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Kære læsere!

Side 2

Kære læsere!

Du sidder nu med blad nr. 2 i år. Så er det lykkedes at få samlet stof til et blad igen, dog ikke så 
stort som sidst. Der er forskellige artikler om de ting, der er sket siden sidst. Vi har fået ny 
gruppeformand Pia Longet, og både Dan Jørgensen og Christel Schaldemose er blevet genvalgt 
med flotte valgresultater. Jan har også fået godt gang i vores facebook side, så skynd dig og blive 
tilmeldt gruppen.
Vi ønsker dig god læsning.
Du kan besøge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk og vores fb 
Socialdemokraterne på Nordfyn.

Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen

Vi satsede mere på plakater 
på pæle i vejkanten denne 
gang. 

Ingen tvivl om det gav mere 
synlighed, men det gav 
også mere arbejde med at 
vedligeholde dem. 

Det var tilsyneladende for 
fristende for dem, der ikke 
havde samme mening som 
os.
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Selvfølgelig har jeg påtaget mig opgaven. 
Man må jo stille op, når det er nødvendigt.
De andre medlemmer af A-gruppen har lo-
vet at hjælpe alt det, de kan, så ved fælles 
hjælp skal vi nok få det til at lykkes.

Når man er ny på en post, så bliver man hur-
tigt spurgt: Hvad vil du så ændre på i for-
hold til tidligere? Hvordan vil du være en 
anderledes formand?
Der er naturligvis også nogle ting, som jeg 
godt kunne tænke mig at fokusere mere på, 
men det er jeg faktisk ikke nået til endnu - 
nu er der jo ikke tale om et formandsvalg, 
jeg har været forberedt på igennem læn-
gere tid. Og ærlig talt, så synes jeg min for-
gænger har gjort det rigtig godt.
Skulle jeg nævne noget alligevel, så vil jeg 
nok prøve på at gøre vores parti og vores 
politik mere synlig. Det er jo et evigt pro-
blem, at vælgerne giver udtryk for, at de 
ikke kan kende forskel på os og vores politi-
ske modstandere.

Nu har vi heldigvis fået en regering, som er 
meget tydelig i sin udtryksform, hvilket 
også vil gøre det lettere for os at videreføre 
vores partis politik helt ud i yderste instans, 
som jo er kommunerne. Jeg skal gerne gå 
forrest med læserbreve, forslag til kommu-
nalbestyrelsen og hvad vi ellers måtte have 
af muligheder. Det kræver bare én ting: At 
jeg har medlemmernes og gruppens op-

bakning. Jeg dur ganske enkelt ikke til at 
kæmpe for mig selv, men hvis jeg føler, at 
jeg kæmper for andre, så er jeg meget svær 
at stoppe.

Inden længe skal vi i gang med at lægge 
budget for næste år i Nordfyns Kommune. 
Her kommer jeg virkelig på arbejde, for det 
har jeg ikke prøvet før, og jeg har betragte-
lig mere styr på bogstaver end på tal. Hel-
digvis har jeg mange års erfaring med at 
læse kommunale budgetter, så jeg går til 
opgaven med oprejst pande, om ikke med 
det økonomiske flair min forgænger har.

”Vi kan jo forskelligt” har altid været mit 
motto. Forstået på den måde, at vi alle har 
forskellige evner, og at alle slags evner er 
meget værd. Hvis vi alle kunne det samme, 
så hang verden ikke sammen.
Om jeg har evner til at blive en god formand 
for A-gruppen, det må tiden vise. Jeg vil i 
hvert fald gøre mit bedste.

Der var ikke lige reserveret plads i min kalen-
der til en formandspost her i 2019
Af Pia Longet, gruppeformand. 

Gåtur rundt om søen ved Dallund slot.
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Tidligere minister, formand for folketinget 
og formand for FN’s 70. generalforsamling 
besøgte mandag aften Nordfyns Gymnasi-
um til et spændende foredrag om sit for-
mandskab i FN, FN som organisation, og 
ikke mindst FN’s 17 verdensmål. Borgere, 
unge som gamle var samlet, og lyttede 
med stort engagement til. 

Inden foredraget gik i gang, fik jeg dog lov 
til at få en lille snak med ham. Som forven-
tet, udviste han dybtgående indsigt i alt, 
hvad jeg spurgte ham om, men så igen; 
han må jo efterhånden være temmelig ru-
tineret i den slags interviews.

Relevant var det for mig, da jeg først spurg-
te ham om, hvorfor det er vigtigt, at de 
unge engagerer sig i den lokale og natio-
nale politik. Ferm som han er, svarede han 
kvikt ”politik er jo, hvordan skal fremtiden 
se ud”. ”Vi er nødt til at have en helt anden 
fremtid, end vi har haft fortid, vi er nødt til 
at vise det meget større omsorg for vores 
ressourcer, for klimaet og for også fordelin-
gen af goderne, hvis vi vil efterlade en or-
dentlig verden til din generation”. Ung-

dommen bliver om nogen mindet om 
klimaudfordringerne, og for at have en 
chance for at imødekomme dem, må de 
unge altså komme på banen, der hvor de 
har muligheden for at gøre noget – nemlig 
på den lokale og nationale politiske scene. 
Lokalt, mener Lykketoft samtidig, at klima-
et skal være på skoleskemaet hele vejen 
igennem ”fra ABC til Ph.d., skal der ikke 
være noget sted, hvor det her ikke er på 
dagsordenen”.

Og bliver vi i klimadebatten lidt længere, 
så mener Lykketoft dog også, at der er vis-
se udfordringer ude omkring i verden. For 
eksempel er USA’s præsident Trump, hvad 
han kalder ”et stort problem”, men mener 
samtidig, at han (Trump) ligeledes ”har fået 
flere til at vågne op og modsige ham” på 
området. Flere guvernører, borgmestre, 
virksomheder og civilsamfundet har påta-
get sig ansvaret. Han nævner særligt Cali-
fornien som én af de førende stater i USA, 
der har vist sig at være langt fremme med 
de krav, der skal ændre klimasituationen. 
Han understreger således, at ”FN’s ver-
densmål blev til, og blev så ambitiøse, fordi 

det ikke bare var regeringer, der sad og for-
handlede det, men det var mange millio-
ner mennesker, der deltog i diskussionen i 
civilsamfundet”, og derfor tror han også på, 
at det nok skal lykkes, selvom han fremhæ-
ver, at der ikke sker nært nok endnu. Vigtigt 
er det derfor også, at de 17 verdensmål bli-
ver brugt som virksomhedsstrategi, ikke 
kun til at skabe omsætning og arbejds-
pladser, men også for at skabe bevidsthed.

Kender man til klimadebatten, så ved man 
også, at vores forbrugsvaner er den største 
synder heri, og det stiller store krav til den 
økonomiske vækst, for, hvordan skal den 
kunne opretholdes uden samme forbrugs-
mønster som nu? Grundlæggende er det, 
at vi ikke kan fortsætte, som vi har gjort 
det. I stedet må vi nødvendigvis lave om på 
tre punkter, foreslår Lykketoft. Det første 
punkt er, at vi skal stoppe afbrændingen af 
olie, gas og kul. Vi skal altså have vores 
energi fra kilder, der ikke udstøder CO2, og 
som kan udkonkurrere de energikilder 
som gør. Dertil foreslå han markedsram-
mer, der sætter afgift på de gamle og let-
telser på de nye. Det andet punkt, er at vi 
skal rette os mod fuldt genbrug, så alt skal 
kunne bruges igen i en eller anden form. 
Og det sidste punkt er at sørge for, at gen-
plantningen af træer genoprettes og øges, 
fordi træerne altså er den bedst formåls-
tjenlige ’fordøjer’ at CO2. Alle tre punkter 
er anvisninger, der er på dagsordenen i de 
verdensmål, som handler om klimaet.

Og klimaet er da også det vigtigste at få 
styr på, mener Lykketoft, for ”hvis ikke vi får 
styr på klimaet, så får vi heller ikke ressour-
cerne til at gøre noget ved alt det andet”. 
Men selvom det er vigtigt at tænke på kli-
maet, mener Lykketoft samtidig, at ulighed 
er et yderst fremtrædende verdensmål, der 
ligeledes skal imødegås med flere konkre-

Med Mogens Lykketoft til en lille snak 
om de 17 verdensmål
Af Karina Bennedsen.
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te initiativer: ”Vi skal have nogle penge ind 
til at forbedre vores velfærd. Det skal vi 
bl.a. have fra finansielle transaktioner, og 
for lavt beskattede kapitalindtægter”. Han 
nævner også socialdemokratiets indsats 
for at lave en aftale om økonomisk forbed-
ring for de børnefamilier, der er på de lave-
ste ydelser i vores samfund, men fremhæ-
ver samtidig, at der stadig er meget at gøre 
over de næste mange år. 

I sin tid som formand for FN’s generalfor-
samling, har Lykketoft oplevet lidt af hvert, 
og derfor benyttede jeg chancen til at 
spørge, hvad FN kan gøre ved de katastro-
fale valgresultater, dvs. Brexit og valget af 
Trump, som han var vidne til under sit for-
mandsskab. Ikke overraskende, men oply-
sende var det, da han svarede, at ungdom-
men og kvinder, men også at 
afroamerikanere og latinamerikanere (sær-
ligt ved valget i USA) stemmer. Desuden 
understreger han, at det også handler om, 
hvordan vi lader os manipulere af pressen 
og den sociale-medie-verden, og at det så-
ledes er ”et spørgsmål om, at vi er tilstræk-
kelig mange, der går op imod det medie-
billede, der har været med til at skabe de 
her valgresultater”.

Til sidst, spurgte jeg ham om, hvorfor vig-
tige emner som atomvåben og demokrati 
ikke er nævnt i de 17 verdensmål, hvortil 
han svarede: ”hvis vi skal begynde på et 
nyt udrustningskapløb, så vil det også tage 
kræfterne for noget af alt det andet, vi skal 
have gjort”. Derudover ”når der ikke står 
noget om demokrati i verdensmålene, så 
er det jo fordi, at flertallet af medlemslan-
dene ikke er demokratiske, og vi kan ikke 
vente med at gøre noget ved klimaet og 
uligheden, og alt det andet, der står noget 
om i verdensmålene til vi alle sammen er 
demokratiske”.

Med de rigtige politiske tiltag, samarbejde 
og engagement, tror han på, at de nok skal 
lykkes, selvom vi endnu har lang vej igen. 

Foto Mogens Jørgensen.
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Jeg har siden folketingsvalget kunnet mær-
ke, hvilken positiv betydning valgresultatet 
har fået på mine omgivelser mange steder 
her på Nordfyn og også som medarbejder i 
den offentlige sektor, hvoraf mange støtter 
vores regering med Mette Frederiksen i 
spidsen eller støttepartierne. Det lykkedes 
os at få nøglerne tilbage til regeringskonto-
rerne! Alle ved, at det giver nye muligheder! 

Jeg selv har følt, at det har været en ørken-
vandring under Lars Løkke og co. 

Og det er så skønt, at vi igen som socialde-
mokrater her på Nordfyn var mange, der på 
forskellig vis bidrog til valgkampen med 
solid støtte til Dan Jørgensen, som vores 
spidskandidat. For mig betyder det meget, 
at vi sammen “ går på gaden” og deler ma-

terialer ud og får kontakt med borgerne. 
Og mange borgere vil rigtig gerne have 
kontakt og en snak om valget og andet, der 
rører sig i vores lokalområder. Og synlige er 
vi jo med vores flotte røde jakker, trailer, ro-
ser m.m. Og vores energi og gode humør! 
Det nytter noget!!!

Vi vandt, og vi har fået et meget ambitiøst 
regeringsgrundlag ”Retfærdig retning for 
Danmark”, hvor der øverst er indskrevet, at 
”vi skal gå forrest i kampen mod klimakri-
sen, Styrke vores velfærd igen, bekæmpe 
stigende ulighed, satse på uddannelse, 
fremme integrationen og løfte et ansvar for 
verden”. Socialdemokratiske mærkesager!! 
Udgangspunktet er stærkt! Det giver opti-
misme og håb i forhold til fremtiden! 
Og med Dan i spidsen for klima-, energi- og 
forsyningsindsatsen indsatsen er der store 
forhåbninger og forventninger, som jeg 
ved, at han vil gøre sit allerbedste for at i 
indfri i samspil med masser af centrale ak-
tører! For det er ikke let. Men som socialde-
mokrater ved vi, hvor vigtig det er, at klima-
indsatsen skal højt op i gear, og at vi alle 
kommer til at bidrage! Det skal gøres nu, 
inden det er for sent! Det her kommer helt 
sikkert til at kunne mærkes på Nordfyns 
kommune og de kommunalpolitiske be-
slutninger på trods af, at vi som parti er i 
opposition pt.
Mette Frederiksen er kommet umådelig 
godt fra start. Hun har høstet mange roser 
for sin markering af og undskyldning til 
Godhavndrengene. Samt af sin afvisning af 
Trump vedrørende hans ønske om køb af 
Grønland. Og af at hun har fået sat diplo-
matiet i fht. USA på rette spor igen! Godt 
gået!

Vi har som nyt regeringsparti haft dejlig ar-
bejdsro, mens de har været i krise og kaos i 
blå blok! At få udmøntet regeringsgrundla-
get ved vi godt, at det ikke hele vejen kan 

Politisk optur!
Af Helle Waagner. Medlem af kommunalbestyrelsen, Social- og 
sundhedsudvalget og erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget.

Helle Waaagner.
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Valgkampen for Dan Jørgensen er i gang.

blive let med så forskellige støttepartier 
som radikale og Enhedslisten. Især tegnes 
der udfordringer på den økonomiske poli-
tik, hvor de befinder sig på hver sin planet 
på en del planer!
Men jeg ser indtil nu mange tegn på, at der 
er vilje og nogen resultater har jo vist sig. 
Senest med aftale mellem regeringen og 
regionerne om økonomien for 2020 med 
henblik på et pænt løft til sundhedsvæse-
net og KL´aftale med regeringen om øko-
nomi-aftalen for 2020: Rum til at håndtere 
flere ældre og børn. Det er ingen gavebod, 
men solidt med henblik på tidens udfor-
dringer med flere ældre og børn.

Et felt der i særlig grad har min bevågen-
hed er skatteområdet, hvor der igen er lan-
ge udsigter til, at det nye ( igen!!!) it-system, 
der skal inddrive skatter igen er meget 
langt fra at fungere. Jeg håber, at der som 
en midlertidig løsning ansættes medarbej-
dere til inddrivelsen og gerne i koblingen til 
kommunerne. Det her krænker i den grad 
alle os, der vil fælles velfærd m.m. Og så er 
det så himmelråbende uretfærdigt! For det 
betyder jo, at vi som kommunalpolitikere 
kan komme til at mangle penge til vores 
områder. Og de 118 milliarder, der er i skat-
terestancer, kan vi jo bruge til rigtig me-
get...! Morten Bødskov (A) står som ny skat-
teminister med en kæmpestor og vigtig 
opgave, som han har arvet fra Karsten Lau-
ritsen (V), som kunne have gjort meget, 
meget mere for at genoprette skat! 

Og Pernille Rosenkrantz Theil er godt i 
gang som børne- og undervisningsmini-
ster, Trine Bramsen ditto på forsvarsområ-
det. Ja, vi har et godt hold af ministre, tror 
jeg! Dog kunne jeg godt have ønsket et par 
flere kvindelige ministre i et ligestillings-
perspektiv! 

At vi har regeringsmagten vil helt sikkert 
over tid kunne mærkes endnu mere på os 
som socialdemokrater i kommunalbesty-
relsesarbejdet. De evindelige og skadelige 
2 procent besparelser, som Lars Løkke og 
co. stod i spidsen for, har på nogle områder 
gjort os mere effektive, men samlet set har 
de underminimeret velfærdsområderne og 

givet rigtig dårlig arbejdsmiljø mange ste-
der! 

Det har især min politiske bevågenhed, 
hvad der sker især på Christiansborg i sær-
deleshed, men også i EU og andre steder på 
kloden, fordi disse politiske felter er for-
bundne kar... Og vores regering med Mette 
F. i front kan bidrage positivt i en verden 
med alt for mange populistiske ledere som 
eksempelvis Putin, Trump og Erdogan.

Så ja – jeg har gennem sommeren set fra et 
nordfynsk socialdemokratisk perspektiv 
haft landspolitisk optur over vores nye dan-
ske socialdemokratiske regering og håber, 
at det fortsætter!
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Ovenpå EU valget
Af Christel Schaldemose, medlem af EU parlamentet.

Så er det nye Europa-Parlament i gang igen 
efter sommerferien og forude venter mas-
ser af spændende opgaver. Men inden det 
egentlige politiske arbejde begynder, er 
der en masse praktiske ting, der skal over-
stås. Det er nemlig også en del af arbejdet i 
Europa-Parlamentet.

Nye kontorer og kollegaer og ansatte

Før valget pakkede jeg alle mine kontorsa-
ger i flyttekasser. Det har jeg gjort før hvert 
valg, selvom jeg hver gang har fået det 
samme kontor igen efter valget. Den her 
gang er det dog anderledes.

Kontorerne i Europa-Parlamentet er blevet 
renoveret og fordelt på ny. Det betyder, at 
jeg for første gang i 13 år skal sidde på et 
andet kontor. Det lyder måske som en lille 
ting, men jeg skal altså lige vænne mig til 
at tage en anden elevator og gå et andet 
sted hen.

Heldigvis sidder jeg stadig på 11. sal med 
udsigt ud over Bruxelles. Nu sidder jeg 
bare i den anden ende af samme gang.

Omkring mig er der både nye og gamle an-
sigter. Et valg vil altid ændre i den gruppe 
af mennesker, der er. Og denne gang er in-
gen undtagelse. Med to nye kollegaer i 
Niels Fuglsang og Marianne Vind, er der 
også kommet nye ansatte ind til at assiste-
re dem.

Selvom vi kun lige er gået i gang, så er 
stemningen og optimismen i top. Med 
Niels og Marianne har jeg fået to kollegaer 
med masser af gåpåmod og entusiasme, 
og samme fornemmelse har jeg af resten 
af vores delegation. Jeg er sikker på, det 
bliver godt!

Når alle papirer er i orden, når alle har fået 
egne mailadresser, og når alle flyttekasser 
er pakket ud, så er vi også mere end 100% 
klar til at tage fat i arbejdet.

Ny Kommission

Lige nu går vi nemlig 
og venter på at den 
nye Europa-Kommissi-
on træder til. Den 1. 
november starter den 
nye formand, Ursula 
von der Leyen, på sin 
post, og først næste år 
kommer resten af 
Kommissionen.

Det betyder også, at 
arbejdet med lovgiv-
ning ikke fylder så me-
get indtil da. Til gen-
gæld kommer de 
politiske høringer af 
de nye kommissærer 
til at fylde meget den 
kommende tid. De 
kommende kommis-
særer skal nemlig for-
tælle Europa-Parla-
mentet om, hvad 
deres vigtigste priori-
teter bliver. Det er især 
her vi kan være med til 
at påvirke, hvad EU 
skal prioritere i de 
kommende 5 år. Der-
for er høringerne poli-

tisk meget vigtige. Og vi kan fra Europa-
Parlamentets side endda sætte trumf på. 
For hvis ikke vi er tilfredse med kommissæ-
rernes planer, kan vi lade være med at god-
kende dem. Så mon ikke de kommer til at 
lytte til os :-)

Så selvom arbejdet lige nu er lidt anderle-
des, end hvad det vil være de næste fem år, 
så er der fuld gang i arbejdet. Og det er 
vildt spændende! Og jeg lover, at jeg nok 
skal fortælle mere næste gang.

Christel på gaden og føre valgkamp ved Meny i Bogense.
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Historiecenter Otterup Geværfabrik
Af Niels Henrik Nielsen, bestyrelsesmedlem Historiecenter 
Otterup geværfabrik.

Grundlæggeren af Otterup Geværfabrik 
Hans Schultz blev født i 1864, samme år 
som vi måtte afstå Sønderjylland. Han vok-
sede op med skytteforeningerne, som 
skød op med formål at vinde Sønderjylland 
tilbage. Han blev en dygtig skytte og ved 
militæret arbejdede han også med gevæ-
rer og ammunition.
Han kom til Otterup i 1889 og startede som 
trædrejer, men samtidig begyndte folk fra 
hele landet at sende geværer til reparation 
og ombygning hos ham, da det hurtigt var 
rygtedes, at han kunne noget med gevæ-
rer.
I 1904 droppede han trædrejebænken og 
startede eget bøssemagerværksted i Jern-
banegade 22. I 1908 kan han i kontakt med 
Niels Lasen fra Horsens, som selv havde re-
pareret en riffel fra Schultz, og det endte 
med han kom til Otterup og blev ansat hos 
Schultz. 
I 1917 besluttede Hans Schultz og Niels 
Larsen sig for at gå i kompagniskab, og de 
startede så geværfabrikken i Jernbanega-
de. 
Lokalerne blev hurtigt for små, så året efter 
købte de et foderstoflager ved stationen af 
Emmelev Mølle, og i 1919 blev firmaet 
”Schultz & Larsen Geværfabrik” indregistre-
ret.
Der blev blandt andet købt billige maski-
ner i Tyskland til opstarten. Ved freden ef-
ter 1. Verdenskrig måtte Tyskland ikke 
fremstille våben, og de tyske våbenfabrik-
kers maskiner kunne derfor købes billigt.

Inden da, i 1911, havde Hans Schultz star-
tet A/S Dansk Ammunitionsfabrik, som 
blev etableret i en nyopført fabriksbygning 
og et krudthus (i dag Nordfynsværkstedet). 
Der var en god økonomi i virksomheden, 
og den var med til starte Geværfabrikken.

Geværfabrikken blev kendt over det meste 
af verden for sine Otterup rifler. De var 
kendt for deres store præcision, og det var 

både rifler til skytteforeninger og til jagt. 
Der blev aldrig gået på kompromis med 
kvaliteten. Otterup var blevet sat på land-
kortet.

Der var både gode og mindre gode tider 
for de to virksomheder. Der var gyldne ti-
der efter 2. Verdenskrig, men i 70’erne be-
gyndte afmatningen, og hen mod slutnin-
gen stod det klart, at de håndlavede rifler 
ikke kunne klare sig i kampen mod auto-
matiseringen i industrien.

Ammunitionsfabrikken lukkede i 1980 og 
Geværfabrikken lukkede i 1994. I 1996 kø-
ber Otterup kommune grund og bygnin-
ger.
I ammunitionsfabrikken og krudthuset har 
Nordfynsværkstedet til huse, og i geværfa-
brikkens lokaler var der nogle år med for-
skellige aktiviteter, men i dag er det et kul-
turhus, der drives som en selvejende 
institution.

Bygningen fremstår stort set stadig, som 
da fabrikken lukkede. Men bestyrelsen ar-
bejder i øjeblikket på at skaffe finansiering 
til en renovering af hele bygningen. En ar-
kitekt har lavet et projekt, hvor den moder-
niseres med toiletter og bedre tilgængelig-
hed, men ellers bliver den holdt i stilen fra 
dengang.
I projektet indgår 
også etablering af 
et historiecenter, 
med et lille muse-
um i 3-4 lokaler på 
1. Salen og ellers 
udsmykning af re-
sten af huset, så 
man igen kan for-
nemme maskiner-
ne og den tidligere 
produktion af ge-
værer.

En lille gruppe har gennem de sidste snart 
10 år arbejdet på at få et museum startet 
op. De har samlet mange effekter, og der er 
også kommet nogle kasser tilbage fra Rask 
Mølle, hvor hele produktionen flyttede 
over efter lukningen.

I januar i år blev foreningen ”Historiecenter 
Otterup Geværfabrik” så stiftet som en 
selvstændig forening med det formål at 
indsamle, udstille og bevare effekter samt 
historie og viden med relation til Otterup 
Geværfabrik og A/S Dansk Ammunitions-
fabrik gennem tiderne.

Der er allerede indsamlet en del historie i 
Margit Egdals bog om de to fabrikker, men 
vi tror der stadig kan findes både flere ef-
fekter og mere historie hos mennesker 
med relationer til fabrikkerne.
Vi har deltaget med en stand på by night i 
Otterup og på mølledagen ved Lumby 
Mølle, og vi har da også fået kontakt til fle-
re vi nu skal ud og besøge.

Det er et spændende projekt, der har væ-
ret arbejdet med gennem en del år, og som 
vi tror nu snart kan blive virkelighed.

Geværfabrikken 1920. Hans Schultz havde tidligere købt bygningen, 
der da var foderstoflager, og ombygget den til fabrik.
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Permanent ensretning i Otterup
Af Brian Lebæk, næstformand Teknik og Miljø.

Det har i mange år været lidt af en udfor-
dring, at komme gennem bymidten i Otte-
rup.

De to handelsgader, Jernbanegade og 
Bredgade, har været belastet af mere og 
mere trafik, og man har været nødt til at 
zig-zagge sig vej gennem byen. Når to biler 
skulle krydse hinanden, har det ofte været 
nødvendigt for den ene at finde et hul mel-
lem de parkerede biler at holde stille i.

For fodgængere og cyklister har gaderne 
været et uoverskueligt kaos at færdes i.
Heldigvis har hastighederne ikke været så 
høje, så uheldene har trods alt været få og 
små.
For at give bymidten et tiltrængt løft og 
gøre den mere attraktiv, er der igangsat et 
større arbejde med en masterplan, der om-
fatter hele bymidten og området ved bib-

lioteket. Planen omfatter blandt andet ny 
flot belægning på veje og fortove og nye 
mere miljøvenlige metoder til bortledning 
af regnvand.
I forbindelse med gennemførelsen af alle 
disse tiltag, for at gøre byen mere tillok-
kende og velfungerende, er et af målene at 
få færdslen til at glide bedre og mere over-
skueligt. Derfor har der det sidste godt 
halve år været gennemført et forsøg med 
ensretning af Jernbanegade og Bredgade.
Resultaterne fra denne forsøgsperiode 
danner, sammen med de indkomne hø-
ringssvar, grundlag for beslutningen om at 
gøre ensretningen permanent i begge ga-
der.

Efter ensretningen har trafikmængden 
stort set været uændret med en tendens til 
at være steget en smule. Det påvirker med 
andre ord ikke aktiviteten negativt at ens-
rette.
Flere borgere og erhvervsdrivende har ef-
terspurgt flere P-pladser, men tællinger i 
uge 25 har vist at omkring 49 % af de lovli-
ge P-pladser i bymidten var ledige. Mang-
lende P-pladser burde derfor ikke være et 
problem, andet end hvis man ønsker at 
parkere lige ud for en bestemt butik.
Høringssvarene har overvejende været po-
sitive, dog med nogle bekymringer om-

kring faldende omsætning i butikkerne, og 
at man mener at tilgængeligheden, ek-
sempelvis fra Nordvestkvarteret, skulle bli-
ve dårligere. Vi er overbeviste om, at om-
sætningerne i forretningerne nærmere vil 
kunne øges.

Det vil blive lettere, mere behageligt og fø-
les tryggere at færdes, både i bil, på cykel 
og til fods, da der bliver mere plads, og tra-
fikken bliver mere overskuelig. 
Samtidig bliver der større mulighed for 
udeservering og udendørs udstillinger 
foran butikkerne. Dette vil skabe mere liv 
og aktivitet i gaden og formentlig fasthol-
de potentielle kunder længere i bymidten. 

Tilgængeligheden er ændret en smule, 
men ikke blevet dårligere.
For turister, er adgangen til bymidten let, 
da man ganske enkelt kan køre ind ad Jern-
banegade fra lyskrydset, som man alligevel 
ankommer til, både fra Odense og Has-
mark. 
Lokale er allerede nu ved at lære retninger 
og ”smutveje” at kende, og så er der faktisk 
gode til- og frakørselsforhold for alle. P-
pladserne på Torvet, får ind/udkørsel fra 
Nørregade.
Nogle gange vil man komme til at køre en 
smule længere, men det opvejes helt klart 
af fordelene ved en ensretning.

Alt i alt vil både ensretningen og den sam-
lede masterplan, når den er gennemført, 
helt sikkert gøre Otterup Bymidte til et 
bedre sted at handle og et meget hyggeli-
gere område at færdes i – for alle.
Så er det op til os alle at bruge byen og 
handle lokalt, så der virkelig kommer liv i 
byen 

Ensretningen i Jernbanegade og Bredgade 
bliver nu permanent.

Ensretningen i Jernbanegade og Bredgade bliver nu permanent.
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Arkivfoto fra maj 2014.

Valgresultater
Af Niels Henrik Nielsen, partiforeningsformand.

Foråret 2019 blev en ekstrem travl tid for 
partiforeningen. Vi havde i måneder forud 
arbejdet med planlægning af både Eu- og 
folketingsvalget. Vi kendte datoen for EU 
valget, men der var mange gisninger om, 
hvornår Lars Løkke ville udskrive valg. Vi 
vidste dog at valget skulle afholdes senest 
den 17. juni, 4 år efter sidste valg.
Endelig blev valget udskrevet, og det be-
tød så, at de to valgkampe delvist faldt 
sammen. Desværre kom EU valget hurtigt i 
baggrunden, men der var pludselig mange 
aktiviteter at holde rede på. 
Jeg syntes vi fik lavet en god valgkamp for 
både Christel og Dan. Der blev hængt pla-
kater op, delt foldere ud, lavet gadeaktivi-
teter og mange andre ting. Der blev lavet 
et kæmpe stort stykke arbejde af Dans 
kampagneleder Emil, og der blev også 

ydet en stor indsats af jer medlemmer. 
Også Christel og Dan var på hele tiden.
En stor tak til jer alle og et stort tillykke 
mede jeres flotte valgresultater. Christel fik 
65.179 stemmer og Dan fik 15.443. 
Vi fik også et rødt flertal i folketinget, og 
det lykkedes Mette at danne en Socialde-
mokratisk mindretalsregering, hvor Dan fik 
et virkelig tungt ministerium med energi, 
forsyning og klima.
Og de er allerede godt i gang med at tage 
fat på at indfri valgløfterne. 

Hvad ved du om AOF? 

 
Deltag i konkurrencen og vind et gavekort  
For 2 personer til et valgfrit foredrag hos 
AOF Center Odense 
 
 
 
 
         
                                                                Scan QR-koden og deltag med mobil-   
                  telefonen eller brug linket herunder  

            på din PC: 
  
            bit.ly/AOF-Fjordensdag 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

Dan Jørgensen besøgte Fjordens dag 2018.
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KONGRES 2019 
– En optur for enhver socialdemokrat!
Af Ann Berit Christensen, næstformand i partiforeningen.

Jeg er netop kommet hjem fra min første 
kongres i socialdemokratiet. Træt og fyldt 
op af de mange taler, ord og visioner. Og 
høj. Høj af at føle at være ”kommet hjem” 
– Høj over at føle at de mennesker vi har 
valgt at sætte i spidsen af vores Danmark , 
er gode mennesker; - mennesker, der vil 
det bedste for den enkelte dansker og for 
det samlede samfund.

Mette Frederiksens beretning var både be-
friende jordnær at lytte på, samtidigt med 
at den også var tillidsskabende og trovær-
dig. Som hun selv sagde: ”Jeg har ikke 
brugt de sidste fire år på at genopbygge 
tilliden til Socialdemokratiet, for så nu at 
løbe fra det, vi sagde i valgkampen”. Og det 

betyder, at vi ikke kan det hele på én gang 
– vi har jo forhåbentligt også mindst de 
næste fire år at arbejde i – men vi er nødt til 
at prioritere, så vi kommer i gang med at 
løse alle de udfordringer vi har brug for bli-
ver løst til det bedre. 

Men hun lagde vægt på de signaturprojek-
ter, der skal trække Danmark i en mere ret-
færdig retning.

Og det handler om velfærd, om en ny selv-
styrereform. Om Pension og klima og miljø. 
Udlændinge. Og opgøret med centralise-
ring.

Om at når vi i Socialdemokratiet omfavner 

dilemmaerne, fordi vi SKAL træffe vores 
beslutninger med udgangspunkt i flere 
perspektiver, så er valget – i sidste ende en-
kelt: Vi skal vælge dét, der er mest retfær-
digt for de svageste!

Det var en fantastisk tale at høre på. Selv-
følgelig blev den nok også løftet af stemin-
gen. Hvem søren vil ikke gerne være på 
vinderholdet Og vi vandt jo regeringsmag-
ten med en meget kompetent og menne-
skelig person i spidsen. Hun fik stående 
klapsalver i flere minutter bagefter!

Du kan høre og se hele Mette´s tale på so-
cialdemokratiet.dk. 

Side 12
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Af andre emner, der blev spurgt ind til og 
debatteret under punktet ”Dialog med for-
manden” var bl.a. udligningsreformen, der 
– i flg. Mette F., er en bunden opgave, der 
SKAL løses, og som altså kræver at borg-
mestrene er i stand til at bøje sig mod hin-
anden. For hvis borgmestrene/kommuner-
ne kun vil se på deres eget lille område og 
kommune, så bliver der ingen ny udlig-
ningsreform! Hun fortalte også, at dels bli-
ver midlerne fordelt uretfærdigt og ulige, 
som det er nu, men også at den nuværen-
de måde at fordele midlerne til kommu-
nerne på er så kompliceret, at ingen stort 
set har kinamands chance for at forstå det, 
og at der efter sigende kun er ÉN person i 
indenrigsministeriet, der kan gennemskue 
reglerne. Så der skal findes en løsning, og 
den vil IKKE tilgodese alle. Der er nogle, der 
vil føle sig forfordelt. Så hun appellerede 
til, at man måtte forstå, at det ikke var et 
spørgsmål om at  få forhandlet sig frem til 
en god udligningsreform, men den mindst 
dårlige!

Under ”Dialog med formanden” ytrede vo-
res aktive DSU´er sig meget! Det gennem-
gående tema for DSU´erne i år var uddan-
nelsespolitik, der blev berørt fra cirka 20 
forskellige vinkler (eller lige så mange 
DSU´er, der var på talerstolen).

Godt og dejligt med den aktive ungdom, 
men alderdommen kunne måske godt 
have tænkt sig lidt flere temaer og mere 
mangfoldighed i spørgelysten.

Lørdag sluttede med en dejlig kongresfest, 
hvor vores tidligere statsminister Poul Ny-
rup Rasmussen holdt en både interessant 
og meget morsom tale for og til Mette. Og 
som han dog kan sige: ”Mette..”

Søndag blev Mette F. både meget overra-
sket og rørt, da partiet i samarbejde med 
venner, familie og socialdemokratiske væl-
gere havde produceret en lille video for at 
takke hende for hendes væremåde.  Bl.a. 
deltog Poul Erik, der er talsmand for God-
havnsdrengene, med en meget rørende 

tak til Mette. Og det var tydeligt at mærke, 
at de alle satte pris på hendes nærvær og 
engagement for de svageste i samfundet. 
Mette måtte lige bruge lommetørklædet 
efter den video!

Sidst på dagen blev ”Svend Auken prisen” 
uddelt. I år gik den til virksomheden Green-
Kayak, der startede for 2 år siden i Køben-
havns havn. En kajakinstruktør var bekym-
ret og frustreret over alt det affald og 
plastik, der flød rundt i havneområdet, så 
han fik den idé, at stille en kajak til rådig-
hed – gratis – for alle, der ville bruge 2 ti-
mer på at samle affald.

I dag findes ordningen i de store byer/hav-
ne i hele landet og desuden flere steder i 
Norden og Europa. Der er indtil videre ble-
vet indsamlet hele 20 tons affald. Impone-
rende!

Tak for hyggeligt selskab og samvær med 
de andre tre delegerede fra foreningen!

Arkivfoto Mette i valgkamp.
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Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere 
med handicap
Af Kim Johansen, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Nordfyns Kommune har indgået samarbej-
de med Dansk Handicap forbund og SUMH 
– Sammenslutningen af Unge Med Handi-
cap - omkring et projekt med det formål, ud 
fra en helhedsbetragtning af målgruppens 
jobmål, ønsker og
ressourcer, at øge tilknytningen til arbejds-
markedet for mennesker med handicap, på 
kontanthjælp, dagpenge og ledighedsydel-
se i Nordfyns Kommune. 

I projektet implementeres der i de eksiste-
rende arbejdsgange i kommunen en række 
kerneelementer bestående af en scree-
ningsmodel, personlige jobformidlere, CV 
og en virksomhedsrettet indsats og et efter-
værn for borgere visiteret til fleksjob. 

Med implementeringen af kerneelementer-
ne skal målgruppen i projektet gerne opleve 

en forandring i kommunens fokus på handi-
cap og beskæftigelse, de kompenserende 
ordninger og jobmatch på ordinære timer. 
Derudover skal målgruppen opleve en for-
andring i deres viden om egen situation, 
handicap, kompensationsmuligheder og 
muligheder på det lokale arbejdsmarked. 
Kort fortalt betyder det, at man skaber fokus 
og opmærksomhed på de mange mulighe-
der lovgivningen i dag byder på, for at sikre 
at alle får de samme muligheder for at være 
en del af arbejdsmarkedet.
Projektet har et mål om at screene i alt 1220 
borgere på kontanthjælp, dagpenge, ledige 
sygedagpenge og kontanthjælpsmodtager 
og at visitere 122 borgere ind i projektet. 
Heraf forventes det, at 61 opnår løntimer i 
ordinær beskæftigelse. Implementeringen 
af kerneelementerne skal i sidste ende sikre, 
at mennesker med handicap bliver integre-

ret på arbejdsmarkedet på lige fod med 
mennesker uden handicap, og dermed ska-
be et mere rummeligt arbejdsmarked.

Projektets målgruppe er ledige med handi-
cap i Nordfyns kommune, der enten modta-
ger kontant- eller uddannelseshjælp, ledig-
hedsydelse eller dagpenge.

Målgruppen i projektet omfatter altså alle 
typer af handicap – både fysiske, psykiske, 
kognitive og sensoriske handicap – dog skal 
der være tale om en varig funktionsnedsæt-
telse.

I projektet forstås handicap ud fra WHO´s re-
lationelle definition af handicap, hvor et 
handicap defineres som en funktionsned-
sættelse, der påvirker borgerens arbejds-
mæssige evner, og derfor udgør en barriere i 
forhold til beskæftigelse.

Hvilken forandring skal projektet 

medføre for målgruppen?

Med et større fokus og en koncentreret ind-
sats, har projektet til formål at øge tilknytnin-
gen til det lokale arbejdsmarked i Nordfyns 
kommune for mennesker med handicap, 
der modtager kontanthjælp, dagpenge og 
ledighedsydelse samt at fastholde borgere 
visiteret til flexjob på arbejdsmarkedet. 

Projektets målgruppe skal med projektet 
opleve en forandring i det fokus kommunen 
har på dem, de skal opleve at få en hånd-
holdt indsats med et øget jobfokus på ordi-
nære timer. Derudover skal målgruppen op-
leve en forandring i deres viden om egen 
situation, herunder deres kompensations-
muligheder og muligheder på det lokale ar-
bejdsmarked.
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Fritidspas – et kommunalt tilskud til børn 
i fritidsaktiviteter
Af Anette Lykke Jensen, næstformand for Erhverv, Kultur- Fritidsudvalget.

Nordfyns Kommune har mange politiker 
og en af dem er en sundhedspolitik, og det 
skal være let at være sund. Det betyder 
blandt andet, at alle skal kunne gå til fri-
tidsaktiviteter, hvis lysten er der.

For nogle forældre med børn kan en fritids-
aktivitet være en udgift på budgettet, der 
ikke er råd til. Det er der nu lavet en regel 
om. Det betyder, at hvis man som borger 
har børn mellem 3 og 17 år, er det muligt at 
få tildelt et ”Fritidspas”.

Der er dog enkelte regler for, hvornår bar-
net/børnene er berettiget til det. 

Den samlede husstandsindkomst må ikke 
overstige 201.228 kr. Hvis der er flere børn 
forhøjes indkomsten med 7.000 pr barn. 
Det vil sige at hvis man har f.eks. har tre 
børn må husstandsindkomsten ikke over-
stige 215.228.

Hvis man er enlig forsørger øges indkomst-
grænsen til 263.367 kr. med ét barn i hus-
standen og derefter med 7.000 pr barn 
som for samlevende.

Det er en lov, som regeringen er begyndt at 
snakke om igen, fordi det er af afgørende 
betydning for barnet, at have en social rela-
tion til andre børn, som barnet kan ligestille 
sig med og indgå i fællesskaber med.

Denne lov giver mulighed for at tilbyde 
økonomisk støtte til børn, som ellers ikke 
ville have mulighed for at deltage i almin-
delige fritidsaktiviteter på lige fod med alle 
andre børn. Det giver barnet mulighed for 
at få en social tilknytning til et netværk og 
til voksne, som kan være en uvurderlig 
hjælp til særligt udsatte børn, der kan have 
brug for ekstra omsorg.

For udsatte børn og unge er deltagelse i 
fritidsaktiviteter med til at forbedre både 
præstationen i skolen,  og til at styrke deres 
selvtillid, og det kan være den direkte år-
sag til at forbedre deres trivsel og udvik-
ling. Kommunen sender automatisk et fri-
tidspas til børn og unge mellem 3 og 17 år, 
som modtager minimum 90 % økonomisk 
tilskud til friplads. 

Fritidspasset giver adgang til alle former 
for fritidsaktiviteter, uden at der skal beta-
les kontingent, og det kan også indgå som 
en betaling for f.eks. en lejrtur, eller f.eks. 
en gymnastikdragt.

Det er den enkelte forening, som indberet-
ter til kommunen hvilken aktivitet barnet/
børnene er tilknyttet og foreningen får re-
funderet kontingentet fra kommunen ved 
indberetningen. Der kan benyttes kontin-
genter/egenbetaling på op til 1.000 kr. pr. 
barn pr år blandt alle foreninger.

Hvis et kontingent til én aktivitet har et år-
ligt beløb på 400 kr kan resten af de 1.000 
kr. benyttes til en anden aktivitet.
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2019   
07. oktober 18.00 Gruppemøde budget Bogense
11. november 18.00 Gruppemøde Otterup
02. december 18.00 Gruppemøde Søndersø

2020   
11. januar 10.00 Generalforsamling Søndersø

Aktivitetetskalender 2019/20
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FOREDRAG/SHOW OM ELVIS PRESLEY 

Spændende og medrivende show om Elvis. Få hele 
den fantastiske historie og alle de dejlige Elvis 
klassikere tilsat diasshow. Olav Lisby er foredrags-
holder. 

Tirsdag 31/10 kl. 19.00-21.00  
Nordfyns Bibliotek,  Søndergade 2, Otterup 
Pris 100 kr. 
 

bliv bedre til dansk 

dansk for ordblinde og forberedende voksenundervisning (fvu)                                     

• Hos AOF kan du få hjælp helt GRATIS 

• Vi har undervisning på små hold 

• Kontakt os for mere  information på 69160600 

 

TILMELDING PÅ 69160600 ELLER 

ODENSE-NORDFYN.AOF.DK 

aof center odense på nordfyn 
Start Kursusnavn Tid Sted Underviser Pris 
2/11 Pileflet, weekendkursus 09.00-16.00 Havrehedskolen, Morud Christian Vording 600 

26/10 Croquis, weekendkursus 10.00-16.00 Bogense Skole Lisbeth Krag Olsen 550 
16/11 Inspiration til dine billeder, weekendkursus 10.00-16.00 Bogense Skole Lisbeth Krag Olsen 550 
5/10 Windows 10, weekendkursus 09.00-14.30 Søndersøskolen Gert M. Hegnsvang 625 
30/9 Beklædningssyning 17.00-19.45 Slettens Skole, Otterup Gitte Rosa Thomsen 1100 
5/10 Brød på surdej, weekendkursus 10.00-13.30 Havrehedskolen, Morud Martin Ole Waallann 475 
5/10 Brødbagningsteknik, weekendkursus 14.00-17.30 Havrehedskolen, Morud Martin Ole Waallann 475 

26/10 Musik og bevægelse for forældre børn 09.00-10.00 Industrivej 12, Otterup Irmelin Stockmar 420 
26/10 Musik og bevægelse for forældre børn 10.00-11.00 Industrivej 12, Otterup Irmelin Stockmar 420 
26/10 Musikterapeutisk hold for børn 11.00-12.00 Industrivej 12, Otterup Irmelin Stockmar 420 
23/10 Klassisk yoga 18.00-19.30 Industrivej 12, Otterup Irmelin Stockmar 630 
22/10 Træk vejret 15.30-16.30 Industrivej 12, Otterup Irmelin Stockmar 375 
22/10 Afspænding og massage, udviklingshæmmede 14.00-15.30 Industrivej 12, Otterup Irmelin Stockmar 560 
17/1 Harmonika 15.00-16.50 Bogense Skole Torild Aasen 1600 
6/1 Rygtræning ”Tryg ryg” 15.00-15.55 Sundhedshuset, Bogense Birgitte Løv 800 
9/1 Rygtræning ”Tryg ryg” 15.00-15.55 Sundhedshuset, Bogense Elin Busborg Mentzoni 800 
23/1 Chi Gong 10.00-11.30 Medborgerhuset Sø. Morten Schütt 1050 
22/1 Engels begyndere 19.00-20.50 Slettens Skole, Otterup Carina Munksgaard 960 
22/1 Engelsk, let øvede 17.00-18.50 Slettens Skole, Otterup Carina Munksgaard 960 
8/1 Fransk, let øvede 19.30-21.00 Slettens Skole, Otterup Vanessa Balsby 750 
30/1 Spansk, begyndere 17.00-18.50 Havrehedskolen, Morud Ruby Esmeralda Juáez 1015 
30/1 Spansk, let øvede 19.00-20.50 Havrehedskolen, Morud Ruby Esmeralda Juáez 1015 

      

 

 

 

 

 

 

SENIORHØJSKOLEN 

Arbejdsgruppen arrangerer højskoledage for 
seniorer . Se hele programmet: 
www.seniorhøjskolenordfyn.dk 
 
Man-onsdag 10/2-12/2 kl. 8.30-15.30 
Nordfyns Gymnasium, Søndersø 
Pris 795 kr. 

INSPIRATION TIL DINE KRUKKER 

Kom med på rundvisning i gartneriet. Der serve-
res et glas rødvin. Der gives rabat ved køb. 
 
Onsdag 22/4-2020 kl. 17.30-19.30 
Stige Blomster, Kirkegyden 80, Odense N 
Pris 50 kr. 

SE FLERE FOREDRAG OG KURSER PÅ VORES HJEMMESIDE 


