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Det blev besluttet på kongressen, at vi skal have et nyt og tidssvarende principprogram. Dan Jørgensen er pennefører på det, så vi får det på nærmeste hold her i kredsen. Der er ved at blive udarbejdet en køreplan for, hvordan I som medlemmer får
indflydelse på det, og det skal også høres og drøftes mange steder. Vi starter arbejdet
med det her i vores partiforening på generalforsamlingen den 9. januar 2016. Dan
Jørgensen kommer med et oplæg, og så bliver der mulighed for at komme med de
første input til det. Der bliver efterfølgende afholdt en række møder om det, og det
første udkast til programmet skal behandles på kongressen i 2016. Derefter er der et
år til at gøre det færdigt til vedtagelse på kongressen i 2017.

Husk derfor generalforsamlingen den 9. januar kl. 10 i Bogense.
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Budget 2016, med fokus på
langsigtede investeringer
Af Kim Johansen ( A ) Gruppeformand
for socialdemokraterne på Nordfyn
Budget 2016 er netop blevet vedtaget, og
hvilket budget kan man sige. Jeg vil komme nærmere ind på både processen op til
vedtagelsen og indholdet i selve budgettet.
Ved 1. behandlingen af budget 2016 fik vi
afsat et par pejlemærker, for den retning vi
gerne så budgettet bevæge sig, som det
budget vi lavede i 2014. Fokus på de langsigtede investeringer, som gerne på sigt
skulle sikre en stabil økonomi, og ikke
mindst sikre unødige besparelser.
En fremadrettet sund økonomi, der sigter
imod at investere sig til besparelser, i stedet forbare at spare, spare og spare. Der
ville således være skabt et endnu bedre
grundlag for bosætning og erhverv i Nordfyns kommune, samt gode vilkår for både
borgere og kommunens ansatte.
Nordfyns kommunes økonomi har, gennem vores vedholdende politiske fokusering på økonomistyring, båret frugt. Dette
underbygges af en gennemsnitlig likviditetsbeholdning på over 206 mio. men der
er stadig mange udfordringer i årene fremover. Kommunerne er blevet pålagt et
omprioriteringsbidrag, som regneringen
(Venstre) kalder det, men i bund og grund
er det en nedsættelse af de tilskud, som
kommunerne modtager med 1% hver år

den næste 4 år svarende til 4 % i 2019. Dette betyder for Nordfyns Kommune kr. 89
mio. i de 4 år, og her kommer omprioriterings ordet så ind i billedet. Regeringen
(Venstre) vil så bagefter give os nogle af
pengene tilbage, men med en klausul om
hvor de skal anvendes. Det vil kort og godt
sige, at de fordrer hunden med dens egen
hale.
Vi forudsætter derfor, at vi årene fremover
får 50 % tilbage af det som Venstre tager
fra os, men om det holder stik er der ingen
der ved. Vi påregner derfor i 2019 at få kr.
18 mio. retur fra regeringen, en meget stor
uvis faktor.
Vi vil øge den forebyggende indsats på
både kontanthjælps- og dagpengeområdet samt integrationsområdet. indsatsen
giver på sigt afkast både menneskeligt
men også økonomisk. Vi investerer 24 mio.
over de næste 4 år ekstra på:
• Indsatsen for de jobparate ledige
• Uddannelsesparate unge ledige
• Sygemeldte
• Flygtninge
•U
 dsatte voksne kontanthjælpsmodtagere.
Vi laver mere opsøgende arbejde, hurtigere afklaring, forsøger at holde borgerne fra

sygemeldinger ved at give støtte og vejledning, så man kan fastholde sit job evt. i
en anden form, til man er på højkant igen,
hurtigere afklaring af flygtninges kompetencer og færdigheder og hurtigere kontakt til de lokale virksomheder. De unge
skal støttes til uddannelse evt. med øget
psykologhjælp eller mentorer, der etableres gælds rådgivning og vi vil under alle de
nye tiltag samarbejde med mange eksterne virksomheder.
Den nye reform betyder, at vi i kommunerne vil blive frataget et tilskud, som man
ekstraordinært har beholdt i 2016 og 2017
på kr. 35 mio. Derefter bortfalder dette tilskud helt. Det er derfor nu endnu mere vigtigt med en rigtig og hurtig indsats for de
borgere, som har det svært.
Vi har stadig stor fokus på hele social og
sundhedsområdet, som der i årene fremover vil blive sat endnu mere fokus på, da
der kommer flere og flere mennesker, som
træder ud af arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for os at udnytte denne ressource så
godt som overhovedet muligt. Vi kan se, at
der stadig er flere og flere frivillige kræfter,
der tilbyder deres hjælp, og den hjælp tager vi imod med kyshånd. Der er så mange
kompetencer til rådighed, som vi som
kommune kan drage stor nytte af. Vi kan på
flygtninge området se alle de frivillige
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kræfter, der hjælper på lektiecafe’, med de daglige gøremål i bank
og hos kommunen, hjælp på plejecentrene til alle mulige aktiviteter, og her er friviligcenter Nordfyn en stor hjælp til koordinering
af dette, men listen er overhovedet ikke udtømt for muligheder.
Vi er meget opmærksomme på, at de frivillige på ingen måde skal
gå ind og overtage de ansattes job. Jeg vil kalde det flødeskummet på toppen af lagkagen, det ekstra som er med til at gøre
Nordfyn endnu bedre, og her gør de frivillige sportsklubber og
andre foreninger et kæmpe arbejde.

aktører indenfor teleområdet, så der sikres en stabil dækning
både indenfor mobildækningen men også omkring bredbånd og
internet både i byer og på landet.

Vi har derfor også afsat 26,3 mio. til fornyelse og renovering af
klubhuse og haller, da det er et rigtigt vigtigt aktiv for borgerne,
og derudover 25 mio. til idræts og kulturcenter i Otterup, da vi
mener, det er vigtigt at få yderligere fokus på kulturen på Nordfyn
samtidig med at give elite og breddeidrætten en hjælpende hånd.
Vores store byer byudvikles, og Krogsbølle områdefornyes med en
mere holdbar afvikling af trafikken igennem byen.
Folkeskolerne fastholdes på det hidtidige høje niveau, også selvom de ekstraordinære tilskud bortfalder næste år. Herunder tænker jeg også på renovering af folkeskolerne, hvor de rammer, som
vi byder vores børn, skal være tidssvarende. Bedre rammer og miljøer for de unge mennesker har også en afsmittende virkning på
udbyttet af undervisningen. Vi er stadig meget opmærksomme på
den besparelse, som flertallet sidste år lagde ind over vikarkontoen, og den må under ingen omstændigheder smitte af på sygefravær og trivsel. Medarbejderne blive trods alt ikke raske ved bare at
fjerne pengene til deres afløsere, men en ting er sikkert, undervisningen bliver dårligere. Der skal investeres i trivsel og forebyggelse, hvor vi i dag næsten ikke anvender en krone.
Vi kan af budgetopfølgningerne se, at der er et markant overforbrug på vores skoler og plejecentre, og dette holder vi meget øje
med ikke udvikler sig yderligere. Vi laver også på disse 2 områder
forbyggende indsatser:
• Vi opprioriterer SSP arbejdet med yderligere en stilling
• Forebyggende indsats på dagtilbudsområdet/tidlig indsats
• Ældreområdet udbygges med nytænkning og smarte løsninger
• Ekstra pleje og omsorg

Der er derudover rigtigt mange investering i det nye budget, og vi
er oprigtigt glade for, at det er lykkedes os at fjerne de borgerliges
ønske om en nedsættelse af grundskylden og personskatten. Det
kan vi på nuværende tidspunkt på ingen måde være en del af, da
der er mange udfordringer i årene fremover. Den nye regering
strammer grebet mere og mere om kommunerne, som tidligere
nævnt omkring omprioriteringsbidraget, og det er nok ikke det
sidste vi ser fra den side. Det sidste nye er nedskæringer i boligydelsen, nedskæringer på flygtningenes starthjælp, som ude i
kommunerne resulterer i, at der ikke er nogen der kan betale prisen for en bolig, og kommunen derfor må yde ekstraordinære tilskud. Endnu et eksempel på at tage og lade andre betale gildet,
og det slutter nok ikke her.
Vi er rigtigt stolte over de ting vi har bidraget med i dette års budget, og vil derfor også takke de øvrige forligspartier for et godt og
konstruktivt samarbejde.

Kim Johansen
Gruppeformand
Socialdemokraterne Nordfyn.

Vores telekørsel ordning fortsætter som hidtil med et varieret udbud af kørsel i hele Nordfyns Kommune. Vi satser på individuel
transport og ikke store busser i rutefart, som ikke tilgodeser borgernes behov efter skolernes og butikkernes åbningstider.
Infrastrukturen på Nordfyn er meget vigtig, og vi satser endnu
mere på nye cykelstier og stier i naturen. Vi skal sikre skoleveje og
muligheder for, at vi alle kan bevæge os i vores skønne natur. Det
er nødvendigt med de udfordringer, der er på hele sundhedsområdet, sund livsstil og trivsel for alle borgerne.
Vi skal, som vi tidligere foreslået, indgå partnerskaber med private
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Efter valget
Af Dan Jørgensen, medlem af folketinget.

I dagene efter folketingsvalget blev jeg
spurgt flere gange af journalister, hvordan
det føltes at tabe magten, miste ministerbilen osv. ”Kan du sove om natten?” spurgte en. Mit svar: ”Jeg sover som en baby; sover et par timer, vågner og græder lidt,
sover et par timer, vågner og græder lidt”.
Spøg til side. Selvfølgelig er det en skuffelse for os Socialdemokrater, at vi tabte regeringsmagten, og selvfølgelig er jeg ked af
ikke længere at være minister. Men der er
også ting at glæde sig over.
TAK
For det første fik vores parti faktisk et flot
valg. Vi gik frem. Også for vores kreds gik
det godt. Jeg fik næsten 15.000 personlige
stemmer og blev klar topscorer på Fyn. Det
kan vi være stolte af, og jeg er dybt taknemmelig for den virkelig gode valgkamp
partiet og DSU førte for mig og kredsen.
TAK for det!

gi og madkvalitet kom på dagsordenen
samtidigt med, at vi skabte arbejdspladser.
Desværre vil den nuværende regering noget helt andet. De har lagt op til at lade
landbruget sprøjte og gøde løs på bekostning af naturen. Den afdeling for dyrevelfærd, som jeg oprettede, er nedlagt, og i
det hele taget kommer der et helt andet
erhvervsdikteret fokus. Det er trist.
Det kommer vi selvsagt til at argumentere
imod, og jeg vil kæmpe med næb og kløer
for at begrænse skaderne.
Mit hovedfokus i den kommende tid bliver
dog et andet. Jeg har fået et nyt ansvarsområde. Vores nye formand Mette Frederiksen har bedt mig træde ind i folketingsgruppens ledelse og varetage udlændinge- og integrationsområdet.

En fast men fair udlændingepolitik
I disse måneder oplever vi den værste
flygtningesituation i verden siden 2. verdenskrig. Det er tragisk, og vi skal hjælpe.
Det er klart for enhver, at vi ikke kan tage
imod ubegrænsede mængder af mennesker i Danmark. Allerede nu kæmper kommunerne med at håndtere dem, der kommer. Derfor skal der føres en stram politik,
der sikrer at vi kan følge med.
Men det skal foregå med et menneskeligt
ansigt. Vi skal være fair og anstændige.
Derfor har vi også stemt imod regeringens
første stramninger på asylområdet, hvor
de vil kaste børnefamilier ud i fattigdom.
Vi mener ikke børnene skal betale prisen,
og det vil også skade integrationen og på
sigt skabe større problemer i Danmark.

Vores organisation er stærk. Vores sammenhold endnu stærkere. Det betyder meget, og det giver os noget at bygge videre
på.
Nu skal jeg som kredsens mand på tinge
varetage vores interesser bedst muligt og
være en del af det hold, der som en konstruktiv opposition skal forsøge at vinde
magten tilbage.
Jeg tror på det.
Farvel til Fødevareministeriet
Jeg kommer til at savne Fødevareministeriet. Der var mange ting jeg gerne ville
have fortsat og mange visioner, der endnu
kunne være blevet ført ud i livet. Men jeg
er stolt over de mange resultater det lykkedes at få igennem i de 18 måneder, jeg
havde ansvaret. Dyrevelfærd, miljø, økolo-

Der er gang i valgkampen.
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Vi skal samarbejde, når det giver mening
Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S)
Jeg anbefaler et ”ja” d. 3. december. Det
gør jeg fordi:
- det snart 22 år gamle forbehold, skaber
problemer for Danmark på en række områder.
Til jul vedtages et ny regelsæt for det europæiske politisamarbejde, det såkaldte
Europol. På grund af retsforbeholdet ryger
vi nu ud af samarbejdet. Det betyder, at vi
ikke kan søge i Europols databaser, ringe til
politiet i andre lande og forvente hjælp, eller bidrage til at fange bagmændene til organiseret kriminalitet.
Kort sagt; hvis Danmark står udenfor Europol, bliver vores politi til et b-hold og danskernes tryghed i hverdagen mindre. Ved
et ja, kan vi fortsat være med på a-holdet.
Hvorfor laver vi så ikke bare en særordning
for Danmark i forhold til Europol? Sådan en
har Norge fået, og det fungerer simpelthen
ikke godt nok. De har ikke fri adgang til databaserne og er i øvrigt ikke med til at bestemme, hvad Europol samarbejder om.
Det vil vi kunne være med til, hvis vi kommer med i det nye Europol og ikke bare accepterer en parallelaftale.
Det samme gælder på 21 andre områder,
hvor Danmark har fordel af at være med i
det retlige samarbejde. Uden et ja til december kan vi ikke være med i dem. Det
drejer sig om kampen mod menneskehandel, indsatsen overfor cyber-kriminalitet,
indsatsen overfor pædofile mm.
I alt er det 22 retslige områder, hvor Danmark på grund af retsforbeholdet har
svært ved at være med. Parallelaftaler, hvor
vi beholder forbeholdet, er desværre ikke
en vej frem. Det er derimod at ændre vores
forbehold til en tilvalgsordning. Ved et ja,
går vi ikke helt med i hele EU’s retspolitiske
samarbejde, men vi får mulighed for at
vælge til og fra på områderne.
Side 6

Det meste handler om at styrke danskernes tryghed i hverdagen ved at bekæmpe
kriminalitet, men det bliver også nemmere
at inddrage børnepenge, arve og løse forældremyndighedssager på tværs af grænserne. Danske virksomheder går også en
tryggere fremtid i møde med bedre muligheder for at inddrive gæld og håndtere
konkurser.
Forbeholdet i sin nuværende form er desværre blevet en hæmsko på alt for mange
områder. Men jeg ser det heller ikke som
løsningen at afskaffe forbeholdet og melde os 100 procent ind i det retslige samarbejde i EU. Det vil ikke være i dansk interesse.

Derfor anbefaler jeg, at vi støtter tilvalgsordningen. Ved et ja til den, holder vi asylpolitikken helt ude af det fælles EU-politiske og giver Folketinget ret til at bestemme
på de retslige områder. Det er en vigtig
fleksibilitet og den bedste vej til at beskytte danske borgeres interesse.
Jeg håber på og anbefaler et ja den 3. december. Et ja skaber større tryghed og større valgfrihed til Danmark i EU-samarbejdet.
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Kampen mod social dumping på Nordfyn
Af Jesper Knudsen, Faglig sekretær, 3F Nordhøjfyn
Pt. er gennemsnitslønnen på egnen for en
betonarbejder 169 kr. i timen.
I kommunens egen beskrivelse af anvendelse af arbejdsklausuler står der beskrevet, at løn- og ansættelsesvilkår skal følge
de gældende overenskomster på fagområderne, d.v.s. løn, sociale omkostninger,
pension mm.

3F Nordhøjfyn har igennem det sidste år besøgt byggepladser rundt om i Nordfyns
kommune for at få et billede af, hvordan
brugen af de arbejdsklausuler, der er indgået i fællesskab med de ni andre fynske kommuner, egentlig bliver brugt i licitationerne.
Nordfyns kommunes blå flertal, med borgmester Morten Andersen i spidsen, ville ikke
indgå samarbejde med Odense kommune
om en fælles kontrol instans. De ville heller
ikke indføre uddannelsesklausuler, så der
kunne stilles krav til virksomhederne om elev
eller praktikpladser til kommunens unge.
Den første sag, der blev gennemgået, var
kommunens nye Tandpleje Centralklinik i
Søndersø.
Efter gennemgang af entreprisekontrakten kom det frem, at betonelemententreprisen, som var vundet af et lokalt murerfirma, havde entreret med et polsk firma
Praefa sp z.o.o.
De sendte betonelementer op fra Polen,
med tilhørende 3 polske element- montører til 116 kr. i timen, som er mindstesatsen
i overenskomsten på området.
Men i nntreprisebeskrivelsen, som murerfirmaet havde givet pris efter, stod der at
løn og ansættelsesforhold skulle være gældende efter egnen.

3F Nordhøjfyn kontaktede kommunens
byggesagkyndige og anmodede om et
møde, for at få klargjort kommunens
manglende brug af arbejdsklausuler i deres offentlige udbud.
På mødet stod det os klart, at anvendelsen
af arbejdsklausuler, der blev vedtaget
12.06.2013 og anvendelse af kædeansvar
vedtaget medio 2014 ikke var skrevet ind i
nogle af kommunens offentlige udbud.
Da det blev fremlagt ved mødet, at der var
lavet løndumping og social dumping for
56.000 kr. på betondelen af byggeprojektet af Tandpleje Centralklinikken i Søndersø, stod de byggesagkyndige udeforstående for 3F påstand og ville ikke gøre
yderligere i sagen, men lovede at arbejdsklausulerne ville blive rettet til i kommunens udbud for fremtiden.
Efterfølgende har 3F Nordhøjfyn kørt en
sag om underbetaling imod underleverandøren, samt stillet krav om overenskomst
til den polske virksomhed Praefa Sp. Z.o.o,
Den har efterfølgende indmeldt sig i Dansk
Byggeri og efterbetalt overarbejdsbetaling
til de 3 polske ansatte.

Pt. er en af de omtalte virksomheder sympatikonfliktet af LO, da virksomheden RobustHus ApS fra Skamby nægter at tegne
overenskomst med 3F Nordhøjfyn.
Virksomheden udbyder Entreprisekontrakter til Gartnerier
De beskæftiger ca. 50 litauere, der arbejder
alt imellem 180 – 230 timer om måneden
for ca. 15.000 kr.
De bor under forfærdelige forhold og bliver fyret, hvis de melder sig ind i fagforeningen.
Det har 3F Nordhøjfyn flere eksempler på.
Det er utrolig vigtigt at få Nordfyns kommunalbestyrelse til at tilkøbe kontrolydelser fra Odense Kommunes kontrol enhed,
som de har gjort i Middelfart, Svendborg,
Assens og Nyborg, da vi i 3F ikke kan stå
alene med hele kontrollen af kommunens
licitationer og udbud.
Kontrolenheden i Odense hører under
Borgmesterforvaltningen, og sidder i afdelingen for udbud og licitationer.
De kan træffes på Hotline telefonnummer
30 60 06 07 eller på mail socialdumping@
odense.dk
Støder man på udenlandske arbejdstagere, eller er der mistanke om social dumping, er man altid velkommen til at kontakte 3F Nordhøjfyn på telefon 70 30 08 10
eller på mail nordhoejfyn@3f.dk

Efterfølgende er der kommet fokus på flere
nordfynske virksomheder, der levere udenlandske vikarer til forskellige landbrug og
gartnerier.
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Nyt fra Børn- og
Ungeudvalget
Af Anette Lykke Jensen - medlem af Børn- og Ungeudvalget

Vi må sige, at Børn- og Ungeudvalget er i
bevægelse. Dagplejen er nu blevet lagt
sammen med børnehaverne, dog ikke i
forhold til budgettet, hvilket først kommer
1. januar 2016.
Men alle pædagogerne er flyttet ud i de respektive børnehaver og er kommet tæt på
dagplejerne. I enkelte områder er der kommet ny leder, men alt i alt hører jeg kun positive ting derude fra.
Bogense skole søgte før sommerferien om
at få ændret skoledistriktet, således at det
gamle Klinte Skoledistrikt kom til at høre
sammen med Bogense som før i tiden.
Den 1. august 2015 var der 32 elever fra
Kystskolens distrikt, som havde valgt at
blive på Bogense skole, heraf bor 17 elever
indenfor den foreslåede ændring. På kommunalbestyrelsesmøde d. 27. august blev
forslaget godkendt.
Det har betydet, at endnu en skole har indsendt en ansøgning om at få ændret i skoledistriktet, da denne skole også har elever
fra nabodistriktet. Jeg kan frygte, at beslutningen i kommunalbestyrelsen d. 27.
august nu vil få en ”sneboldeffekt”.
På møde i Børn- og Ungeudvalget vil jeg
derfor foreslå, at der bliver iværksat en unSide 8

dersøgelse af, hvor hensigtsmæssig de eksisterende skoledistrikter er vel vidende, at
dette kan medføre flere ændringer.
Forslaget fra Bogense Skole har været i høring i de berørte distrikter samt lokalrådene, og det er klart, at både skoler og lokalrådene er bekymret over, hvor mange
elever der eventuelt flyttes.
Kommunens Musikskole har fået en ny leder, Lars Mortensen. Lars kommer fra en
stilling som skoleleder på Særslev-Hårslev
skole. Han har en musisk baggrund for netop at søge sine udfordringer i Musikskolen.

Som I har kunnet læse i avisen er der indgået forlig omkring budget 2016. Der er på
Børn- og Ungeområdet heldigvis ikke sket
de store besparelser. Der skal kigges på renovering af børnehaver, da flere af dem
godt kunne trænge til en kærlig hånd, men
ellers går det stille og roligt i det lille udvalg. Efteråret står for døren og skoven mister sine blade, heldigvis kun for igen om få
måneder at få nogle nye.
Jeg håber I alle får et pragtfuldt efterår.

Antallet af elever i skoleåret 2015-2016 er
det samme som året før.
Musikskolen har indført et nyt tiltag, der
hedder Musik-Café, og den første Café blev
afholdt d. 1. oktober. Her blev der spillet
klassisk musik og folkemusik af elever med
violin og bratsch ledet af musikskolelærer
Agata Christensen.
Alle er velkomne til disse arrangementer,
og der kan købes kaffe, kager, frugt og saft
mellem numrene. Næste Musik-Café er d.
8. oktober, og her står der Rock og klassisk
guitar på programmet. I kan gå ind på musikskolens hjemmeside og se datoerne.
Halloween.
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Alle unge i Nordfyns Kommune skal hjælpes
bedst muligt til at få en uddannelse
Af Helle Waagner, Medlem af kommunalbestyrelsen
Formand for Fælles Ungeindsats
I årevis er der fra kommunale medarbejderes side gjort meget for at give vores unge
de bedste kundskaber, sociale kompetencer og mere lyst til at tage en ungdomsuddannelse. Men statistikkerne siger, at for
mange af vores unge falder ud af deres uddannelse eller slet ikke kommer i gang.
Derfor formulerede den tidligere regering
med vores parti i spidsen en ambitiøs national målsætning om, at 95 % af hver ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Herfra er det så kommunernes
opgave at føre visionerne ud i livet. Målet
er at give alle unge - og med et særligt fokus på de udsatte unge - en ekstra hjælp til

at opretholde et aktivt liv og til at kunne
øge livskvaliteten gennem uddannelse og
arbejde. Samtidig vil det spare vores kommune for udgifter til overførselsindkomster.
For at løfte denne opgave nedsatte kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune et
tværgående udvalg for den fælles ungeindsats, som bestod af formænd og medlemmer fra de politiske udvalg, som især
arbejder med området: Børne- og ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Socialog Sundhedsudvalget. Jeg blev formand
for udvalget pr. 1.1 2014 i forbindelse med

konstitueringen efter sidste valg. Der skulle arbejdes meget mere med en helhedsorienteret indsat for at løfte målsætningen.
Derfor har udvalget arbejdet på at inddrage alle relevante samarbejdspartnere i og
udenfor Nordfyns Kommune: Repræsentanter fra forvaltningerne, de nordfynske
folkeskoler, UUO, produktionsskolerne,
SOSU, VUC og EUD, Nordfyns Gymnasium
m.fl. Det er blandt andet sket gennem to
velbesøgte konferencer på Tingstedet i
Søndersø, som havde til formål at kvalificere arbejdet med at få lavet en ungestrategi for Nordfyns Kommune. Herefter blev
strategien sendt i høring, hvorigennem vi

Helle Waagner i optoget gennem København.
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fik vi endnu flere input og en masse positive tilkendegivelser fra borgere og medarbejdere frem godkendelsen på kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2015.
Med strategien som platform, har vi nu
påbegyndt det videre arbejde med de konkrete indsatser.
Hermed nogle væsentlige eksempler:
• Vi har ansat tre medarbejdere i en såkaldt
ungeenhed, som er et mobilt rådgivningstilbud, som ”skræddersyer” indsatser for især de udsatte unge, der måtte
have særlige behov. F.eks. har en del unge
brug for ekstra støtte i forbindelse med at
skulle starte på ungdomsuddannelse i
Odense. Det hjælper med at fastholde de
unge i uddannelse.
• E n ekstra SSP medarbejder er på vej til ansættelse.
•M
 edarbejdere har udviklet app’en Ungeguiden Nordfyn, hvor de unge kan blive
guidet hen til den rette hjælp, hvad enten

der er tale om uddannelsesvalg, personlig rådgivning eller andet med relevans
for de unges hverdag.
• Udvalget har mødtes med Ungdommens
Uddannelsesvejledning og fået masser af
det nyeste viden om blandt andet de unges valg af uddannelser samt EUD-reformen.
•D
 esuden har vi løbende drøftet folkeskolereformen og i tilknytning hertil sundhedsindsatser m.v.
De mange fagpersoner omkring de unge i
Nordfyns Kommune har hidtidig været
spredt mange steder rundt om i kommunen, og derfor arbejder udvalget nu på at
samle de relevante medarbejdere til et
team. Det skal skabe mere synergi mellem
fagområderne og fagpersonerne og i sidste ende give de unge en bedre støtte.
Som et led i den proces tog udvalget på
studietur til Svendborg og Middelfart for at
få inspiration til at danne vores eget fælles
ungeteam, som forventes at starte op pri-

mo 2016. Det er vigtigt for os politikere, at
der findes en fælles lokalitet, som giver de
rigtige rammer til de relevante fagpersoner, der arbejder med de unge på tværs af
den organisatoriske opdeling. Denne samling af medarbejderne forventer vi os meget af i de kommende år, og teamet skal
således være krumtappen i det daglige arbejde med at skabe en tværfaglig og sammenhængende indsats over for den enkelte unge. Sammen med en masse andre
gode initiativer landet over skal vores tiltag
bidrage til at komme i hus med nationale
målsætning, som er det, det hele handler
om: At alle vores unge på Nordfyn skal
kunne komme godt fra start med deres
voksenliv, hvad enten de skal i uddannelse
eller arbejde.

100 året for kvinders valgret
– en meget vigtig milepæl
Helle Waagner – Medlem af Nordfyns Kommunalbestyrelse (A)
Bøgevej 6, 5400 Bogense
I 1915 var der ikke mange, der troede på, at
vi kunne få en dronning som regent eller
en kvindelig statsminister. Da kvinderne
samme år fik stemmeret til Folketing og
Landsting, blev politisk ligestilling en reel
mulighed, men det betød desværre ikke, at
mange kvinder blev valgt ind. Det samme
gjaldt i mange kommuner med lovændringen af 1909, hvor det ligeledes tog årtier,
før de øgede politiske rettigheder til kvinder førte til reel politisk indflydelse. I Bogense var det først i 1962, at den første
kvinde blev valgt ind i kommunalbestyrelsen – 43 år efter at loven gav mulighed herfor!
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100 årsfejringen for kvinders valgret er
derfor en unik mulighed for at spørge os
selv, om vi i dag har den kønsbalance, som
ikke kun er tilfredsstillende for kvinderne
selv – men som er vigtig for samfundet
som helhed. For erfaringerne og forskningen peger på, at en god kønsbalance, ikke
kun i det politiske liv, men også i bestyrelser, fører til mere innovative og robuste beslutninger. I det perspektiv kan man med
rette kigge bekymret mod den nye mandsdominerede borgerlige regering.
I mange af vores brugerbestyrelser i de offentlige institutioner som børnehaver og

skoler bliver kønsbalancen bedre og bedre, selvom der nogle steder stadig er plads
til forbedringer. Andre steder halter det
voldsomt. Et godt eksempel er Nordfyn Erhvervs bestyrelse. Her er 100 procent af de
11 medlemmer mænd. Hvorfor er den ikke
attraktiv for kvinder? Eller hvorfor er bestyrelsen ikke i stand til at inkludere kvinder i
deres vigtige arbejde – er der måske behov
for en kulturændring?
Kønsperspektivet fyldte meget for 100 år
siden og gør det stadig. Jeg var en af de
mange kvinder og mænd fra hele landet,
der tog til København for at gå i optog fra
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Kastellet til Christiansborg for at fejre
grundlovsændringen den 5. juni 1915. Vigtigheden af begivenheden kunne mærkes
på stemningen i optoget og i dagens taler
ved Christiansborg, hvor bl.a. dronning
Margrethe og nu vores tidligere formand
og statsminister Helle Thorning-Schmidt
på tankevækkende og morsom vis hyldede
jubilæet. Grundlovsændringen i 1915 tog
et opgør med dybt nedgroede sociale hierarkier og tegnede linjen for det moderne
Danmark, vi kender. Kvinder fik valgret for
allerførste gang til folketinget, og det var
en kæmpe stor begivenhed. Det samme
gjorde tyende, staldkarle, tjenestepiger,
fattiglemmer og unge helt ned til 25 år,
som nu kunne stemme til Folketinget.
Mange af os selv og vores nære tilhører
nogle af disse befolkningsgrupper, som i
dag ville være blevet diskrimineret, hvis visionære kvinder og mænd ikke havde sikret vores demokratiske rettigheder. Det er
afgørende at erkende, at vi aldrig havde
kunnet udvikle vores velfærdssamfund
gennem det 20. århundrede, hvis ikke vi
havde fået grundlovsændringen i 1915.
Mange af fortidens ringeagtede har vist sig
som driftige, skabende og kreative borgere. Demokratiet var tidligere forbeholdt de
få, men nu blev det de manges ret. Og det
skabte grobund for vækst og udvikling i
Danmark – både i den offentlige og private
sektor. Det er inklusionen, som vi skylder
vores velstand, og som har givet os et af
verdens mest tillidsfulde samfund.

ligestilling ikke handler om, at kvinderne
skal tage over. Nej, det handler om, at vi
bliver stærkere, klogere og mere innovative, hvis vi får mangfoldighed ind i vores
centrale beslutningsarenaer.
Så kære partifæller
Med inspiration fra ånden og resultatet
den 5. juni 1915 skal der herfra lyde en opfordring til, at vi hver især og sammen laver
et serviceeftersyn i de cirkler, vi kommer. Er
vi gode nok til at inkludere dem, der ikke
ligner os selv? Sikrer vi den rette udvikling,
eller fastholder vi de samme gammeldags
beslutningshierarkier? Jeg tror på, at et
fortsat fokus på ligestilling, kan gøre os
endnu bedre til sammen at udvikle vores
parti, men også det Nordfyn, vi alle sammen holder af. Stort tillykke til os alle med
100 års jubilæet for Grundlovsændringen i
1915!
Optoget gennem København.

Selvom Grundloven gjorde op med diskrimination, så fjernede den dog ikke uligheden hverken socialt eller mentalt. Vi ved jo
godt, at loven ikke styrer alt her i samfundet. Det er stadig afgørende, hvad det er
for normer, vaner, forestillinger og holdninger, vi har og styrer efter både fælles og
individuelt. Derfor tog det så lang tid, inden kvinder for alvor ”stormede” ind i Folketinget ved valgene. Det rykkede først i
1970érne.
Når man kigger rundt på kønsfordelingen i
landets bestyrelser bliver det tydeligt, at vi
ikke er i mål endnu – heller ikke på Nordfyn. De fleste af os kan blive enige om, at

Kvinder fra Dansk Kvindesamfund klædt som for 100 år siden.
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Indtryk fra kongressen 2015
Af Rikke Jul Andresen

Som suppleant for en kongresdelegeret fra
Nordfyn fik jeg i år mulighed for at deltage
i kongressen den 19.-20. september Som
debutant på kongressen har jeg lovet at
samle mine indtryk her i bladet.
Overordnet set kan jeg efter sådan en kongres ikke blive andet end både stolt og
glad over at være en del af Danmarks største parti, sådan som Mette Frederiksen i
hendes beretning fastslog. Vi har en stærk
formand og et stort og engageret bagland,
som vi alle er en del af, og det tegner godt
for fremtiden i vores parti.
Kendisser alle vegne
At vi var mange der skulle til kongres kunne tydeligt ses i Aalborgs gader lørdag formiddag, hvor partikammerater i alle aldre
og afskygninger strømmede mod Aalborg
Kongres og Kulturcenter.
Vi fra Nordfyn og resten af Middelfartkredsen mødtes i foyeren, og pludselig stod
man så der, mens det ene kendte ansigt
efter det andet defilerede forbi, eller sad
ved bordene ved siden af os. Det skulle
man da lige vænne sig til... Lige inden kongresstart skulle jeg hente en kop kaffe og
var lige ved at brase ind i Helle Thorning,
nå ja hun skulle vel også have kaffe. På
plads i salen kunne jeg konstatere, at vi fra
Middelfartkredsen sad ganske centralt ved
bord 31, 10 meter fra talerstolen. Mette
Frederiksen sad to borde fra os, og til venstre havde vi bordet med de tidligere ministre i partiet.
Efter åbningstalen v. Aalborgs borgmester
Thomas Kastrup-Larsen, kom Rasmus Walter på scenen for at slå tonen an med et par
skønne sange. Og lad os bare slå fast, at
Rasmus Walter ikke fik lov til at synge ”Danmark for folket” alene, sådan som han nu
nok havde forestillet sig, at han skulle. Man
kan ikke bede ca. 1000 socialdemokrater
om ikke at synge med, når det er en af de
bedste arbejdersange, der skal synges. Det
lærte han vist af kongressen!
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Mettes beretning
Så kom Mette Frederiksens beretning med
rigtig mange gode pointer. Jeg noterede
mig blandt andet følgende fra beretningen:
− 925.000 dansker satte kryds ved A i juni.
Vi er Danmarks største parti.
− Frihed, lighed , solidaritet de værdier er
motivationen for fremtiden.
...Om flygtningesituationen:
− Som socialdemokrater kommer vi aldrig
til at kommunikere med verdens flygtninge via annoncer.
− Kristian Thulesen Dahl, Lars Løkke Rasmussen...velkommen til virkeligheden!
− Realisme og humanisme skal gå hånd i
hånd. Humanisme uden realisme dur
ikke, der er en hverdag, der skal hænge
sammen i morgen.
− Verden har brug for mere samarbejde.
Danmark kan vise, at der er en særlig
dansk vej; husk på billedet af politimanden på motorvejen, der fik den lille flygtninge pige til at grine.
Og så inviterede Mette Frederiksen Lars
Løkke til at gå sammen om en bred politisk
aftale om flygtningeproblematikken.
...Om infrastrukturen i Danmark:
− Når man kan modtage en videohilsen fra
Andreas Mogensen fra rummet, skal vi så
ikke også kunne sende og modtage en
sms overalt i Vestjylland. (og Nordfyn
kunne jeg tilføje i mit stille sind)
...Om dagpengesystemet:
− Vi skal arbejde for et bedre og mere trygt
og fleksibelt dagpengesystem, hvor færre falder ud af systemet og hvor der bliver en bedre genoptjeningsret.
...Om oppositionspolitikken:
− Hvis et af de borgerlige partier stopper
med at støtte Løkke, så vil vi ikke tøve
med at vælte regeringen. Vi holder ikke

hånden under Lars Løkke, men vi holder
hånden under Danmark.
...Om hendes egen rolle:
− Ingen af de dilemmaer der præger tiden,
kan besvares på de tyve sekunder der gives i primetime, så det bliver måske lidt
mere kedeligt for jer journalister i fremtiden!
Der var stående klapsalver til vores formand efter beretningen, (der bliver i det
hele taget klappet meget på en kongres,
kan jeg hilse og sige).
Inden runkeldoren stiller træskoene
Herefter var det Harald Børstings tur til at
tale. Hans sidste tale på kongressen som
formand for LO, som han konstaterede.
Han havde i bedste Harald Børsting stil
både en masse ros og drillerier med til Mette Frederiksen, ligesom han takkede Helle
Thorning for hendes store arbejde (hvilket
udløste store klapsalver). Lidt kritik havde
han også med i forhold til den tidligere SRregering. Børsting mente, at der ud af de
mange reformer på arbejdsmarkedet var
skabt nogle huller: ” Det er helt i orden at
skubbe kærligt, men bestemt, til dem der
kan, hvorimod vi virkelig skal vise omsorg
for dem, som ikke kan, og som har brug for
hjælp. Der synes jeg, at vi har været uheldige at få skabt nogle huller. Så derfor siger
jeg, se nu at få lappet de huller”. Børsting
fik til slut endnu mere latter frem, da han
mente, at Løkke måtte have siddet og
googlet sig frem til sit regeringsgrundlag
med søgeord som f.eks. mindretalsregering mv....når nu statsministeren var så dårlig til at holde på sine rådgivere. Jeg kommer til at savne Harald Børstings måde at
sige tingene på, fik jeg tænkt under hans
tale.
Debatten
Herefter kom der gang i taler-rækken (2
minutter til hver) og emnerne var mange:
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Flygtningeretorikken og politikken på området, regionspolitik, skat, ungdomskriminalitet, socialdumping og meget ros og
anerkendelse til Mettes tale. Det var dejligt
at se og høre partikammerater fra alle egne
af landet tale socialdemokratisk politik,
borgmestre, folketingskandidater og folketingsmedlemmer, DSU’er, europaparlamentariker og medlemmer lige fra Jammerbugt til Bornholm. Blot et par citater:
Nicolai Wammen:
Tulle har gjort det til en livsstil både at blæse og have mel i munden og støtte nulvækstens åndelige leder Lars Løkke Rasmussen.
H.C Østerby, borgmester i Holstebro:
Jeg besøger omkring seks virksomheder
om måneden og har morgenkaffemøde
med fagbevægelsen. Erhvervsvenlighed
skal være fokus i kommunerne. Vi skal ikke
mere kalde det udkantsdanmark, det skal
hedder produktionsdanmark.
Nyt principprogram – Hvad gør vi nu?
Sidste punkt på kongressens første dag
havde Dan Jørgensen. Han inviterede kon-

gressen til at deltage i arbejdet om et nyt
principprogram for socialdemokraterne,
som han er blevet pennefører på. Første
step foregik på en efterfølgende workshop
på en lille times tid. Det bliver et spændende arbejde, som vores kreds selvfølgelig vil
komme til at deltage en del i, men da det er
vores alle sammens principprogram, skal
der laves en plan for, hvordan flest mulige i
hele landet kan få indflydelse på det. Udkastet til principprogrammet skal diskuteres
på næste kongres i 2016 og vedtages på
kongressen i 2017.
Dan trak et rigtigt godt citat frem fra
Erling Olsen da han skulle beskrive
arbejdet, nemlig:
Hvad står vi for? Frihed – Lighed - Fællesskab (skulle gerne være det samme)
Hvad står vi i? Samfundsanalysen
Hvad gør vi nu? Øvelsen bliver at lave retningen
Lørdagen sluttede med kongresfest hvor
blandt andet standupkomikeren Carsten
Bang underholdt.

Søndag
Søndagen startede med sang fra børnekoret ”Fristedet” og en rigtig god videohilsen
fra Lykketoft fra hans kontor i FN-bygningen i New York. Igen kan man kun være
stolt, når en dansk socialdemokrat har fået
et så ærefuldt og vigtigt erhverv i vores
verden. Når Lykketoft taler om at tage vores værdier med sig i hans kommende arbejde, så sættes tingene endnu engang
ind i et større perspektiv.
Søndag var der også uddeling af Svend
Auken prisen 2015. Prisen gik til COOP for
deres store indsats for at hjælpe danskerne
til et grønnere, sundere og mere bæredygtigt forbrug. COOP satte sidste år det mål at
fordoble salget af økologiske varer til år
2020 og har blandt andet sænket prisen på
økologiske varer og droppet salg af buræg
og sprøjtegifte i butikkerne. COOP’s administrerende direktør Peter Høgsted modtog prisen. Han efterlyste i sin tale blandt
andet differentieret moms på økologiske
varer (”jeg forstår, at jeg skal betale 41 kroner i afgift for et kilo økologiske nødder og
kun 26 kroner i afgift for et kilo Matador-

Mette Frederiksen på talerstolen på sin første kongres som formand.
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mix”) og en decideret fødevaremission på
partiagendaen.
Traditionen tro var der også indbudt en international taler. I år var det Jan Sithole
lederen fra partiet Swadepa fra Swaziland: ”Man kan kun være arbejder 8 timer
om dagen, men man er menneske 24 timer i døgnet” var et af hans budskaber.
Sidste punkt på kongressen var en paneldebat om folkeafstemningen om retsforbeholdet. Nick Hækkerup indledte debatten med at fortælle om en
børnepornoring, som blev opklaret via
europol samarbejdet, hvor mere end
2000 mennesker blev afsløret. Menneskehandel, handel med narko og børneporno kan det danske politi ikke klare
alene inden for Danmarks grænser.
71.000 forespørgsler, så mange har dansk
politi til Europol hvert år. Hvis vi stemmer
nej og måske får en parallelaftale som
nogle ønsker, så ender vi som Norge, der
har 2000 forespørgsler årligt med en lang
responstid fra Europol.
Paneldebatten gav en masse gode argu-

Vores kongresdeltagere.
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menter, som vi kan bruge når vi skal ud og
fortælle, hvorfor man skal stemme ja til afskaffelse af retsforbeholdet d. 3/12 i år.

Så sluttede kongressen, og jeg blev sendt
hjem med en hel masse indtryk og input til
eftertanke fra to gode dage i Aalborg.
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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, og 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 3 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 i gang med 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 lykkedes 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 2
kolonihaver med hus må siges at være en

billig investering i den fremadrettede integrationsindsats på Nordfyn.
Vi deltager gerne i lignende projekter i
fremtiden.

Der arbejdes i kolonihaven. Foto John Aagaard.

Fotografering i kolonihaven. Foto John Aagaard.
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Et nyt biogasanlæg ved Bogense
Fra grim gylle til grøn gas
Af Jørn Elisiussen

Biogasanlægget.

I april blev der holdt rejsegilde på det nye
biogasanlæg på Odensevej 156 syd for Bogense, og i skrivende stund ser tidsplanen
ud til at holde. Man regner med at sætte
anlægget i drift i løbet af oktober.
Ligeledes er lægningen af rør til transport
af biogassen fra anlægget til generatoranlægget i Søndersø, hvor tilkoblingen til naturgasnettet sker, også ved at være klar.
Bygherren er NGF Nature Energy (tidligere
Naturgas Fyn) i samarbejde med Nordfyns
Biogas a.m.b.a. Der er indgået aftaler med
ca. 80 landbrug om at levere gylle til anlægget. Gyllen omdannes ikke alene til
biogas, men landbrugene får også et meget bedre gødningsprodukt retur.
Anlægget er dimensioneret til årligt at
kunne behandle ca. 270.000 tons frisk bioSide 16

masse – fordelt på ca. 245.000 tons husdyrgødning, ca. 20.000 tons energiafgrøder
og ca. 5.000 tons anden biomasse.
Der vil blive produceret ca. 9,3 mio. m3 bionaturgas; det svarer til ca. 5.100 boligers
årlige varmeforbrug.

Siden løftedes tanken opad med én ring af
gangen.

Anlægget opføres af Xergi A/S, som er et
dansk selskab, ejet af Schouw & Co. og Hedeselskabet.

”…Biomassen, primært husdyrgødning,
køres til biogasanlægget med lastbiler.

De tre store ståltanke er ca. 24 meter høje
og kan hver rumme 7.500 kubikmeter. De
er bygget af ringe af sammenboltede stålplader. Efter støbning af fundamenterne
byggede man videre ved at starte med
toppen af tankene, og det var interessant
at se, hvordan et bygningsværk blev opført
ved at starte med toppen i stedet for soklen!

Til at beskrive selve processen, kan følgende uddrag fra anlæggets miljøgodkendelse citeres:

Her pumpes den flydende husdyrgødning
mv. via et lukket rørsystem ind i modtagetankene. De faste råmaterialer tilføres
modtagetankene via en læssegrav, hvor en
snegl fører det faste materiale videre til
modtagetankene.
Både læssegrav og udpumpning af flydende husdyrgødning foregår indendørs i læssehal med udsugning, der føres til luftfilter
så lugten reduceres.
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Den blandende biomasse pumpes fra
modtagetanken til en af de primære rådnetanke, hvor den overvejende del af biogasproduktionen finder sted.
Efter ”udrådning” føres biomassen videre
til de sekundære rådnetanke (det er de 3
store blå tanke), hvor en ”efterudrådning”
og en opbevaring finder sted.

Herfra pumpes biomassen til udleveringstanken, hvorfra den pumpes til en tankvogn, der leverer den tilbage til husdyrgødningsleverandørerne eller til anden
modtager af den afgassede biomasse. Biogassen produceres i rådnetankene, der
også fungerer som et mindre gaslager. En
mindre del af den producerede biogas bruges i eget motorgeneratoranlæg... ”

Når anlægget går i drift, er det planen at
have 9 fuldtidsbeskæftigede ansat. De 6 er
chauffører, der skal køre de 3 nyindkøbte
lastvogne med specialbyggede gylletrailere fra danske VM Tarm. Hver trailer har en
kapacitet på 40 tons.

Rejsegilde på biogasanlægget april 2015. Foto John Aagaard.
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Tillykke med de 50 år
Den 11. august 2015 kunne socialdemokraternes gruppeformand Kim Johansen fejre 50
års fødselsdag. I den anledning blev der afholdt en reception i Bogense Boligforenings
Festlokale den 14. august.
Af Anette Lykke Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen

A-gruppen havde samlet en skilling ind til
en lille gave i dagens anledning, og Anette
Lykke Jensen holdt en lille tale i forbindelse med overrækkelsen af denne.
I talen kom det frem, at det havde været
lidt svært overhovedet at finde en gave til
manden der har alt. Men de havde købt en
lille ting, som i grunden godt kunne vise,
hvilken person Kim egentlig er, og hvad
han står for.
Gaven var et lille dyr. Et dyr der kan blive
lige så tam som en hund, det kræver dog
en daglig kontakt og lidt tålmodighed. Et
dyr, der udviser stor tillid, når man beskæftiger sig med den. For at få den rigtige trivsel, skal den have den rigtige kost, som
mest består af frugt og grønt, som vel at
mærke, skal være af en god kvalitet, og så
skal den have adgang til masser af frisk
vand i løbet af dagen.
Kløerne skal klippes en gang i mellem og
ørerne skal renses.
Den passer særdeles godt på sine unger og
har sin faste partner, som den lever meget
tæt sammen med. Den er et socialt dyr, der
har det bedst i en stor flok.
Den har kraftige benmuskler, kan løbe rigtig hurtigt og elsker udelivet og naturen
med alt hvad dertil hører. Den kan godt
lide at gå forrest og blive nr. 1.
Den har et meget mildt væsen og kommer
der nye udefra, hvor pelsen måske har en
anden farve, bliver de mødt med respekt
og anerkendelse. Den er blød og lun og virker afslappet uanset situationen.
Der skal fra gruppen lyde endnu et stort tillykke med dagen og tak for en meget hyggelig eftermiddag. Gaven var en lille kanin
designet af Kaj Boye.
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Folkemøde på Bornholm
Kirsten og Bruno har igen været på farten, og denne gang på Bornholm til folkemøde.
Lidt fra folkemødet på Bornholm 2015
fortalt af Bruno
Kirsten og jeg deltog i folkemødet på Bornholm for anden gang, vi var der også i
2013. Vi kombinerer det med 14 dages ferie i vores egen campingvogn. Og i modsætning til 2013, hvor vi havde kanon godt
vejr, var det i år dårligt vejr, men lige netop
under folkemødet var der varmt og solrigt.
Folkemødet er spændende, og vi kan her
træffe rigtig mange politikere dog ikke så
mange i år pga. valget. Der var i år 2.724
events man kunne deltage i fordelt på 767
arrangører, og ifølge Bornholms borgmester var alle senge på Bornholm i brug. Faktisk er hele Allinge et stort folkemøde, og
det myldrer med mennesker over alt, men
vi syntes, at der var en rigtig hyggelig
stemning sammen med 25.000 andre. Så
er det bare med at vælge hvad man vil se,

høre og opleve. Selv kan vi bl. a. godt lide
Politikkens arrangementer. Så var vi selvfølgelig også ved den store scene for at hører Helle Thorning. Vi sad på forreste række,
så Helle kom og hilste, da hun skulle sidde
på bænken ved siden af. Hvis man ville
have en god plads til debatterne, skulle
man generelt komme i god tid. Der var aldrig plads til alle, der ville deltage. Det kan
være svært at vælge, hvad man vil se og
høre, men der er en smart app, hvor man
kan se alle deltagere og arrangementer, og
så kan man lave sit eget program. Der var
ikke så mange landspolitikkere i år, men til
gengæld var der rigtig mange politi betjente, og de gik fredeligt rundt gerne 2 og
2. I det hele taget går folk rundt og hygger
sig. Næsten alle arrangører havde vand
med til uddeling, flere steder var der kaffe,
og hos Venstre i dr. Dantes have var der

gratis øl. Jeg kan varmt anbefale andre, der
har lyst til at hører på politiske og andre
samfunds relaterede debatter eller bare
opleve den dejlige stemning, der er under
Folkemødet, og som allievel har tænkt sig
at tage på en ferie på Bornholm. Så gør det
mens der er folkemøde, det er uge 24 torsdag til søndag.

Helle på folkemødet.

Allinge havn folkemødet.

2 ministre og Bornholms borgmester til folkemøde.
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Seniorhøjskole Nordfyn
Vi har 10 års jubilæum, og det skal fejres
Har du været med før, glæder du dig garanteret til næste Seniorhøjskole på Nordfyn. Har du endnu ikke været med, ja så må
du absolut med denne gang (2016).
Vi er en gruppe frivillige 60+, der arrangere
3 højskoledage i skolernes vinterferie. Vi
kalder os arbejdsgruppen, og vi er næsten
færdige med planlægningen.

Da seniorhøjskolen startede for 10 år siden
deltog 34 og nu deltager 120-150 i alderen
60+
Det bliver 3 dage med fantastisk god mad,
forrygende foredrag, dans, sang, god musik, motion og ikke mindst hyggeligt samvær.

Her er lidt undertitler
Oplevelser som radiomand… Da lysekronen faldt ned i lagkagen… Osvald møder
revyens mestre… Historier fra det politiske
liv… En sund sjæl i et sølle skrog… Min ven
Åge – et kærligt og humoristisk indblik i
Åges underfulde og skæve verden.
2 gange motion i Hallen… underholdning
sang og musik v/ Per Laulund

Tirsdag starter dagen kl. 13.30 med underholdning af Arne Lundemann
Kl. 17 bliver højdepunktet festmiddag, vores pianist Lars Oxenvad spiller også under
middagen. Og efter en dejlig festmiddag underholder Svendborg Herrekor
P.S. det er i uge 7 i 2016, den 15.-16.-17. februar på Nordfyns Gymnasium

Lars Oxenvad.

Seniorhøjskolen 2015.

Vigtigt billetsalget starter den 13. november, og der kan også købes gavekort, det
kan du jo ønske dig i julegave, mange af os
har jo svært ved at ønske os noget.

Med dette overdådige program stiger prisen i år med ca. 7 %, ny billetpris 695 kr.
Vi har en hjemmeside der vil blive opdateret igen senest i starten af november.

www.seniorhøjskolenordfyn.dk
På vegne af arbejdsgruppen
Bruno E. Staffensen

Generalforsamling lørdag den 9. Januar 2016 kl. 10.00 i Bogense.

