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Kære læsere!
Du sidder nu med det første blad i år og med en ny formand og redaktør. Vi har denne gang
samlet flere indlæg om det samme tema, der denne gang er ”rent vand”. Vi introducerer også et
par nye klummer - nemlig:
Hverdagen i kommunen – en ansat fortæller” og et medlemsportræt.
Vi skal her inden sommer have valgt vores nye spidskandidat og ellers må vi jo sige, at den
politiske dagsorden lige pt. udelukkende har fokus på sundhedssituationen.
Du kan besøge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk.

Moderne vandværksarkitektur
- vandværket ved Otterup/Lunde

Med venlig hilsen
Ann Berit Christensen

Opstilling af spidskandidat
i Nordfyns kommune

Formand:
Socialdemokratiet på Nordfyn
Ann Berit Christensen
Vædehave 14, 5462 Morud
E-mail: annberit.christensen@outlook.dk
Mobil: 2844 4065
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

I den kommende tid gør vi klar til opstilling af vores nye spidskandidat.
Så har du lyst til at gøre en afgørende forskel for fremtidens Nordfyn, så er det nu
du har chancen.

Næstformand:
Rikke Jul Andresen
Viernevej 24, 5471 Søndersø
E-mail: gogletten@hotmail.com
Mobil: 6168 6750

Er der mere end én kandidat, skal der afholdes urafstemning.
Kandidater skal henvende sig til formanden Ann Berit Christensen, mobil 2844
4065 eller næstformanden Rikke Jul Andresen, mobil 6168 6750 senest 15. maj
klokken 12.00.

Kasserer og medlemsansvarlig:
Mogens Jørgensen
Bredbjergvej 64, 5462 Morud
Tlf: 2855 4611
E-mail: mijoergensen@outlook.dk
Informationsudvalg:
Ann Berit Christensen
Bruno Staffensen
Mogens Jørgensen
Erling Jensen
Jan Poulsen
Web redaktør
Erling Jensen, Blæsbjerghus
Redigering og layout:
Blæsbjerghus,
Erling Jensen, DJ
Blæsbjergvej 76, 5462 Morud
Tlf: 2164 7869
E-mail: ej@blaesbjerghus.dk
www.blaesbjerghus.dk
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Hvis der er andre kandidater end gruppeformand Pia Longet, skal urafstemningen være afviklet senest den 30. juni.
Såfremt det bliver relevant vil vi for første gang benytte et elektronisk afstemningsredskab – men mere om det senere og hvis det bliver relevant!
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Nyt fra formanden
Af Ann Berit Christensen, Formand.

Onsdag den 11. marts havde jeg 1. maj
gruppen samlet for at planlægge årets 1.
maj arrangement i Kongens Have, og i fællesskab så og hørte vi Mette´s besked om, at
alle offentlige ansatte blev sendt hjem i to
uger.
Allerede denne aften var der nogle, der
mente, at selvom Mette ”kun” havde varslet
to ugers nedlukning, så var det formegentlig kun en start. Og de fik ret.
Da vi holdt generalforsamling den 11. januar i år, var der ikke en eneste, der talte, tænkte eller var optaget af Corona.
Ja, vi vidste vel end ikke hvad det var, - altså
bortset fra øllen!
Men siden er vi blevet klogere; - og det er
gået utroligt stærkt.
Fra at vi en weekend både måtte se X-Factor
og melodi grandprix uden publikum til, at vi
næste weekend lukkede Danmark ned
uden, at vi næsten forstod, hvad der foregik
og hvorfor?

Rue Vandværk

Senere måtte vi aflyse/udskyde:
- Tur til Christiansborg
- Bestyrelsesmøde
- A-gruppens store fællesmøde med de faglige organisationer
-
1. maj arrangement i Kongens have i
Odense
- Kredsrepræsentantskabsmøde
- Regionens repræsentantskabsmøde i Fredericia
-
Regionens planlagte møder med de 4
spidskandidater til regionsvalget 2021
..og listen er sikkert ikke udtømmende – og
vi nok må forvente, at der kan komme flere
aflysninger.

Vi har dog lært at bruge de tekniske hjælpemidler, der skal til for at kunne mødes uden
at være fysisk sammen, og det er jo rigtigt
godt!
Da vi planlagde indholdet i dette blad, som
du nu holder i hånden, så situationen altså
meget anderledes ud. Vi havde aftalt, at vi
ville forsøge at sætte fokus på vores vand i
kommunen – vores vandværker og vores
vandforsyning – helt generelt.
Efter vi er kommet ud på den anden side af
Coronaen, er rent drikkevand da også fortsat en hjerte- og mærkesag for os, så derfor
har vi valgt at holde fast i dette tema, selvom det måske godt kan virke, som om vi
ikke har situationsfornemmelse.
Og helt uden ”corona-reflektioner” er dette
blad dog heller ikke!
I den kommende tid skal bestyrelsen arbejde med at få valgt en ny spidskandidat til
kommunalvalget i 2021 efter at Kim Johansen har ønsket at trække sig. Du kan læse
mere om processen andet sted i bladet. Såfremt der er mere end én kandidat, skal vi
afholde urafstemning, der denne gang vil
ske elektronisk, men mere om det hvis det
bliver aktuelt.
Vi håber også, at vi får lejlighed til at kunne
deltage i de ”By Night” arrangementer, der
er planlagt i Søndersø og Otterup. Det bliver d. 19. juni i Søndersø og den 31. juli i Otterup.
I vores aktivitetsplan havde vi aftalt et offentlig møde/dialogmøde ”sidst på foråret”.
Det er i skrivende stund ikke sikkert vi er i
stand til at afholde det, men det må tiden jo
vise.
God læselyst!

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Side 3

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Rent vand er Danmarks vigtigste ressource
Grundvandet tilhører os alle, og rent drikkevand må til enhver tid komme foran alt
andet. Vi skal deles om det, vi skal ikke rense det, men vi skal passe på det. Ikke
mindst for vores efterkommeres skyld.
Af Pia Longet, Gruppeformand.

Vi hører i disse år rigtig meget om drikkevand. Det er der mange gode grunde til, og
det er bestemt ikke altid gode ting, vi hører.
Fortidens synder er begyndt at vise sig, og
det ene vandværk efter det andet får konstateret, at der er spor af noget i drikkevandet, som ikke skal være der.
Fortidens synder viser sig
Den ene årsag til dette er, at man kan måle
lavere og lavere mængder af de forskellige
stoffer, at resterne nu kan spores, hvad de
ikke kunne tidligere. Det er vandet faktisk
ikke blevet hverken bedre eller ringere af,
men nu ved man mere om, hvad der er i.
Den anden side af dette er, at de sprøjtegifte, man brugte for 50 år siden, nu for alvor er
nået ned til grundvandet. Det samme gælder forskellige former for forurening.
Det tager fra 20 til 50 år for vandet at sive
ned til grundvandet, alt efter, hvilke jordlag,
vandet skal passere.
Denne siven er faktisk den helt naturlige
måde, vandet bliver renset på. Men selv den
solide, danske undergrund kan ikke sortere
alle de kemiske stoffer fra. Og det er derfor,
vi oplever resterne i drikkevandet.
Side 4

Det var ikke altid en synd dengang
At tale om ”fortidens synder” er måske ikke
helt korrekt i denne sammenhæng. Der var
nemlig mange af disse stoffer, som ikke var
forbudte for 50 år siden. Nogle af stofferne
har været tilladte indtil for få år siden, så der
er altså ikke alle, som har forbrudt sig mod
loven eller handlet imod sund fornuft - man
brugte, hvad der var tilladt.
Faktisk stod det indtil for få år siden på flere
af de midler, der blev anvendt i landbruget,
at den bedste måde at komme af med rester på, var at hælde det ud på jorden!
Så det gjorde man naturligvis, i god tro.
I dag ved vi, at det ikke var så godt. I dag
hører vi næsten hver uge om et nyt vandværk, som har fået et påbud af en eller anden slags.
Så galt kan det gå
For et par år siden var der problemer med et
nordfynsk vandværk, hvor der flere gange
var målt giftrester over grænseværdierne.
Aviserne skrev op og ned ad stolper, og det
fik forbrugerne til i stedet at købe vand på
flaske. I flaskevand er grænseværdien for
det pågældende stof 10 gange højere end i
grundvand, så det var jo en fuldkommen
grotesk reaktion.
Nej, ingen kan vide, om der om 50 år viser
sig skader, som er opstået på grund af stofmængder, eksperterne anser som uskadelige i vandet i dag.
Men når borgerne vælger at tro mere på
avisskriverier end på vores højt uddannede
sundhedsmyndigheder, så har vi for alvor et
problem.
Så lad være med at gå og tro, at dit drikkevand er giftigt og livsfarligt.

Det er det ikke!
HVIS dit drikkevand er sundhedsskadeligt,
så lukker sundhedsmyndighederne for det.
Så længe, det ikke er lukket, kan du roligt
drikke det.
Stort ansvar for frivillige
Igennem mange år har danske vandværker
været drevet som selvstændige enheder og
med frivillige bestyrelser.
På de store vandværker er der råd til at have
folk ansat, men på de mindste vandværk,
som vi har flest af i Nordfyns Kommune, er
det ofte frivillige bestyrelsesmedlemmer
selv, der står for måling, kontrol og ikke
mindst har ansvaret for at få fortalt forbrugerne, hvis der er noget galt med vandet.
Det er et meget stort ansvar.
Min helt personlige holdning er, at det er for
stort et ansvar at lægge ud til mennesker,
som arbejder af ren interesse.
Der er nok ikke mange, som siger tak for
indsatsen, mens det går godt.
Men når det går galt, så skal de frivillige bestyrelsesmedlemmer nok få at vide, hvad
alle mener.
Vi har allerede set eksempler i det nordfynske, som nærmest minder om en hetz.
Det synes jeg ikke er rimeligt.
Samtidig synes jeg faktisk heller ikke, at vores drikkevand er noget, man kan overlade
til folk, som ikke er uddannede til at tage sig
af det, uanset hvor stor interesse de har for
sagen. Det er simpelthen for stort et ansvar
- synes jeg.
Men det er der ikke så mange andre, der
mener.
De gange, jeg har nævnt ovenstående, er
der opstået en lettere ophidset stemning,
så det er nok ikke nu, jeg skal kæmpe for at
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Veflinge Vandværk

få dette ansvar lagt over på mere professionelle.
Sagen er nemlig den, at der kun ses én anden mulighed, og det er at lægge vandværket ind under Vandcenter Syd og det bliver
frygteligt dyrt.
Siger man.
Jeg ved det ikke, hvad er den rimelige pris
for rent drikkevand?
En anden mulighed kunne måske være at få
slået de små vandværker sammen, så de
kunne deles om ekspertiserne.
De fleste ser meget gerne, at ordningen
med de mange frivillige bestyrelser fortsætter.
Så længe det er muligt, og så længe de opfylder kravene, så er det også ok.
Og kommunen holder selvfølgelig øje.
En plan for vandforsyningen
Det, vi fra kommunens side har gjort, er at
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

udarbejde en vandforsyningsplan, som alle
kommunens vandværker skal efterleve. Og
så længe de gør det, så kan vi alle være tilfredse.
Forsyningsplanen rummer blandt andet
krav om, at alle vandværker på sigt skal
være forbundet med andre vandværker for
at fremtidssikre forsyningen.
Dét er ikke noget, alle er begejstrede for,
det er nemlig dyrt at lægge mange kilometer vandledning.
Men det er nødvendigt.
Nogle vandværker påpeger, at de i stedet
meget billigere kan lave en ekstra boring, at
der er masser af rent vand i deres område.
Det er givet rigtigt.
Men hvad så med de vandværker, som IKKE
kan det? De skal så stå alene eller hvad?
Vi er nødt til at være enige om, at grundvandet tilhører os alle sammen, uanset hvor det
rene vand geografisk ligger placeret.
Det kan ganske enkelt ikke hjælpe noget, at

egoismen tager over her ”Vi har rent og fint
drikkevand her i vores by, I andre må klare
jer selv”.
Kunne man forestille sig et scenarie, hvor
der var områder på Nordfyn, man ganske
enkelt ikke kunne bo i, fordi der lige præcis
her ikke var et kildefelt uden sprøjterester i?
Det håber jeg sørme ikke, at der er nogen
der mener. Grundvandet tilhører os alle,
uanset hvor kildefelterne ligger. Og det er
ikke nok, at vandværkerne hjælper sig selv,
de skal også hjælpe hinanden.
Men så kan vi da bare rense vandet!
Der findes en mulighed for at rense drikkevandet ved at lade det løbe igennem aktivt
kul.
Det skal vi bestemt IKKE ind på!!!!
For det første, så er det ikke alt, der kan renses ud, så det kan give en falsk tryghed.
For det andet, så skal vi rent principielt ikke
rense vores drikkevand, når vi nu altid har
Side 5
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haft verdens reneste og fineste vand fra naturens side.
Når vi ikke tillader at rense drikkevandet, så
er man tvunget til at passe på det. Længere
er den ikke.
Hvis vi begynder at tillade rensning, så kan
det jo pludselig ”være lige meget” om vi
passer på det, om vi planter træer oven på
kildefelter eller om vi sprøjter jorden.

Så, at rense drikkevandet skal være den absolut sidste løsning, vi tager i brug.
Det kan blive nødvendigt. Det har været
nødvendigt i perioder, men vi giver kun tilladelsen som en dispensation og i en kort
periode, så det giver vandværket en mulighed for at finde andre løsninger, nyt kildefelt, eller hvad det måtte være.
Der findes faktisk nogle ganske få steder i
Danmark, hvor man er nødt til at rense van-

det, fordi der ikke er andre muligheder. Det
kan være på en lille ø, hvor det er ganske
umuligt at lægge rør, der er lange nok til at
hente rent vand.
Men holdningen er, hos de fleste, og i hvert
fald hos mig, helt klar ellers:
Så længe der overhovedet er mulighed for
at finde rent vand, så er det det, vi gør.
Punktum.
Rent vand til mine oldebørn
Det er svært at spå, især om fremtiden, sagde Storm P, og det havde han helt ret i.
Lige præcis med vores vand tør jeg dog
godt komme med en spådom:
Vi har ikke set det værste endnu.
Der vil blive ved med at være vandværker,
som får konstateret sprøjterester og forurening i mange år endnu. Så vi har alle en stor
opgave i at være opmærksomme og passe
på denne, Danmarks største naturressource.
Og hvordan sikrer vi så, at der også er rent
vand til vores oldebørn???
En god plan ville være at plante træer og
lave skov ovenpå de største og bedste kildefelter. At indse, at der er andet vigtigt i
verden end opdyrket landbrugsjord.
Den slags ting er så småt på vej, men det
sker ikke lige hen over natten. Det kræver
både lovgivning, overtalelse og ikke mindst
økonomi, inden vi for alvor kommer i gang
med at passe på fremtidens grundvand.
Lige nu er der nok at gøre med at skaffe rent
vand til os, der lever lige nu.
Men vi må ikke glemme dem, der kommer
efter.
Med ønsket om rent drikkevand til alle også i fremtiden.
Kærlig hilsen
Pia Longet

I disse corona-tider er ens egen
skygge næsten den bedste ven!
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Rent drikkevand - måske en saga blot
Af Kasper Solberg, bestyrelsesmedlem.

Som beboer i Jørgensø, får vi vand fra
Nordfyns Vandværk. Et vandværk der ligger ude på de flade jorder tæt på Egebjerggård og som forsyner et stort område, herunder flere hundrede sommerhuse.
For et par år siden, begyndte vi at høre om
pesticidrester i drikkevandet. Noget der
bekymrede mange af os. Hvorvidt de først
nu er sunket ned gennem jordlagene, eller
om vi først nu kan måle dem rent teknisk,
kan i og for sig være underordnet.
De er der, flere forskellige slags endda.
Nogle med navne så man skal slå krøller på
tungen for at udtale dem. Methyl-desphenyl-Chloridazon m.fl. Stoffer som var tilladte engang, men som nu er i drikkevandet, endda ca. 300 gange over
grænseværdien!
Vandværket forsøgte at løse det ved at lave
nye prøveboringer. Både Dalskoven og
Pugholm blev undersøgt, og 2 prøveboringer blev påbegyndt tæt på Vandcenter
Syds boring ved Pugholm udenfor Norup.
Herefter fulgte langsommeligt tovtrækkeri, en højstemt generalforsamling med DRs
rullende kameraer udenfor forsamlingshuset og slutteligt en ny bestyrelse, hvoraf 3
ud af 4 bestyrelsesmedlemmer er områwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

dets største landmænd som tilsammen
forbruger omkring 40% af al vandet fra
vandværket.

me ud af vandværket og selv etablere drikkevandsboringer, men her er vi stavnsbundet.

Nu forventede alle at der ville ske noget.
Men den nye bestyrelse lukkede ned for
prøveboringerne og ville i stedet forsøge
at rense eksisterende kildeplads med en
udokumenteret metode for biologisk rensning. Selvfølgelig fordi det samlet set vil
blive en væsentlig billigere løsning, særligt
når man som bestyrelsen er storforbrugere
af vand.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan det er kommet så vidt. Min måske naive tillid til at myndighederne griber ind for
at skåne borgerne, har lidt et knæk.

Den danske foreningsmodel med demokratiske valg og mulighed for ekstraordinære generalforsamlinger er i praksis sat
ud af spillet da 2/3 af vandforbrugerne er
sommerhusejere, som ikke deltager aktivt i
generalforsamlingerne. Mens de store
landmænd som ofte ejer mange ejendomme, med hver sin vandmåler, har deraf
også flere stemmer og kan derfor samle
flertal lettere.

Jeg ønsker ingenlunde at klantre landmændene for fortidens synder, de har bare
fulgt datidens retningslinjer og det er
nemt at være bagklog. Men hvorfor bliver
der ikke gjort noget? Vi er mange der savner indgriben og handling.
Imens løfter vi og vores børn, glassene
med pesticidholdigt vand og siger SKÅL !

Vandværk ved Otterup/Lunde

Hvad så nu? Det korte af det lange er at
der stadig ikke er sket noget!
På trods af at kommunen krævede en
handleplan, og truede med at lukke vandværket, er vi lige vidt. Stadig lange udsigter
til rent vand. Vandværket har ansøgt om
tilladelse til at rense vandet med et kulfilter, men i Nordfyns Kommune mener man
heldigvis at drikkevand skal komme rent
op af undergrunden. Man kunne være
bange for, at hvis vi først renser vandet, så
er der ingen grund til at passe på vores fælles drikkevandsarv for eftertiden.
Flere borgere har opfordret kommunen til
at gribe ind i håbet om at vi så kan få rent
vand.
Mange har egenhændigt investeret i kulfilteranlæg for at få deres vand renset, andre
har forhørt sig om muligheden for at komSide 7
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Pas godt på vandet!
Hvad er det, der er koldt, friskt, lokalt, rent og kommer direkte fra kilden?
Det er dit drikkevand. Pas godt på det, du bor jo lige oven på det.
Af Kristian Friis, Profitten.
Det er dejligt at rejse, se fremmede steder,
snuse til de fremmede dufte, smage den
fremmede mad og de lokale vine. Det er
også rart at komme hjem igen, og jeg vil
vædde på, at jeg ikke er den eneste, vel ankommet hjem åbner for vandhanen og nyder et koldt glas frisk lokalt rent vand. Uhm!
det smager godt.
I Danmark er vi, som et af de få lande i verden begunstiget af, at det vand vi har i hanerne som hovedregel kun skal igennem
en, i forhold til andre lande, simpel vandbehandling for at blive til rent drikkevand. Undergrundens geologi og rigeligt med regn,
gør, at der produceres meget grundvand
her til lands. Da geologien samtidig er fremkommelig findes der gode grundvandsforekomster med en del år på bagen og
som derfor ikke er påvirket af menneskelig
aktivitet Der er steder, hvor der pumpes
grundvand op, der er dannet medens Christian den fjerde var konge i Danmark. (1577
– 1648).
I mange andre lande er vandmængden
knap og drikkevandsforsyningen er afhængig af overfladevand eller af grundvand, der
indvindes tæt på. Dette vand påvirkes direkte af menneskelig aktivitet, variationer i
vejret og skal renses og desinficeres inden
det kan sendes ud til forbrugerne, derfor
smager det af klor. Det er ikke mange år siden at Københavnernes vand også smagte
af klor. For at sikre vandforsyningen anvendte man søvand som drikkevand. For at
sikre den sundhedsmæssige vandkvalitet
blev der tilsat klor. I dag drikker Københavnerne også kun drikkevand produceret af
grundvand.
Behandling af grundvand
Når grundvandet pumpes op fra undergrunden bliver det iltet på vandværket. Det
sker på en iltningstrappe efterfulgt af åbne
Side 8

sandfiltre eller i trykfiltre, hvor vandet både
iltes og filtreres. Denne behandling sikrer, at
vandet renses for stoffer som er opløst i
vandet på dets vej ned i grundvandet. Det
er stoffer som jern, mangan og ammonium
og i nogle tilfælde arsen, nikkel, svovlbrinte
og metan. Hvis ikke vi foretager denne behandling vil vandet smage eller lugte dårligt, eller være uklart som ude hos bedstemor på gården i gamle dage.
Nu er vandet blevet til drikkevand og er klar
til at blive pumpet direkte ud til os forbrugere. Der tages løbende prøver at vandets
kvalitet og der arbejdes for at sikre at vandet forbliver rent for bakterier mv. Hvis drikkevandet skal være rent og vandbehandlingen skal forblive simpel, skal vi være sikre
på, at grundvandet påvirkes så lidt som muligt fra menneskelig aktivitet på overfladen.
Det kan være fra anvendelse af pesticider,
påvirkning af nitrat eller ved forurening fra
industriproduktion.
Beskyttelse af grundvand
Hvis vi skal sikre rent vand til os og vore ef-

terkommere, er det nødvendigt at beskytte
grundvandet. Vi kan rense, men ikke for alt.
Ikke uden store omkostninger og i disse tider måske endnu vigtigere, ikke uden at vi
bliver afhængige af komplicerede processer som kræver både viden og leverancer
udefra. Det er derfor vigtigt at vandboringer anbringes, hvor der ikke er fare for forurening, og at de boringer vi har beskyttes.
Det har vist sig at den nuværende indsats
ikke har været nok. En større indsats for at
beskytte grundvandet er nødvendigt og
Folketinget har vedtaget at der skal udlægges beskyttelseszoner rundt om boringerne. Lodsejeren, der ejer jorden og som får
pålagt restriktioner vil blive fuldt økonomisk kompenseret.
Der er i Danmark foretaget kortlægning af
sammenhængen mellem grundvandsdannelse og geologien. Disse undersøgelser
giver et godt billede af, hvor grundvandet
dannes. Disse større områder bør også have
en grad af beskyttelse. Flere vandværker
betaler i dag kompensation til ejere af jor-

Tågerod vandværk
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den, så de kan dyrke afgrøder der ikke kræver et så stort tryk af pesticider og nitrat. I
nogle områder har man taget skridtet fuldt
ud og pålagt at der dyrkes økologisk. I de
kommende år vil vi se flere initiativer for at
beskytte de områder hvor grundvandet
dannes.
Har vi to sæt grænseværdier
Ofte hører vi at der er forurening i drikkevandet, ”men heldigvis er det under grænseværdien.” Det er ikke korrekt. Et enigt folketing har igennem mange år fastsat, at der
ikke må være forurenede stoffer i vores
vand. ”nul tolerance”. Dette er fastslået i
drikkevandsbekendtgørelsen, som administreres af Miljøministeriet.
Grænseværdierne er som skrevet sat til nul
– eller så nær nul som det var muligt, med
de analysemetoder der var gældende, da
kravene første gang blev en del af lovgivningen Det er ikke det samme som at det er
sundhedsfarligt med en smule forurening i
vandet. Der er derfor sat nogle sundhedsmæssige grænseværdier for de stoffer der
findes. Findes der stoffer i grundvandet
over de grænser der gælder for drikkevandet, skal vandværket tage vare på at problemet løses. Der vil kunne gives dispensationer indtil der igen kan leveres vand uden
forurening. Den sundhedsmæssige grænseværdi bruges i den sammenhæng som en
retningslinje for hvor lang tid dispensationen kan gives og denne afgørelse træffes af
kommunen i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, der har den sundhedsfaglige ekspertise. Opgaven for vandværket er
dog klar, der skal handles. Jeg har svært ved
at se hvordan man kan argumentere imod
dette.
Lokal vandforsyning
I Nordfyns kommune er langt hovedparten
af vandforsyningen baseret på lokale vandværker der er organiseret som andelsselskaber eller lignende konstruktioner. Det er
således de forbrugere der bor lige oven på
grundvandet, som har ansvaret for, at der
kommer rent og godt drikkevand ud af hanerne. Det er et stort ansvar vi påtager os.
Man kan stille sig det spørgsmål om vi med
de stigende udfordringer for at holde vanwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

det rent kan klare det selv. De fleste steder
går det stadig godt, men vi har jo desværre
også eksempler hvor udfordringerne er
store.
I forbindelse med det sidste valg til kommunalbestyrelsen var jeg til vælgermøde i Skåstrup forsamlingshus. Her erklærede alle
kandidater fra alle partier, at de ønsker at
Nordfyns kommunes vandforsyning skal
baseres på lokale forbrugerejede vandværker. Den tillid som kommunalbestyrelsen
viser os, skal vi tage vare på. Vi bliver nødt til
også at tale om parametre som forbrugerog leveringssikkerhed og ikke kun fokusere
på prisen, når vi sammenligner os med nabovandværket. Vi skal samarbejde med de
andre vandværker, så vi kan lære af hinandens erfaringer. Det kan også være gavnligt
med samarbejde omkring ansættelse af
”lønnet” personale, langtidsplanlægning og
intensiveret prøvetagning for at følge udviklingen af vandkvaliteten.
Kommunen hjælper os
Nordfyns kommune har givet os et godt
redskab. De har vedtaget en ny vandforsyningsplan der udstikker rammerne så der
sikres vand nok til alle,
at kvaliteten er i top,
beskyttelse og hvor
det vil være hensigtsmæssigt at koble flere
vandværker sammen.
Det giver forsyningssikkerhed. Når flere
vandværker er koblet
sammen er der også
et meget større incitament til at løfte opgaven i flok. Med en aktuel sætning, skal vi
være nære på afstand.
Det koster penge at
etablere sammenkobling af vandværkerne,
men måske er det dit
vandværk der i morgen har brug for vand
fra nabovandværket.
Nøglerne til vandværket har vi kun til låns.

Hvis ikke vi kan levere varen må vi aflevere
dem.
Os som forbrugere
Jeg kan godt forstå at der er forbrugere der
blive utrygge. Er vores vand nu rent og
godt. Vil det så ikke være en god ide at købe
et lille hjemmerenseanlæg. Det vil i mange
tilfælde være en dårlig ide. Disse anlæg skal
drives og justeres. Der kan være kemi forbundet med renseprocessen. Det samme
gør sig gældende med blødgørings anlæg
til privaten. De har de samme udfordringer,
flere anlæg der anvendes er ovenikøbet
ikke godkendt til anvendelse på koldt vands
installationen. Lidt frækt kan man sige at
blødgøringsanlæg er for mageligheden og
ikke for drikkevandskvaliteten.
Kristian Friis
Efterlønsmodtager og økologisk grøntsags avler.
Har beskæftiget mig med vandforsyning i 35 år i
Danmark og i udlandet.

Rue Vandværk
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Hverdagen i Nordfyns kommune – en ansat fortæller
Af Heidi Valentin, bestyrelsesmedlem.
Imellem de tre hovedbyer: Søndersø, Otterup og Bogense, gemmer sig en drøm. En
drøm om et ligeværdigt og selvstændigt liv
til alle, et liv i trivsel, et liv hvor psykisk sygdom ikke sætter grænser for drømme og
håb.
Placeret ved hovedvejen gennem Særslev,
ligger en tidligere gård med navnet Fredensbo. I bygningen huserer jeg og mine
nærmeste kolleger i socialpsykiatrien. Vi
tilbyder støtte til de psykisk syge borgere i
kommunen, der er over 18 år, og bor i eget
hjem.
Vores opgave er at få hverdagen til at fungere, forbygge sygdomsfrembrud og lære
den enkelte at navigere hensigtsmæssigt i
samfundet, trods sygdom.
Psykisk sygdom er et bredt begreb. Diagnoserne er alsidige og udtryksformen forskellig for den enkelte. Til fælles har de, at de
skaber en alternativ virkelighed, en virkelighed, hvor det ikke altid er let at møde
forståelse, en virkelighed, hvor det kan
være svært at leve op til de krav og forventninger samfundet stiller.
Når klokken slår 7, møder de første medarbejdere. Vi orienterer os om, hvordan borgerne i bybilledet har det. Holder os ajour
med lægerne, sygehuset, jobcentret, sagsbehandlerne, misbrugsbehandlerne, ja
godt og vel ajour, med alle dem vi får lov til
at samarbejde med og som har indflydelse
på hvordan dem, vi støtter trives. Vi bemærker om, der har været ændringer i adfærd
og udfordringer, der bør takles eller om livet skrider fremad mod selvstændighed.
Vores fornemmeste opgave er at udfordre
lægerne og psykiaterne i forhold til den
medicin de udskriver, spørge sagsbehandlerne om de planer, der er lagt giver mening og at sikre, at borgerens sag bliver talt
og deres behov ytret.
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Vi støtter gerne med at blive jobparat eller
at lære at håndtere livet på nye måder. Vi
konfronterer dem, vi hjælper med deres
valg i livet og orienterer om faldgrupper eller konsekvenser.
Vi tager hånd om, at der er mad på bordet,
holder øje med hvordan medicinen virker
eller hæmmer. Vi skaber struktur og finder
nye måder at gøre ting på og oplærer i,
hvordan symptomer kan håndteres, og
hvordan sygdomsfrembrud opsnappes, før
de tager fat. Vi lærer den enkelte at leve
med det, der er og at klare sig så selvstændigt som muligt.
Vi forsøger at skabe ro og orden i en verden, der til tider er lidelsesfuld eller kaotisk.
Virkeligheden med psykisk sygdom er, at
der er udfordringer og bump på vejen, på
steder de fleste raske tager for givet.
Der er nok de færreste, der tænker over det,
men for at opretholde et fungerende liv,
har vi som mennesker brug for en rytme,
rammer og struktur. Der er ting, der skal
ordnes: regningerne skal betales til tiden,
køleskabet skal fyldes, jobbet skal passes,
postkassen tømmes, tøjet vaskes, maden
laves, og der skal gøres rent og ryddes op.
Det lyder let, men hvis du bliver panisk,
hver gang du modtager post, er bange for
at maden i køleskabet er blevet forgiftet,
ser mider på dørhåndtaget eller hører
stemmer, der kontinuerligt fortæller dig, at
du skal straffes, at du er mislykket og måske
føler dig overvåget, når du træder ud af hoveddøren, så er hverdagen slet ikke så let
længere.
Alt det som de fleste tager for givet, kan
blive uendelig svært.

liv med ubehagelige udfordringer, driver
desværre også nogle mennesker med psykisk sygdom ud i misbrug. Ofte misbrug af
alkohol, hash eller beroligende medicin.
Andre psykiske sygdomme skaber impulsivitet og driver den ramte ud i verden med
en adfærd, der skaber konflikter eller sætter
dem i farlige situationer. Omvendt er der
også dem, der lider i stilhed, isolerede,
magtesløse og bange.
I socialpsykiatrien er opgaverne derfor
mange artede, men i bund og grund handler de alle om det samme: At lære dig, hvordan du kan navigere i livet med den sygdom, du har. Det gør vi ved at lytte, forstå
og udfordre din verden og dit verdensbillede. Vi lærer dig at forstå din sygdom, din
medicin, dine udfordringer og bringer
struktur og overblik ind i din hverdag, sådan at livet bliver håndterbart. Og sådan at
du kan efterkomme dine forpligtelser samt
ytre behov og sige til og fra over for dine
omgivelser. Vi hjælper dig med at finde vej
til at leve det liv, der er meningsfuldt for
dig.

Dette indlæg er et nyt tiltag i bladet hvor
vi i redaktionen forsøger at gøre indholdet mere nærværende for dig. Vi véd, at
der er mange forskellige opgaver, der
løses i Nordfyns kommune, og vi håber,
at vi kan lave en artikelrække, hvor ansatte i kommunen fortæller om deres arbejdsdag. Kender du én, der arbejder i
kommunen, eller har du selv lyst til at
fortælle om arbejdet i Nordfyns kommune, må du meget gerne kontakte mig
eller de øvrige medlemmer i informationsudvalget.
Ann Berit.

“Alle siger, at Jeppe drikker, men ingen
spørger hvorfor” skrev Holberg i 1722 og et
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Byggegrunde med fokus på 0-energi
Af Brian Lebæk, næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.
ringer kan forsyne flere huse i et netværk.
Dette net kan så drives af energiforsyningsselskabet, der sikrer bedst mulig drift for
beboerne.
Derved undgår beboerne, at skulle bekymre sig om varmepumpernes drift og overraskende større udgifter. Altså samme professionelle eftersyn og drift som vi kender
fra fjernvarme.
Boringerne kan finansieres af de mindre
udgifter til den traditionelle byggemodning.
På forrige Teknik- og Miljøudvalgsmøde
foreslog A gruppen at der gøres en større
indsats for at Nordfyns Kommune kan udbyde grunde til nybyggeri med fokus på
O-energi.

Klimavenlige løsninger vil i dag kunne
være rentable for boligejerne og i væsentlig grad bidrage til at nedsætte klimabelastningen.

Der er flere muligheder for at fremme udviklingen hen imod huse, der er energineutrale eller som ligefrem producerer mere
energi end de bruger.

Med den opmærksomhed, der er på klima
og miljø, vil man samtidig kunne tiltrække
nye tilflyttere med muligheden for klimavenlige boliger.

Vi ønsker, at der etableres grunde uden tilslutningspligt til regnvandsafløb, fjernvarme mm.

Med den udvikling, der i dag sker på området for grøn energi og klimavenlige løsninger, skal man dog til stadighed holde sig
for øje, at den fælles løsning, som vi kender
i dag, kan udvikle sig så meget i en klimavenlig retning, at den overhaler de mere
separate løsninger.

De penge, der spares i tilslutning og afgifter, kan derved anvendes til etablering af
klimaneutrale løsninger som jordvarme,
solceller og genanvendelse af regnvand.
Man kan derudover evt. gøre grundene billigere og derved endnu mere attraktive.
Med vores forslag ønsker vi også at gå lidt
videre, således at kommunen i forbindelse
med byggemodningen, etablerer lodrette
boringer som forberedelse til fælles jordvarmeanlæg, som alle huse så kobles på,
stort set ligesom det i dag sker med fjernvarme.
Sådan et anlæg vil være betydeligt mere
rentabelt end separate anlæg, da færre bowww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Det vigtigste for os vil altid være, at Nordfyns Kommune altid kan tilbyde de bedste
løsninger, der sikrer en klimavenlig udvikling, når der bygges nyt.
Vi ønsker at gøre det yderligere attraktivt,
at bygge energi- og klimavenligt.
Alle tiltag, der kan motivere købere til at
bygge klimavenligt, skal iværksættes og
kommunen skal rådgive kommende nybyggere om mulighederne for at bygge
klimavenligt.
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Nyt fra Europa-Parlamentet

Af Christel Schaldemose, gruppeformand,
Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet
Det har været nogle ekstraordinære uger i
Europa-Parlamentet. Ligesom resten af
Europa og verden har vi coronapandemien
tæt inde på livet. Og ligesom i Danmark,
hvor mange arbejdspladser fungerer i en
form for nødberedskab, gør vi alt, hvad vi
kan for at begrænse smitten bedst muligt
og stadig udføre vores arbejde.
På vores kontor i Bruxelles lytter vi selvfølgelig til de belgiske myndigheder, men vi
følger også anbefalingerne hjemme fra
Danmark. Derfor arbejder vores folk hjemme i de kommende uger, og jeg arbejder
selv fra Faaborg. Her fra kan jeg via Skype
og andre internetteknologier deltage i møder og passe mit arbejde i udvalgene for
det inde marked og forbrugerrettigheder
og miljø og folkesundhed.

Mette Frederiksen har de seneste uger vist,
at hun er en fremragende leder. De tiltag,
som er gjort i Danmark ser indtil videre ud
til at have begrænset smitten mest muligt.
Alle holder for, og det er hårdt, særligt for
dem, som ikke kan arbejde hjemme fra.
Sælgere må aflyse salgsbesøg i butikkerne,
buschauffører må køre med halvtomme
busser og sundheds- og plejepersonale må
holde sig fra for meget kontakt med venner
og familie, så de kan tage sig af de syge og
gamle. Alle løfter en del af en vigtig opgave
for at holde samfundet kørende i disse
dage og uger.
I Europa-Parlamentet har vi arbejdet først
med det nødberedskab, som var nødvendigt for at sikre, at landene kunne bruge
penge afsat til andre formål på at bekæmpe coronaepidemien og dens konsekven-

ser. Det har også været vigtigt at sørge for,
at det indre marked bliver ved med at fungere, så fødevare og medicinsk udstyr kan
passere ellers lukkede grænser. Krisen ville
blive langt værre, hvis vi stod med tomme
hylder i supermarkederne og manglende
medicin.
Jeg håber, at situationen snart bliver bedre,
og at vi kan vende raske og rørige tilbage til
vores hverdag. I mellemtiden forbereder
jeg mig på tiden efter pandemien. Her kigger jeg særligt på EU’s industristrategi, planen for cirkulær økonomi og det digitale
område med fx kunstig intelligens.
Det er hovedområder, som jeg kommer til
at bruge næsten al min tid på, når Parlamentet åbner helt igen. Og indtil det sker,
vil vi også arbejde lige så meget, som vi kan
med de områder. Jeg blandt andet arbejde
for at sikre, at små og mellemstore virksomheder i Danmark kan konkurrere på lige vilkår med fx tyske og franske storspillere i
vækstkapløbet om nye digitale landvindinger. EU har en del at indhente i forhold til
Kina og USA, der for eksempel har investeret massivt i udviklingen af kunstig intelligens. Og vores industrier skal være klar til
at bruge færre ressourcer, så de er konkurrencedygtige i fremtiden, og så de belaster
klimaet mindst muligt.
Det kan vi blandt andet gøre med den cirkulære økonomi, som ændrer envejsproduktionskæder, der slutter med store
mængder affald på lossepladsen, til i stedet
at være cirkulære. I den cirkulære økonomi
genanvender vi materialer i videst muligt
omfang, og affald fra én virksomheds produktion kan genanvendes som ressourcer
hos en anden.
Selv om samfundet og vores økonomier i
vidt omfang er sat på pause af coronavirus,
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må det arbejde ikke gå i stå. Vi skal være
klar til at skubbe udviklingen videre så
snart vi er igennem den værste krise.

Det har været nogle ekstraordinære uger i
Europa-Parlamentet. Ligesom resten af
Europa og verden har vi coronapandemien
tæt inde på livet. Og ligesom i Danmark,
hvor mange arbejdspladser fungerer i en
form for nødberedskab, gør vi alt, hvad vi
kan for at begrænse smitten bedst muligt
og stadig udføre vores arbejde.
På vores kontor i Bruxelles lytter vi selvfølgelig til de belgiske myndigheder, men vi
følger også anbefalingerne hjemme fra
Danmark. Derfor arbejder vores folk hjemme i de kommende uger, og jeg arbejder
selv fra Faaborg. Her fra kan jeg via Skype
og andre internetteknologier deltage i mø-

der og passe mit arbejde i udvalgene for
det inde marked og forbrugerrettigheder
og miljø og folkesundhed.
Mette Frederiksen har de seneste uger vist,
at hun er en fremragende leder. De tiltag,
som er gjort i Danmark ser indtil videre ud
til at have begrænset smitten mest muligt.
Alle holder for, og det er hårdt, særligt for
dem, som ikke kan arbejde hjemme fra.
Sælgere må aflyse salgsbesøg i butikkerne,
buschauffører må køre med halvtomme
busser og sundheds- og plejepersonale må
holde sig fra for meget kontakt med venner
og familie, så de kan tage sig af de syge og
gamle. Alle løfter en del af en vigtig opgave
for at holde samfundet kørende i disse
dage og uger.
I Europa-Parlamentet har vi arbejdet først
med det nødberedskab, som var nødven-

digt for at sikre, at landene kunne bruge
penge afsat til andre formål på at bekæmpe coronaepidemien og dens konsekvenser. Det har også været vigtigt at sørge for,
at det indre marked bliver ved med at fungere, så fødevare og medicinsk udstyr kan
passere ellers lukkede grænser. Krisen ville
blive langt værre, hvis vi stod med tomme
hylder i supermarkederne og manglende
medicin.
Jeg håber, at situationen snart bliver bedre,
og at vi kan vende raske og rørige tilbage til
vores hverdag. I mellemtiden forbereder
jeg mig på tiden efter pandemien. Her kigger jeg særligt på EU’s industristrategi, planen for cirkulær økonomi og det digitale
område med fx kunstig intelligens.
Det er hovedområder, som jeg kommer til
at bruge næsten al min tid på, når Parlamentet åbner helt igen. Og indtil det sker,
vil vi også arbejde lige så meget, som vi kan
med de områder. Jeg blandt andet arbejde
for at sikre, at små og mellemstore virksomheder i Danmark kan konkurrere på lige vilkår med fx tyske og franske storspillere i
vækstkapløbet om nye digitale landvindinger. EU har en del at indhente i forhold til
Kina og USA, der for eksempel har investeret massivt i udviklingen af kunstig intelligens. Og vores industrier skal være klar til
at bruge færre ressourcer, så de er konkurrencedygtige i fremtiden, og så de belaster
klimaet mindst muligt.
Det kan vi blandt andet gøre med den cirkulære økonomi, som ændrer envejsproduktionskæder, der slutter med store
mængder affald på lossepladsen, til i stedet
at være cirkulære. I den cirkulære økonomi
genanvender vi materialer i videst muligt
omfang, og affald fra én virksomheds produktion kan genanvendes som ressourcer
hos en anden.

Fra køkkenbordet holder Christel Schaldemose møde med sine nordiske
og baltiske EP-kolleger om håndteringen af coronakrisen
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Selv om samfundet og vores økonomier i
vidt omfang er sat på pause af coronavirus,
må det arbejde ikke gå i stå. Vi skal være
klar til at skubbe udviklingen videre så
snart vi er igennem den værste krise.
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Land og by og Landsbyer i Nordfyns Kommune
– dem vil vi også værne om
Af Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Bredbjerg.
Vi har vel alle forventninger til udvikling og
forbedringer i området hvor vi bor. Vi har
vel alle en glæde ved at se og opleve, at i
det område, den by eller den landsby hvor
jeg bor, at der her sker udvikling og tiltag,
der gør det rart at bo her.

landsbyen eller et sogn. Ja – det er det
utvivlsomt.

Hvad skal der så være af tiltag for at fastholde det, at bo i et landområde og i en
kommune, hvor stort set hele kommunen
er landområder, bortset fra at der vel er 3
byer, hvor begrebet by har en mening.

Hvis en skole, der ellers er god og har tidssvarende bygninger forsvinder, hvori skolen, så bliver landsbyen truet på dens overlevelse. Skal der være handelsmuligheder
og virksomheder? Ja, det skal der utvivlsomt, men vær helt beviste om, at hvis du/
jeg og vi ikke gør brug af disse lokale erhvervsgrupper, så ophører eksistensgrundlaget herfor.

I en fin rapport, udgivet for nogle få år siden, står der blandt andet : citat:” HVAD ER
EN LEVEDYGTIG LANDSBY? Er en landsby
levedygtig, hvis den alene eller som følge
af sit samspil med andre landsbyer eller
større byer, kan tilbyde indbyggerne tidssvarende boliger i varierende former, tilgængelighed til beskæftigelse, mulighed
for etablering af virksomhed, social sammenhængskraft, nærhed til offentlig og
privat service, idræts- og fritidsaktiviteter
samt trafikal og digital infrastruktur i et
omfang, så dette ikke er en barriere for, at
landsbyen kan tiltrække og fastholde nye
indbyggere. ” citat slut.

I min tid som skoleleder for AOF aftenskolen, ca. 30 år, har jeg hver gang en undervisning skulle eller kunne igangsættes, forsøgt så vidt mulig, at tilrettelægge
undervisning på og i den lokale skole.
Når der foregår noget, det være sig aften
og dag undervisning, det være sig afholdelse af kulturelle aktiviteter, så skabes der
grundlag for landby og landsby overlevelse. Tænk hvis alle sportslige aktiviteter var
samlet f.eks. 4 steder, på Nordfyn – det ville
ikke være godt for lokalområdernes eksistens og levevilkår. Godt vi i Nordfyns kommune har haller og anlæg, der giver grundlag for lokalt virke.

Ja, det mener jeg. Hvis bare en enkelt eller
2 af de nævnte vilkår mangler – ja så har
det stor og afgørende betydning for levedygtigheden af landbyen eller landsbyen.
Det er min oplevelse at det ikke alene er
områdets befolkningstal, der er afgørende
for, om det er attraktivt at være et godt bosted.

Jeg arbejder for at fremme støtte til landby
og landsbyer, så vidt som det overhovedet
er muligt.

Vi ser vel alle sammenslutninger og sammenhold i et givent område, der gør at det
er attraktivt at bo og leve i, når der er et stabilt og godt sammenhold – og hvor der er
rart at være. Er det så også nødvendigt
med skole, for at det er attraktivt at bo i
Side 14

Blandt forudsætningerne for om en landsby er levedygtig indgår helt sikkert ”sociale
kapital” blandt indbyggerne og dermed
civilsamfundets indsats samt landsbyens
”stolthed”, som en drivende kraft.
Hvad udfordrer land og landsbyer i dag?
Den første udfordring synes jeg er koncentration i de større byer og nok også vigende befolkningstal i omegnen af de 4 byer.
Der er vel også det at land og landsby har

svært ved at tiltrække beboere på grund af
boligstandarden og muligheder for genhusning. Det kan opleves som værende
ikke attraktivt at bo i landsogne, fordi der
næsten altid er langt at befordre sig til alt.
Det kan være besværligt og tidskrævende,
hvis mobiliteten er udfordret.
På det økonomiske område, skal det heller
ikke bortforklares, at transport til og fra
jobs, ret ofte kræver 2 biler, med heraf følgende omkostninger til drift af disse.
Manglende skattefradrag for de første kørte 24 kilometer hver dag, fremmer heller
ikke, at det er attraktivt at bo her. Den almindelige nødvendige offentlige service
(eller mangel herpå) i land og landsby området og et vigende indkomstgrundlag,
kan betyde at det bliver mere spinkelt at
ville bosætte sig her.
Vi ønsker vel alle, at bevare land og landsbyer, men for at det kan opnås skal vi arbejde og sikre et helt Danmark. Hvad har vi
ellers af attraktioner, der kan fremhæves ?
Der er f.eks. mange flotte og arkitektoniske
bygninger, som må og skal bevares for at
fortælle og vise vor kulturhistorie.
I Nordfyns kommune, har vi mange lokalråd. Dannelsen af Lokalråd, som er sket indenfor de seneste ca. 10 år, har bevist sit
værd, og det er min opfattelse, at der her
også bruges ressourcer og kræfter på, at
skabe og forny faciliteter, der fremmer bæredygtige land og landsbyer i et samarbejde med byerne.
Kilde og citater: Udvalget for levedygtige
landsbyer - Afrapportering til regeringen
Udarbejdet af Udvalget for levedygtige
landsbyer.
April 2018 ISBN: 978-87-786-2361-4
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Medlemsportræt

Af Kasper Solberg, bestyrelsesmedlem.
viste sig efterfølgende, at min farfars slægt
stammer fra Nordfyn, så, om end vi er tilflyttere, så er der et historisk tilhørsforhold,
som jeg en dag tænker kunne være sjovt at
få optrævlet…
Vi er meget begejstrede for det sammenhold og fællesskab, der trives her på landet, på trods af relativt stor afstand mellem
hinanden. Et sammenhold som slet ikke
findes i en opgang i København, hvor man
knap ved, hvem hinanden er, selvom man
deler væg og trappe.
41 år, gymnasielærer i matematik og fysik.
Bor i Jørgensø sammen med Mette og to
døtre. Jeg nyder naturen og elsker at gå på
jagt eller løbe en tur.

Da vi fik børn, blev det naturligt for os at
engagere os i bestyrelserne, i først omgang
børnehaven og senere skolen. Her har jeg
igennem knap seks år været formand for

distrikt Kystskolen, og herigennem drevet
børne- & ungepolitik i tæt og ofte godt
samarbejde med kommunens børne- &
ungeudvalg. Igennem de sidste 10 år har
lokalområderne i Nordfyns kommune været præget af usikkerhed omkring strukturen. Skal børnehaverne sammenlægges,
skal skolerne?
Desværre en torn i siden på det ihærdige
forsøg på at få vores fantastiske lokalmiljøer til at trives og fremme bosætningsstrategien på Nordfyn. Jeg håber politisk at
kunne bidrage til varige og gode tiltag
også på dette område. Så Nordfyns kommune fortsat er et fantastisk sted at vokse
op, at bosætte sig, arbejde og et værdigt
sted at blive gammel i.

Jeg er født og opvokset i Odense, som søn
af faglærte arbejdere. Som ung, gik jeg på
Vestfyns Gymnasium, hvor jeg i dag arbejder. Jeg husker, at kulturen på et mindre
landgymnasium passede mig godt. Alle
kendte alle, og deraf voksede et naturligt
ansvar for fællesskabet.
Jeg var med, da DSU startede en afdeling
op i Glamsbjerg, og jeg husker, at politik
kom til at handle om at finde uenighed
med andre. Uenighed omkring EU, omkring miljø, og i særdeleshed med de
”umulige” liberale bønder, som selvfølgelig
ejede store dele af Vestfyn. En ungdommens lyst til konstant at søge mod konflikt
og konfrontation, som jeg i dag tænker tilbage på med et smil på læben.
Efter at have studeret matematik og fysik
på det nuværende Syddansk Universitet,
mødte jeg Mette, som studerede i København. Efter et par år i hovedstaden var vi i
2002 klar til at flytte ud, og da min hustru
fik job som bibliotekar på Otterup bibliotek og Nordfyns Gymnasium, var det oplagt, at Nordfyn blev vores nye hjem. Det
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Der er masser af smuk natur og steder at besøge på Nordfyn!
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Et solidt Nordfyn efter corona-krisen

Af Helle Waagner, medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-,
Kultur- og Fritidsudvalget.

dermed deler vi en kraft, som ikke kan sættes
på formel. Men som har vist sig uvurderlig.
Samfundssind. Vi ved, at vi har brug for hinanden.”
Jeg er dybt rørt over, hvor gode vi er til at stå
sammen på afstand og hjælpe hinanden.
Sundhedspersonale, frivillige, naboer, venner og familie giver enestående støtte til
syge, ældre og svage. Mange ringer en ekstra gang til farmor eller sætter en blomst
foran deres syge nabos dør.
Livet har forandret sig radikalt for os alle siden vores stærke partiforkvinde Mette Frederiksen den 11. marts havde sit første pressemøde angående Coronavirusen. Vi står
sammen - ved at holde afstand!
For mig har hverdagen også set anderledes
ud. Mine studerende blev straks sendt
hjem. Og i den følgende uge blev undervisningen gentænkt og omlagt til digitale medier. Det har krævet at både mine studerende og jeg selv som underviser har praktiseret
nærvær per distance, idet samvær omkring
undervisning og pædagogisk arbejde betyder meget for studiearbejdet. Sikken en
omstillingsparathed der har været ikke blot
hos mine studerende, men generelt i hele
samfundet. I forhold til det politiske arbejde, jeg er en del af som kommunalbestyrelsesmedlem, er møderne også blevet digitale og vi har drøftet de store dagsordener
per distance, men med stor ansvarsfølelse.

Lys i mørket
Jeg har med stor alvor dag for dag fulgt udviklingen nøje. De mange smittede og
dødstal rører mig dybt. Bag hvert mistet liv
var en helt særlig person – mor, far, mormor,
farfar, ven, kæreste! Og tilbage er pårørende i sorg over meningsløsheden. Også her i
Nordfyns Kommune har vi borgere som er
smittet med Corona-virussen. Situationen
er alvorlig.

Vi har reageret hurtigt for at komme foran
smitten og før sygdommen. Regeringen har
truffet drastiske beslutninger og i skrivende
stund (31.03.2020) forekommer det, at vores socialdemokratiske regering med rettidig omhu har magtet at tage de svære beslutninger, som har formået at forsinke
udbredelsen af Corona i Danmark. Så vi kan
komme så godt som muligt gennem denne
svære krise. En kurs som i disse dage i den
grad roses internationalt. Jeg er taknemmelig for, at vi lever i netop vores stærke velfærdssamfund med dybe socialdemokratiske rødder. At vi i Danmark har et
sundhedsvæsen, hvor alle kan få behandling for corona-virussen. Til forskel fra mange andre lande, hvor det er pengepungens
størrelse, der afgør, om man får den rette
behandling.
Nordfyn under pres
Jeg er meget bekymret for, hvordan dette
vil påvirke de kommende års velfærd og

Samfundssind
Alle vegne oplever jeg, at der udvises samfundssind! Det er et essentielt ord, som i
den grad har fået et tydelig indhold på Mette Frederiksens seneste pressemøde den
30. marts 2020:
”Vi er dybt afhængige af hinanden. Vi er et
fællesskab. Vi deler bekymringer og håb. Og
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Helle Waagner på kontoret
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økonomi i Nordfyns Kommune. I øjeblikket
flyver arbejdsløshedstallet i vejret her i
kommunen. På 20 dage har 165 ledige
meldt sig hos Jobcenter Nordfyn. Mange
frygter ud over corona-virussen for både
den samfundsmæssige og private økonomi. Ældre må være alene i denne svære tid.
Og mange borgere frygter for deres kære.
Børnefamilier er hårdt pressede med både
arbejde og børn hjemme. Mange oplever
en mere usikker hverdag, end de er vant til.
Mens andre glædes over pludselig at have
mere tid til de nærmeste og nyde forårets
dejlige solskinsvejr. Følelserne og erfaringer
stritter i alle retninger! Personligt er jeg kontinuerligt i mange travle digitale møder, alt
imens jeg samtidig frygter for de ældste i
familien.
I horisonten lurer min bekymring på den
lange bane for vores velfærdssamfund.
Mon det betyder færre penge her på Nordfyn til vores vigtige velfærdsområder: Plejecentrene, skoler og daginstitutioner? Og
hvad med den klimadagsorden vi især
vandt regeringsmagten på baggrund af?
Nordfyn efter Corona
Mens vi fortsat holder fast og holder afstand, begynder vi som politikere samtidig
at rette blikket mod den virkelighed, som
venter os efter corona-pandemien. Hvornår
Nordfyn langsomt kan åbnes igen, ved vi
ikke på stående fod. Men perspektivet er i
følge Mette Frederiksen og regeringen, at vi
bør påbegynde en planlægning omkring,
hvordan vi genåbner det Nordfynske samfund. Og som politikere kommer vi til at
skulle træffe meget vigtige beslutninger for
Nordfyn.
Vi skal sikre vores velfærd og arbejdspladser
på Nordfyn i en tid, hvor vi vil opleve et større pres på vores kommunale ressourcer. Vi
skal fortsat holde hånden under vores syge,
ældre, børnefamilier, sundhedsvæsen og
arbejdspladser. Og så skal vi holde hånden
under økonomien! Vi skal sikre politiske initiativer, så vi kan stimulere den nordfynske
økonomi klogest, så vi kan få gang i beskæftigelsen.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Ved hjælp af teknologien klares både byrådsarbejdet og andet

Socialdemokratisk lederskab
Corona-virussen er et varselsskud! Globaliseringens muligheder og begrænsninger
står tydelig for os. Corona-pandemien kender ingen grænser. Høj som lav rammes. Vi
må udvise samfundssind.
Ifølge Den Internationale Valutafond er verden nu i en økonomisk tilbagegang af
mindst samme dybde som finanskrisen i
2008-09. Vi må kræve at bankerne, modsat
finanskrisen i 2008-09, viser en langt højere
grad af ansvarlighed. Bankerne skal stoppe
udbetalingerne af milliardudbytte til aktionærerne. Erhvervslivet, der hylder det frie
marked og har mange eksempler på krumspring for at undgå at betale skat, skal i corona-krisen holdes på benene med statslig
førstehjælp. Til gengæld må og skal vi forvente, at de firmaer, der modtager finansiel
hjælp fra staten, skal underskrive en ny
samfundskontrakt, herunder at betale deres skat med glæde!

Samfundsanalytikere forudsiger, at neoliberalismen er et historisk fallitbo. De lande der
i de seneste år har privatiseret staten, dereguleret finanskapitalismen, nedbrudt fællesskabsfølelsen og solidariteten, vil i de
kommende måneder slå sprækker (f.eks.
USA). Og de lande, hvor befolkningerne har
insisteret på at fastholde deres politikere på
velfærdsstatens vej, vil klare den bedre!
Europa bløder! Solidariteten mellem landene bløder! I det her felt håber jeg, at de
europæiske socialdemokratier får deres renæssance i det 21. århundrede! Mon vi kan
bruge erfaringer fra corona-krisen til at gøre
endnu mere for klimadagsorden som presser sig på, når vi er på den anden side af corona-krisen? Der råbes på lederskab som
vores parti og regering har vist. Lad os få
samme succes, når klimakrisen for alvor skal
løses i det kommende årti!
På Nordfyn skal vi finde fælles løsninger, på
fælles problemer. Vi skal sikre at vores nordfynske samfund fortsat vil bygge på fællesskab, solidaritet og tillid. Kommunalpolitisk
er jeg parat til at gøre en forskel!

Side 17

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Seniorhøjskole Nordfyn
Af Bruno E. Staffensen.

Højskoledagene har været afholdt 14 gange, og det sker hvert år de tre første hverdage i skolernes vinterferie på Nordfyns
Gymnasium. Der er ikke overnatning, men
forplejning. Målgruppen er 60+ og har
”kun” til formål at skabe glæde og kontakt
med andre ældre og måske også ensomme
mennesker.
Vi er en arbejdsgruppe på fem personer, der
planlægger dagene, og vi starter i april måned med det første møde, hvor vi udveksler
forslag til foredragsholdere og underholdning. Efter et møde eller to har vi fundet
dem, vi vil have, og så er det jo lige med, om
de kan.
Så laves der budget, programmer, der hænges ”spisesedler” op i kommunens biblioteker, forskellige samlingssteder, butikker
m.m. Der skrives på Facebook, vores hjemmeside og mail til tidligere deltagere, der

handles ind til borddækning. Praktiske ting
afklares med pedel på gymnasiet og Kent
fra Mad med Sjæl

Programmet for i år 2020
indeholdt følgende:
Hver dag morgenbrunch kl. 8.30, sidste dag
endda champagnebrunch. Hver formiddag
frugt pause og hver middag et overdådigt
ta´ selv frokostbord. Det kulinariske slutter
ved to halvtre tiden med kaffe og kage, den
sidste dag endda lagkage. Dagene slutter
kl. 15.30.
Hver dag synges der 3-4 sange fra Højskole
sangbogen. Vores pianist er Inger Lis Larsen.

Ruth Brik Christensen havde et spændende indlæg, om at være leder af KFUM soldaterhjem i Afghanistan
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Fire foredrag + et musikalsk foredrag:
Ruth i Krig er titlen på en bog og hendes
foredrag om og med Ruth Brik Christensen, som opbyggede og drev KFUM soldaterhjem i bl.a. Afghanistan. Ruth er en levende fortæller, foredraget var spændende
og lærerigt, krydret med humor.
Også Poul Gudbergs foredrag Anekdoter
fra 42 år i danske retssale var et spændende og underholdende foredrag.
Livet set med hvid-vinkel – Bakkens Pjerrot, fortæller om sit liv med en sort/hvid vinkel. Kurt Flemming fortæller meget åbent
og ærligt om sit 67årige liv, spændende og
en meget fængslende fortælling.
Gunhild Weisbjerg kalder sit foredrag for
Charmekursus for mænd og kommunikations kursus for kvinder. Dette foredrags

Bakkens Pjerrot fortæller om sit liv
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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alvor var krydret godt med en masse humor. Mænd og kvinder der i hverdagen taler forbi hinanden, fejl, misforståelser og
fortielser. Flere situationer som mange af os
kunne nikke genkendende til og så var rigtig morsomt.
Så har vi hvert år også et musikalsk foredrag, i år var det Kuglen og Planken. Der
var nu ikke noget foredrag i det, men rigtig
god musik og sang leveret af de to Bogense
drenge.

Motion:
Alle tre dage er der også motion i gymnasiets sportshal. Mandag og onsdag var det
Eva og Inge, der stod for en time med sjov
motion. Tirsdag var det BenneFiT der stod
for motionen, det var fysioterapeut Laura,
som sørgede for en times stolegymnastik.
Mindst fire ud af fem deltager i motionen.
Nogen går i stedet en tur og andre ser på.

Underholdning:
Til sidst sluttede vi dette år af med festlig
nostalgi Svend Nicolajsens Orkester. Hold
da op - vi forventede 8 mands orkester og

en sangerinde. Der kom 10 mandsorkester,
tre sangerinder og Henning Vilén. Det var
virkelig underholdende, lyden som vi kunne genkende den og Henning Vilén med
Elefantsangen.

Så er der stolegymnastik
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Pas godt på vandet!
INSPIRATION TIL DINE KRUKKER

SENIORHØJSKOLEN

FOREDRAG/SHOW OM ELVIS PRESLEY

Kom med på rundvisning i gartneriet. Der serveres et glas rødvin. Der gives rabat ved køb.

Arbejdsgruppen arrangerer højskoledage for
seniorer . Se hele programmet:
www.seniorhøjskolenordfyn.dk

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

Stige Blomster, Kirkegyden 80, Odense N
Pris 50 kr.

Man-onsdag 10/2-12/2 kl. 8.30-15.30
Nordfyns Gymnasium, Søndersø
Pris 795 kr.

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

Corona krisen kradser….. og vi ved ikke hvor længe den fortsætter!
Af Gitte
Overgaard, skoleleder AOF.
Onsdag 22/4-2020 kl. 17.30-19.30

Hos AOF Center Odense arbejder vi på høj- les i større grupper, modtage indkaldelse
SE FLERE FOREDRAG OG KURSER PÅ VORES HJEMMESIDE
tryk for at gøre det så godt som muligt for til repræsentantskabsmødet.
vores deltagere og undervisere.
TILMELDING PÅ 69160600 ELLER
Vi arbejder naturligvis
hjemmefra, og un- Jeg kan ganske kort fortælle, at det første
ODENSE-NORDFYN.AOF.DK
dervisningen foregår som fjernundervis- år i AOF Center Odenses historie er gået
ningen alle de steder hvor det er muligt.
godt.
Vi har haft rigeligt at se til både i forhold til
Ifølge vore vedtægter skal vi holde repræ- implementering af den nye struktur, og i
sentantskabsmøde senest i april måned, forhold til aktiviteter for kursisterne. Vi har
men som situationen ser ud lige nu, har vi overalt mødt stor velvilje fra både samarvalgt at udskyde mødet til efter corona- bejdspartnere, medarbejdere og kursister.
krisen.
Tak for det vi glæder os til det fortsatte
Vi håber, krisen slutter hurtigst muligt, og I samarbejde med jer alle.
vil umiddelbart efter, at vi igen må forsam-

Pas godt på jer selv.

AOF Center Odense
Assens, Middelfart, Nordfyn
Nyborg og Kerteminde
Folkeoplysning fra bro til bro
Se alle vores kurser på aof.dk
Følg os på Facebook

Aktivitetetskalender 2020
2020
11. maj
18.00
Gruppemøde
15. maj
12.00
Sidste frist for spidskandidat
15. juni
18.00
Gruppemøde
30. juni		
Urafstemning – spidskandidat
10. august
18.00
Gruppemøde måske med budget
14. september
18.00
Gruppemøde m/eksterne org.
05. oktober
18.00
Gruppemøde
09. november
18.00
Gruppemøde
30. november
18.00
Gruppemøde
			
2021			
16. januar
10.00
Generalforsamling
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Otterup
Søndersø
Bogense
Otterup
Søndersø
Bogense
Otterup

Otterup
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