tysk, fransk, engelsk, italiensk, og
hvad der ellers måtte være deltagere til. I

2015 blev der igen afholdt en Seniorhøjskole i uge 7 i Nordfyns Gymnasium, den 9. i
rækken, og her er AOF Nordfyn også meget
synlig. Kirsten & Bruno Staffensen yder en
fantastisk flot indsats, og gør alt, hvad der er
muligt her for at synliggøre AOF Nordfyn.
Vi har sammen med Renie Rexbye fået mulighed for at skabe en ”kokkeskole”. En kokkeskole, hvor forældre og barn / børn laver
mad sammen. Formålet er at sætte børn og
familien i stand til at lave sund og lækker
mad, med produkter som udfordrer dufte,
syn, økonomi og inddrager børn i madlavning. En stor succes med mange deltagere
og en meget dygtig og kompetent kok. I naturen tog vi ud på nogle svampeture, som
har været pænt besøgte. Yoga er igen kommet på plakaten med en dygtig og kompetent yogaunderviser, og vi ser frem til flere
aftaler. Samarbejdet med Langesøkoret når i
2017 næsten 25 år, og i den anledning har
bestyrelsen doneret et tilsagn om kr.
10.000,- til støtte for afholdelse af en jubilæumskoncert.
Fjordens Dag ved Klintebjerg er en tilbagevendende event, hvor vi kommer i kontakt
med deltagere, og kan præsentere vore aktiviteter. I 2015 havde vi teltfællesskab med

Nordfyns Biblioteker, og der var en meget
god stemning og mange gæster. AOF Nordfyn uddelte 25 liter svampesuppe, og havde
en stand med garvning og Nordfynske produkter. Vi er stadig en selvstændig aftenskole, med vores profil og vore tilbud om aftenskole-kurser og andre folkeoplysende
aktiviteter.
AOF Nordfyn har en kompetent og engageret bestyrelse, som i stor grad bidrager og
kommer med ideer og forslag til emner og
kurser, vi skal arbejde på at udbyde. De økonomiske vilkår for drift af aftenskole lider.
Jeg vil som sådan ikke kritisere vore lokale
politikere, men det må være muligt at kunne
være enige om, at aftenskolerne på Nordfyn
er både kulturbærende og medvirkende til
at udbrede dele af den kommunale kulturpolitik. Så at kunne tilvejebringe en yderligere ramme på kr. 150.000,-, kan ikke være
umulig, når sportens verden er stillet i udsigt, at de i 2016 og et par år frem, er tildelt
rammebevillinger på kr. 50 mio.
Når vi sætter os for at udbyde nye kurser, går
opsøgningsarbejdet i gang med at finde en
kompetent underviser og få alle de praktiske ting på plads hermed. Det lykkes som
regel, og ofte også med gode kontakter i
baglandet. KULTURPOSTEN, som er det sted,
hvor vi satser store dele af vor markedsføring, har stadig politikernes vilje til at støtte
op om aftenskolerne, ved at bidrage med
betydelige økonomiske midler til udgivelse
af denne. Antallet af deltagere i kurser og
aktiviteter sted med 86 personer, hvilken er
en pæn stigning der gav en stigning i underviste lektioner med 129.
Vi er en lille aftenskoleforening. Vi skal
søge mere samarbejde.
Vi har mere at byde på. Glæd jer til 2016

AOF repræsentantskabsmøde marts 2016. Foto Mogens Jørgensen.

Der skal mere gang i kagebagningen.
Side 7

Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn

Aktuelt fra Teknik og Miljøudvalget
Brian Lebæk, medlem af kommunalbestyrelsen og Teknik og Miljøudvalget.

Noget af det der præger arbejdet i Teknik
og Miljøudvalget er den grundlæggende
forskel i partiernes syn på verden. Især når
det drejer sig om miljø, afvanding og erhvervsrelaterede områder.
I starten af perioden var fronterne skarpt
trukket op, og ofte havde Venstre bare en
fast holdning, der var klaret af på deres
gruppemøder.
Da de borgerlige jo har flertallet, var vi socialdemokrater nærmest bare tilskuere.
Heldigvis er udviklingen gået i retning af
mere dialog, og oftere fører en debat nu til
en fælles beslutning, hvor vi også har haft
indflydelse.
Vores udgangspunkt i arbejdet er, at vores
beslutninger skal være til gavn for, om ikke
alle - så i hvert fald flertallet.
Vi vil IKKE være med til at skabe dårligere
forhold for hverken borgere eller miljøet i
Nordfyns Kommune.
Det er naturligvis nødvendigt med kompromiser af og til, men vi står fast på at
kæmpe for miljøet og den almindelige
borger, da det jo ofte er taberne i forhold til
erhvervs- og landbrugsinteresser.

Vandløbsregulativer, der beskriver oprensning og vedligehold af vore vandløb, står
for at skulle revideres. Som på landsplan
mener Venstre, og ikke mindst DF, at vandløbene først og fremmest er afløb for vand
fra landbrugets marker. Miljø, - planter og
dyr, må vige for gravemaskinerne, så vandet kan løbe.
Vi har derimod en noget mere nuanceret
tilgang.
Vandet skal naturligvis kunne løbe i rimeligt omfang, men der skal tages størst muligt hensyn til naturen.
Nordfyn er som bekendt ret fladt og lavt, så
vandet løber ikke nødvendigvis væk, fordi
man graver.
Nu er der faktisk ikke mange klager til kommunen over oversvømmelser på grund af
dårlig vedligehold af vandløb, så problemet er nok ikke så stort.
Nye regler for gødskning og sprøjtning,
kan derimod godt blive et stort problem.
På sigt kan det betyde forurening og lukning af drikkevandsboringer.

Vand er noget af det der fylder lige nu
Klimaændringer kræver en indsats for at
sikre, at den øgede mængde vand kan
komme væk igen og ikke gøre skade. Bogense er især udsat, da byen ligger lavt og
ud til havet.
Der er gang i arbejdet med en klimatilpasningsplan for Bogense, som omfatter ændringer i vandafledningen og øget sikring
mod Kattegat.
Udgifterne til dette ønsker vi afholdt ved
partsdeling, hvor de der har gavn af det deles om udgifterne.
Sådan er det i resten af kommunen, men
ikke i den gamle ”Bogense Kommune”. Her
har kommunen tidligere betalt for kystsikringen.
Lunde Å. Her er randzonen ikke pløjet op endnu.
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Det vil også betyde større udledning af
kvælstof. Dette vil især påvirke Odense
Fjord, da vandløb har udløb her. Fjorden
har ikke en stor udskiftning af vand og derfor ophobes forureningen i fjorden, og skader natur og dyreliv.
Det er begrænset hvad vi kan gøre lokalt,
da dette er bestemt af ministeriet, men vi
er opmærksomme på det og kæmper så
godt vi kan for at afbøde skadevirkningerne, til der kommer en mere fornuftig regering.
Kysterne er også begyndt at komme under
pres
Sidste år gav regeringen lov til 10 forsøg
med projekter i kystnære områder.
De åbne kyster er et af vores største aktiver
i forhold til turisme, og virkelig noget der
kendetegner
Danmark i forhold til andre lande, hvor der
er bygget hoteller, vandlande og sommerhuse langs hele kysten.
De borgerlige fik straks dollartegn i øjnene,
og lynhurtigt kom der forslag om steder til
kommende projekter. Det var præcis de

Nr. 1 • april 2016 • 11. Årgang

bedste naturperler i kommunen, såsom
området ved overgangen til Æbelø, området tæt op af det nye vådområde ved Gyldensten og flere steder ved Odense Fjord.
Bliver disse perler lavet til liebhaverområder, eller feriecentre, forsvinder en stor del
af kommunens ”sjæl” og noget af det, der
tiltrækker turister og nye borgere.
Det vil være utrolig kortsigtet og vi socialdemokrater vil ikke være med til det.
Noget andet er, at der visse steder, godt
kan laves for eksempel en lidt større havn i
Klintebjerg. Der også være mulighed for et
attraktivt boligområde, men det skal ikke
være helt ned til vandet.
Udviklingen skal ikke gå i stå, men den skal
være gennemtænkt i forhold til bevarelse
af vores natur og det der gør Nordfyn til
noget særligt.
Fornyelsen af sygehusområdet i Bogense har givet anledning til megen debat
En lille gruppe naboer til sygehuset har været utilfredse
med det nye projekt, og har
formået at skabe meget opmærksomhed omkring deres sag.
Vi har stemt for projektet i
udvalget og står ved, at vi
mener det er et godt projekt.
Det vil blive et attraktivt boligområde, som vil fremstå
lyst og pænt.
Alternativet havde været at
sygehuset var blevet stående, til det faldt sammen af
sig selv.
Mængden og højden på
byggeriet er naturligvis bestemt af økonomien i projektet, men vi mener at det
også for naboerne, bliver
pænt at se på og ikke generende i urimelig grad.
Der er i øvrigt taget hensyn
til naboerne, med mindre
vinduer og udsyn fra lejlighederne vendt mod vandet.

Bymidterne i Bogense, Søndersø og Otterup er et fokusområde for kommunen i
disse år.
Der bliver sat mange ting i gang for at forskønne og udvikle byerne.
Dette arbejde ligger kun delvist i Teknik og
Miljøudvalget, men vi arbejder også i udvalget for at skabe nogle byer der er attraktive for både handlende og turister.
Det er i høj grad de lokale handlende, der
deltager i og påvirker arbejdet med udviklingen af bymidterne.
Emmelev giver af og til grund til bekymring.
Den meget omtalte udvidelse af produktionen er indtil videre sat i bero, og der er
ikke noget nyt at berette lige nu. Den er
dog ikke taget helt af bordet, så vi følger
udviklingen og er klar til at kæmpe imod

en sådan udvidelse, hvis det igen kommer
på tale.
Teknik og Miljøudvalgsgruppen, vil jeg lige
bruge de sidste linjer til at henlede opmærksomheden på.
Her kan alle deltage i møder med debat
om Teknik og Miljøområdet.
De socialdemokratiske medlemmer af Teknik og Miljøudvalget deltager, og får dermed input til arbejdet.
Deltagerne vil også få informationer og
være med til at påvirke og støtte partiets
arbejde i udvalget.
Lige nu er der ved at komme gang i arbejdet med vandløbsregulativer.
Ønsker man at deltage, kan man henvende
sig til Bruno Staffensen eller Brian Lebæk.

Der manglede ikke vand ved sommerhusene ved Tørresø Strand vinteren 2016.
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Stolpersteine
Af Jørn Elisiussen
I Hamburg finder man ud for Möbelhaus
Deubelius på Hoheluftchaussee nr. 19 et
par små sten indstøbt i fortovet. Disse Stolpersteine er et stille, men varigt minde om
de jøder, der boede og arbejdede her; men
i 1942 blev arresteret, deporteret og myrdet i KZ-lejren Auschwitz.
Ja, hér ser vi et vidnesbyrd om en hel familie - far, mor og to små børn på 4 og 1 år der blev ført væk og henrettet!
Det er kunstneren Gunter Demnig fra Frechen ved Köln, der på denne måde synes,
man skal mindes de ofre, der blev bortført

til og senere henrettet i koncentrationslejrene.
En Stolperstein er en 10 x 10 x 10 cm betonklods med en messingplade med navn,
fødselsdato og deportationsår. Den sættes
i fortovet ud for offerets sidste bopæl inden KZ-lejren, og det er kunstneren og
hans team, der udfører arbejdet.
Han siger: Et menneske er først glemt, når
hans navn er glemt. Med stenen foran huset bliver mindet om personen, der boede
her, levende. ”Ein Stein – ein Name – ein
Mensch”

Foto Jørn Elisiussen.

STORPOLITISK ENIGHED

Storpolitik er naturligvis
simpelthen ofte det ærkeste
sludder og galimatias der gi’s,
men i særdeleshed mærkes det
på, at de enes om én ting: at fred
sikrer man bedst mellem stormagter ved,
at hver især er den stærkeste.
Piet Hein
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Der ligger nu Stolpersteine i ca. 11.000
byer i Tyskland og i mange andre, fortrinsvis østeuropæiske, lande.
Nationalsocialisterne udførte massemord.
Disse små sten skal erindre om skæbnen
for hver enkelt, voksen eller barn, der blev
likvideret. En daglig påmindelse om fordrivelsen og udryddelsen af jøder, zigeunere,
homoseksuelle og andre politisk forfulgte
ofre for det tredie riges brutale styre.
Du kan læse mere på www.stolpersteine.
eu
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Fanen hænges op til generalforsamlingen. Nu hænger den vel lige?

Aktivitetetskalender
1. maj		Fest i Søndersø, Bogense og Otterup.
Læs mere på bagsiden.
9. maj
19.00
A-gruppemøde Søndersø rådhus.
6. juni
19.00
A-gruppemøde Otterup rådhus.
17. juni
18-22
Otterup by night.
10.-11. juni17-22/10-14
Søndersø by night.
6-7. august		
Rosenfestival Bogense.
8. august
19.00
A-gruppemøde Søndersø rådhus.
5. september
19.00	A-gruppemøde og budgetmøde Bogense
rådhus.
3. oktober
19.00
A-gruppemøde Otterup rådhus.
? november		
Workshop valgkamp Bogense.
7. november
19.00
A-gruppemøde Bogense rådhus.
28. november
19.00
A-gruppemøde Søndersø rådhus.
14. januar 2017 10.00
Generalforsamling Søndersø.
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Festprogram 1. maj 2016 på Nordfyn
Morgenappel hos 3F, Sunekær 5 i Søndersø
8.00 ............	Kaffe, rundstykker, socialt samvær og talerne:
Velkomst v/formand Egon Pedersen.
Eva Obdrup, A-kasse leder i 3F hovedforbund taler.
Trine Bramsen, folketingsmedlem taler.

1. maj fest på Torvet i Bogense
12.00...........mødes vi ved rådhuset i Bogense.
12.20...........byder Kim Johansen velkommen.
12.30...........går vi med de flotte faner i optog gennem byen.
13.00...........ankommer optoget og fanerne til festpladsen på Torvet.
13.30...........holder formand for Dansk Metal Claus Jensen tale.
14.30...........holder Anne-Lise Sieverts, SF tale.
14.45...........er der auktion over billeder af Malene Hammershøj og Majbrit Lund.
15.00...........vindere af amerikansk lotteri udtrækkes.
15.30...........holder folketingskandidat for Enhedslisten, Victoria Risbjerg Velaquez tale.
16.00...........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.
16.45 ..........holder folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Dan Jørgensen tale.
17.30 ..........holder Kim Johansen tale.
Der er mulighed for at købe øl, vand og pølser.
Arrangører:

Dan og Jesper drøfter de faglige problemer.

Fanerne luftes 1. maj 2015 i Bogense.

