Nordfyn
Nr. 1 april 2021 16. årgang

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen.

Helle Waagner er blevet valgt som spidskandidat til valget til kommunalbestyrelsen.
Nu starter kampen for større indflydelse. Læs nærmere side 6-7.

Ny formand:
Valget af Bernt Nicolaysen
er et naturligt valg.
Læs nærmere side 4.

Kim Johansen kandidat til regionsrådsvalget.
Læs nærmere side 8-9

Heidi Valentin og Kasper Solberg
deler næstformandsjobbet.
Læs nærmere side 3.

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Formand:
Socialdemokratiet på Nordfyn
Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3, 5450 Otterup
E-mail: Berntnicolaysen@live.dk
Mobil: 3036 6967
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
Næstformand:
Kasper Soelberg
Bårdesøvej 165, 5450 Otterup
Mobil: 2023 3395
E-mail: kaspersolberg@gmail.com
Heidi Valentin
Sasserod 16, 5462 Morud
Mobil: 3116 1141
E-mail: Heidi.Rie.Valentin@gmail.com
Kasserer og medlemsansvarlig:
Mogens Jørgensen
Bredbjergvej 64, 5462 Morud
Tlf: 2855 4611
E-mail: mijoergensen@outlook.dk
Informationsudvalg:
Erling Jensen
Mogens Jørgensen
Heidi Valentin
Web redaktør:
Erling Jensen, Blæsbjerghus
Redigering:
Blæsbjerghus
Erling Jensen
Blæsbjergvej 76, 5462 Morud
Tlf: 2164 7869
E-mail: ej@blaesbjerghus.dk
www.blaesbjerghus.dk
Layout:
Kornelius Marketing
Mobil: 6178 1880
E-mail: morten@kornelius-marketing.dk

Side 2

Kære Socialdemokrat
Du sidder med årets første blad. Og så lige midt i en meget
spændende periode. Vi er nu lige før kommune - og regionalvalget ‘21. Vores generalforsamling blev udsat til marts, men
er nu vel overstået. Rikke gik af som formand, og undertegnede valgt. Vi har fået nogen nye friske kræfter i bestyrelsen.
Helle Waagner er vores nye spidskandidat til valget. Helle sidder i kommunalbestyrelsen. Hun bliver en skarp udfordrer til den nuværende borgmester. Vi er klar med
en spændende kandidatliste, også her er der kommet mange nye, friske kræfter til.
Vores mangeårige gruppeformand Kim Johansen er valgt som Middelfartkredsens
nye regionskandidat. Det er et godt valg.
Fremtiden ser lys og spændende ud for vores parti, også på Nordfyn. Det bedste er,
du kan også være med.
Bernt Nicolaysen

Vil du være kandidat

Har du lyst til at være kandidat til valget til kommunalbestyrelsen
den 16. november kan du kontakte:
Johnny Kristensen, 2692 5514 – E-mail: Johnnykristensen@stofanet.dk
Mogens Jørgensen, 2855 4611 – E-mail: mijoergensen@outlook.dk
Kasper Soelberg, 2023 3095 – E-mail: kaspersolberg@gmail.com
Der er ingen fast deadline, men gerne når du har læst dette.
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Virtuel generalforsamling
stede i lokalet, fire fra bestyrelsen og Niels Henrik
Nielsen, der var dagens
dirigent.

Det var ikke det store tilløbsstykke at deltage i generalforsamlingen. Det forhindrede coronaen jo, så vi måtte blive hjemme
og deltage via computeren. Der var fem til

Den nye bestyrelse og udvalg kan du se på
hjemmesiden.
Erling Jensen

Ingen tvivl om at det er
det bedste at mødes fysisk til en generalforsamling, men det er egentlig
ikke umuligt at deltage
virtuelt. Der bliver drøftet
på en god måde, og det er
nemt at få ordet. Der skal jo blot markeres,
at man har en kommentar.
Helle Waagner kom også virtuelt til orde.

En hane, er blevet til to høns

Kasper Solberg og Heidi Valentin har slået sig sammen om næstformandsposten, men
hvad ligger bag beslutningen og hvem er de egentlig?
Hønsene spankulerer gladeligt omkring,
imens gæssene skræpper i det fjerne: ”De er
nogle banditter, de har været en tur i orangeriet i nat…” Kasper Solberg er 42 år, bosat
i Jørgensø og gymnasielærer; han underviser i matematik og fysik og har i flere år været formand i distrikt Kystskolens bestyrelse.
Anderledes ser det ud hos Heidi Valentin,
37, bosat i Stillebæk: Her er det byggerod,
der præger billedet, hvor betonfliser og biler står linet op. ”Ja, jeg skal ha’ støbt noget
fundament og roder lidt i gamle biler.” Til
dagligt arbejder hun som social- og sundhedsassistent i Nordfyns socialpsykiatri.
Kasper har i mange år været i kontakt med
det politiske perspektiv i forhold til børn og
unge i kraft af sit formandskab i distriktsbestyrelsen, og han ønsker at sætte sit præg,
ikke kun på børn- og ungeområdet, men
generelt. Han ser plads til forbedring på flere af kommunens ansvarsområder.
Heidi fortæller også om en hverdag, hvor
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

hun dagligt mærker betydningen af de politiske beslutninger tæt på, og hun forholder sig ydmygt i forhold til, hvor meget indflydelse de kommunale beslutninger har,
for hver enkelt borger i kommunen.
Men hvorfor har de to valgt at dele næstformandsposten?
”Vi står i et valgår, med ny formand, ny
spidskandidat, og der er rigtig mange opgaver at tage fat på. Jeg arbejdede rigtig
tæt sammen med Rikke (den tidligere formand), og vi talte dagligt i telefon, hvor vi
vendte både det ene og det andet. Det giver en rigtig god dynamik, en fin sparring,
det er rart at have nogle at vende problemstillinger med. Nogle gange går det rigtig
stærkt, og derfor er det fint at være en lille
gruppe, hvor vi har hinanden tæt på: Bernt,
Heidi og jeg. Der er mange tråde i en partigruppe, som skal følges til dørs” meddeler
Kasper, hvortil Heidi tilføjer: ”Jeg synes, at
det er rigtig vigtigt, at der er styr på tingene,

og det vil jeg rigtig gerne være med til. Jeg
synes, at formandskab påhviler et stort ansvar, og det har betydning for mig, hvordan
kulturen i et stort fælleskab folder sig ud. Vi
er meget forskellige, og det må ikke blive en
begrænsende faktor, tvært imod”.
Hvordan kommer medlemmerne til at
mærke, at der er to personer i næstformandsskabet?
Forhåbentligt mærker det enkelte medlem
intet til det. Tværtimod er intentionen at
maskineriet bare kører, velgjort og velsmurt.
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Et naturligt valg
Af Bernt Nicolajsen, formand.

Året er 1984. Det er valgår Anker mod
Schlüter. Der er samtidsorientering i 9.C.
“Bernt og Claus I får de radikale”. Sådan
blev en ung mand fanget af politik for
mere end 35 år siden. En klassekammerat
spurgte, om jeg ville med i DSU til aftenmøde. Ja tak. Var det tilfældigt? Nok ikke
helt. Mine forældre var begge ufaglærte,
men vidste, hvor krydset skulle sættes.
Utryghed var til stede der i 80’erne. Arbejdsløshed, mangel på praktikpladser og
industriarbejdspladser, der forsvandt.
Det naturlige politiske valg var Socialdemokratiet - Ankers parti.
Tiden går. DSU formand, bestyrelsesmedlem i flere partiforeninger fra Nakskov til
Aalborg, Frit Forum i Århus. Mange nære
relationer bliver bygget op. Nu tilbage i
partiforeningen på Nordfyn efter flere år
som kredsformand i Middelfartkredsen.

ste kredsformand og nu så formand. Jeg
glæder mig til at samarbejde med bestyrelsen, A-gruppen & vores kandidater til kommunalvalget.
Til bestyrelsen var der god opbakning til
erfarne kræfter men også til nye personer i
bestyrelsen. Det glædes jeg over - Og det
er en god blanding af erfaring og nyt. Tillykke til de ny- og genvalgte.
Fremtiden ser lys og spændende ud for vores parti, også på Nordfyn. Og husk:
Det bedste er, du kan også være med.

For at I kan få den bedst mulige information, vil I modtage nyhedsbreve.
I marts blev informeret om generalforsamlingen den 6. marts og den nye bestyrelse.

Om bestyrelsen blev skrevet:
Bestyrelsen er allerede i arbejdstøjet (eller
rettere fortsat i arbejdstøjet). Bestyrelsen
har haft første og konstituerende møde.
Næstformandsposten bliver delt mellem
Kasper Solberg & Heidi Valentin pga. kommunalvalget. Ny sekretær er Dorte Geisler.
Posterne i vores informations-, aktivitetsudvalget & mødeudvalget blevet fint fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og de
af Jer, som har haft lyst og overskud til at
indgå i vores arbejde.
Se sammensætningen af bestyrelsen på
hjemmesiden.
Tænker du nu – jeg vil også gerne være
med, så skriv til mig.

Om generalforsamlingen blev skrevet:
Tak for god deltagelse i vores generalforsamling lørdag d. 6. marts. I år foregik det
online, i corona´ens tegn. Vores formand
Rikke Jul Andresen flytter bopæl til anden
kommune, derfor er der valgt ny formand.

Ny spidskandidat
Helle Waagner er vores nye spidskandidat
til KV´21. Helle har siddet i kommunalbestyrelsen på Nordfyn i 12 år. Hun har derfor
stor politisk erfaring gennem en række politiske poster, som hun har beklædt.

Jeg blev valgt som ny formand, og jeg takker for tilliden, og indtager ydmygt men
stolt posten.
Tidligere har jeg været udvalgsmedlem i
flere udvalg i partiet, næstformand, sene-

Det er bl.a:
2010 – 2012:
Formand for Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalget.
2014-2015:

Hvad vil han som formand?
Jeg vil mene, at mange undervurderer betydningen af en god, arbejdsom og visionær bestyrelse.
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Formand for udvalget Udsatte unge (§17.4.
udvalg).
2014-2021:
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
2020-2021:
Medlem af Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget.
Helle har således stor erfaring i det kommunalpolitiske. Hun bliver en skarp udfordrer til den nuværende borgmester.
Vi kan desværre ikke drage fordel af den
platform, som en borgmesterpost giver,
men vi har som parti mange fordele. Vi er
mange - Vi er aktive & vi støtter op om vores spidskandidat & kandidater i øvrigt.
Lige nu kan I like, dele og kommentere
Helles opslag på facebook - Det er vigtigt,
så vi kommer ud til så mange vælgere som
muligt.
Vi har og skal fastholde en stabil base for
vores folkevalgte. Om det er kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller Folketinget er
den trygge base vigtig. Vigtig når vi skal
opbygge vores valgkamp og være vigtige
sparringsmakkere til de folkevalgte politikere.
Socialdemokratiet er i modsætning til de
fleste andre partier, et parti med mange frivillige kræfter. Det skal vi gøre nytte af.
Bedst når bestyrelsesmedlemmer bliver
motiveret til at gøre en indsats. Med andre
ord “ mange bække små gør en stor å”.
Jeg ser et stort potentiale i vores parti lige
nu. Det skal vi have forløst de kommende
år. Det var derfor en god opgave at blive
formand lige nu - at stå i spidsen for dette.
Var det en nem beslutning at frasige sig
spidskandidatposten. Nej - men det var
den rigtige beslutning lige nu. Og lige nu
er det en spændende tid i partiet.
Og jeg glæder mig til at føre valgkamp
med Jer alle.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Kvindernes kampdag
- Ligestillingsdebat i en virtuel virkelighed.
Af Heidi, Valentin, næstformand.
”Det er hamrende uretfærdigt, drengene
får lov til at springe en hel serie, imens vi
mest skal danse”.
Udsagnet lød fra min venindes datter, der
går på efterskole og argumentationen havde lydt: Drenge kan ikke lide at danse, sådan ligesom piger kan.
Jeg mærkede forargelse, men den blev
hurtigt erstattet med vrede: Skulle drengene virkelig have fortrinsret for at vælge,
imens springklare piger måtte gå på kompromis, fordi flertallet af drengene ganske
enkelt ikke havde lyst til at leve op til de
fælles krav og forpligtelser, der lå i deres
uddannelse og skulle piger, der kan lide at
springe, acceptere at blive sprunget over i
køen i et kønsbestemt hensyn til flertal og
mindretal?
Idéen om en kampdag for kvinders ligestilling blev fremsat på et kvindemøde i
august 1910. Lokationen var Jagtvej 69 i
København, og mødet var arrangeret af socialistisk internationale. Mødet mundede
ud i en resolution med fire fokuspunkter:
Valgret for kvinder, kampen mod krigsfare,
kamp for omsorg af mødre og børn samt
kampen mod prisstigninger.
Kampen blev efter nogle år på standby,
genoplivet af rødstrømpebevægelsen som
rettede fokus på krop og seksualitet, kamp
mod patriarkatet, beskeden lød lige løn og
lige vilkår for mænd og kvinder imens parolen lød: Det private er politisk.
Imens kvinders valgret er blevet vedtaget
og krigsfaren forhåbentlig er drevet over,
så er der to elementer, som muligvis er
modsatrettede i de to versioner af kvinders
kamp: ”Kampen for omsorg af mødre og
børn” stillet op imod ”Kampen for lige løn
og lige vilkår for mænd og kvinder”.
Opslag på Danmarks statistik viser, at lønwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

”Ønsker vi reelt
ligestilling eller ønsker
vi blot at blive hørt på
lige vilkår?”

forskellen mellem mænd og kvinder ligger
i den øvre klasse. Der er tale om personindkomster på over 300,- i timen, før der ses en
tydelig ulighed, men ser vi på differentieringen af erhvervsvalg, kan vi tale om et
kønsskævt arbejdsmarked, og kigger vi på
brugen af forældreorlov og deltidsansættelse ses store forskelle på kønnene, men er
der tale om reel ulighed mellem kønnenes
muligheder, eller er der tale om en kulturbestemt forventning til kønnene?
Hvis vi vender tilbage til min venindes datter, er fortællingen, at ”der grines, når drengene laver sjov i timen, imens vi får at vide,
at vi er uansvarlige”, og der fremgår tydelige holdninger til, hvordan kvinder bør opføre sig, både i det private og i det offentlige rum
Her fordres jeg til at spørge om rødstrømpebevægelsen lykkedes i sin kamp mod
patriarkatet, for hvem har egentlig ansvaret for beskyttet sex? Er det flot når mænd
går på forældreorlov eller vælger at gå
hjemme, og har kvinder egentlig ret til en
fuldtidsansættelse?
Holdningerne er mange, og spørgsmålet
jeg ofte ikke hører stillet er: Har vi reelt lyst
til ligestilling, eller ønsker vi blot at blive
hørt på lige vilkår?
Hvis vi kigger på mulighederne vedr. barsel, så er det mit indtryk, at der er en udbredt holdning til, at kvinder har ret til barsel af hensyn til deres helbred.
Der er forskel på det offentlige og det private arbejdsmarked, men forskellen ligger
nok ikke i, at sygeplejerskens arbejdsområde er tungere end rengøringsassistentens,
nok nærmere i forskellene på arbejdmarkedetsparter, og er det ikke netop den danske
model, at arbejdsmarkedet reguleres gennem fagforeninger og arbejdsgivere?

Alligevel er netop barsel og forældreorlov
en af de ting, der bringer adskillelse blandt
kønnene, for selvom det er ulovligt at spørge en kvinde til en jobsamtale, om hun har
tænkt sig at få børn, så er det et spørgsmål,
jeg ved fortsat rammer kvinder, og som jeg
tror i sjældnere grad rammer mænd.
Kigger vi på indkomst og pension, så forringes de økonomiske vilkår af perioder
med fravær, herunder barsel og forældreorlov, og ser vi på omsorgen af mødre og
børn, bliver billedet pludselig anderledes.
Mændene har barsel i to uger efter fødslen,
og den fælles mulighed for forældreorlov
indtræder efter 14. uge. De har begge ret
til 32 uger og har derfor 64 uger at gøre
godt med, men kun 32 uger er betalte.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn fuldammes de første seks måneder, samt tilråder delvis amning i 12 måneder. Kigger vi
på barsels- og orlovsmulighederne, er det
et regnestykke, der ikke går op, hvis begge
forældre skal benytte betalt forældreorlov,
og de er derfor nødsaget til enten at have
råd til de ubetalte 32 uger eller at sende
deres barn i institution før sundhedsstyrelsens anbefaling for ammeperiode er udløbet.
Det private er politisk, sagde rødstrømperne, og spørgsmålet er, om vi fortsat har et
opgør med patriarkatet, eller om vi har forskellige behov, der bør imødekommes?
Måske har vi i stedet et ønske om, at mændene ligestilles med kvinder, fordi vi har
brug for deres omsorg i familielivet, behov
for at deles om ansvaret i hjemmet og brug
for at debatten ikke kun handler om ligeløn for lige arbejde, men at den handler
om rettigheder og pligter.
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Nu starter kampen for større politisk indflydelse
Af Helle Waagner, borgmester- og spidskandidat. Socialdemokratiet Nordfyn.

præsenterer alle os, der deler grundværdier og livsanskuelse. Derfor glæder jeg mig
særdeles meget til som nyvalgt spidskandidat sammen med jer at gøre mit yderste
for et godt valg til os. Og en hel del af os er
allerede godt i gang med valgkampsforberedelser.

Valgåret 2021 er godt i gang – corona eller
ej. Jeg er meget beæret over at være blevet
valgt som spidskandidat til kommunalvalget, og jeg glæder mig til at knokle for at
sætte vores socialdemokratiske værdier på
dagsordenen i valgkampen.
Kommunalvalget i november skal helst
føre til, at vi får flere mandater i kommunalbestyrelsen end de seks ud af 25, som vi
har nu. Heldigvis står Venstre på landsplan
fortsat dårligere i meningsmålingerne,
mens vi med Mette Frederiksen i spidsen
for regeringen står med stærke 34.1% (uge
11/2021 Voxmeter for Ritzau). Vi er nu næsten tre gange større end Venstre i Folketinget. Vores parti sætter hovedkursen for
Danmark. Her på Nordfyn skal vi selvfølgelig gå efter, at det også bliver socialdemokraterne, der kommer til sætte hovedkursen de kommende fire år. Selvom
borgmesterposten ikke ligger lige for, skal
vi selvfølgelig gå målrettet efter den! Alt
for længe har Morten Andersen og Venstres blå politik domineret på Nordfyn. Vi
socialdemokrater har været med i flotte
brede politiske beslutninger hen over midten, som jeg er stolt af. Men i den kommende kommunalvalgkamp skal vi skærpe vores mærkesager og klart vise en alternativ
socialdemokratisk vej for Nordfyn.
Vores egen nordfynske socialdemokratiske
partiforening er en stærk enhed, der reSide 6

Målet er klart: STØRRE POLITISK
INDFLYDELSE gennem arbejdet
i kommunalbestyrelsen og de tilhørende udvalg og forskellige råd.
Vi skal sætte fokus på socialdemokratiske
kerneværdier og på den kultur, som vi alle
sammen deler her på Nordfyn gennem vores fælles institutioner. Hver skole, børnehave og plejecenter her på Nordfyn er jo
noget særligt i sig selv. Det samme gælder
vores mange skønne steder som eksempelvis Enebærodde, Æbelø, Flyvesandet og
Langesø. Dertil kommer vores frivillige og
sociale foreninger og deres mange fantastiske arrangementer, som afholdes hvert

år, når der ikke er corona. Nordfyn er noget
helt særligt!
JEG KÆMPER FOR ET RØDT og ET
GRØNT NORDFYN!
Mit politiske hjerte brænder for et trygt
Nordfyn, hvor der er velfærd og arbejde til
alle. Desuden står KERNEVELFÆRDEN centralt for mig. Vi skal sikre, at alle nordfynske
børn får en tryg start på livet, og at ældre
får den hjælp, de har brug for. Pædagoger,
lærere, SOSU-hjælpere og sygeplejersker
skal have mere tid til kerneopgaven. Og så
skal grøn omstilling opprioriteres. Vi skal
være endnu bedre med henblik på energiomstillingen, CO2-reduktion, biodiversitet,
økologi, m.m. Vores politik og strategi er
under udvikling med en række vigtige
mærkesager. Det hører I nærmere om i næste A-blad.

Helle og to dejlige døtre på vandring.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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For at stå samlet og stærkt i kommende
valgkamp, er det vigtigt, at vi nu har reorganiseret os, så vores parti står klar til den
store opgave med både kommunal- og regionsrådsvalgene. Den nye rokade betyder
(som vi skrev i pressemeddelelsen), at vi
med Bernt Nicolaysen får en stærk formand og med Kim Johansen en meget erfaren kandidat til regionsrådsvalget. Selv
er jeg beæret over den tillid, jeg er blevet
vist ved valget som borgmester- og spidskandidat til kommunalvalget. Kommunalog regionspolitisk vil vi nu kunne stå langt
stærkere gennem et tæt samspil mellem
os, hvilket kan styrke vigtige dagsordener
inden for blandt andet sundhed, miljø, uddannelse, digitalisering, socialområdet og
psykiatrien.
Lørdag den 20. marts samledes partiets
nye som erfarne kandidater virtuelt. Vores
første møde var meget positivt, så jeg ser
frem til, at vi alle snart skal arbejde videre
med strategien og valgkampens store emner. Det er så godt, at der tegner sig et hold
af kandidater med en bred sum af livserfaringer, visioner og ikke mindst energi. Jeg
glæder mig derfor ekstra meget til den fælles valgkamp!
Som spidskandidat vil jeg trække på en
lang række væsentlige erfaringer fra det
politiske arbejde gennem næsten 12 år
som medlem af Kommunalbestyrelsen i
Nordfyns Kommune. Jeg sidder i Social- og
Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Kulturog Fritidsudvalget. Derudover har jeg været valgt til en række andre råd og udvalg
som Folkeoplysningsudvalget (i otte år),
Handicaprådet, valgbestyrelser, Kunstudvalget og Kommunekontaktrådet i Region
Syddanmark (KKR). Pt. er jeg i distriktsudvalget for Hjemmeværnet og i taksationsudvalget. De sidste fem år er jeg jævnligt
kommet til møder på Christiansborg som
medlem af Socialdemokratiets nationale
udvalg for forskning og uddannelse, hvor
vi laver indspark til vores minister Ane
Halsboe og ordføreren Bjørn Brandenborg.
Senest er jeg trådt ind i kommunalbestyrelsens økonomiudvalg, og jeg er blevet
gruppeformand for A-gruppen, som rumwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Helle har boet flere år i Nordnorge og holder meget af vandreture i klipperne og gerne i sne og på bræer.

mer partiets dygtige valgte medlemmer i
kommunalbestyrelsen. A-gruppen er meget betydningsfuld for det politiske arbejde.
Jeg vil gøre mit allerbedste for at være en
engageret og målrettet spidskandidat og
inddrage alle mine politiske, professionelle
og personlige erfaringer i kommunalvalg-

kampen. Derfor glæder jeg mig til sammen
med alle de mange gode kræfter i vores
dejlige parti at sætte kursen mod at få
maksimal politisk indflydelse til Socialdemokratiet efter kommunalvalget 2021. Tusind tak for tilliden!

Helle elsker naturen.
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Vi lever i en omskiftelig og spændende verden
Vi er nu godt i gang med sidste del af denne valgperiode og inden længe står et nyt kommunalvalg og regions valg 2021 for døren.
Af Kim Johansen, Socialdemokraterne på Nordfyn. Kandidat Region Syddanmark/Medlem
af kommunalbestyrelsen Nordfyns Kommune
kredsformand. Personligt har jeg efter
mange år i kommunalpolitik valgt at bruge
mine kompetencer i regionalt regi, hvis
vælgerne ønsker det, og jeg er netop blevet valgt som Middelfartkredsens kandidat
til valget Region Syddanmark til november
2021.

Vi har i socialdemokratiet på Nordfyn været igennem en meget turbulent men også
givende periode, hvor forskellige holdninger og meninger er kommet til udtryk. Stadigvæk fortsætter vi med at være et parti
med højt til loftet og med mulighed for at
udveksle forskellige meninger, det er det
jeg mener er med til at udvikle.
Det har været svært, men det er, når det er
allermest svært, at vi rykker sammen og
trækker i samme retning, og viser, at vi er
rigtige socialdemokrater.
Jeg overtog herefter igen gruppeformandsposten i juni 2020, et hverv jeg med
glæde påtog mig, da vi efter min mening
havde brug for stabilitet og en klar retning
for vores politik imod en kommende valgkamp. Vi har så meget mere at byde på end
blot stridigheder, og vi har nu fået sat det
rigtige hold, og er kommet styrket ud på
den anden side. Jeg kan trygt og roligt videregive stafetten til Helle Waagner, som
netop er valgt som ny gruppeformand, og
vi er endnu engang klar til kamp både på
den politiske, men også den organisatoriske side. Med Helle Waagner med hendes
mangeårige erfaring som ny spidskandidat, og Bernt Nicolaysen som ny formand
for partiafdelingen, valgt på den netop afholdte generalforsamling. Han har erfaring
fra både lokalpolitik og som tidligere
Side 8

Når jeg kigger tilbage på mine sidste mange år i kommunalpolitik, har de været præget af skiftende borgmestre, skiftende
økonomisk stabilitet og rammer fra den til
enhver tid siddende regering, men mit virke siden 2001 først i Bogense Kommune og
sidenhen i Nordfyns Kommune, har bragt
mig rundt i de fleste politiske udvalg og
med 8 år som formand for Teknik og Miljø
udvalget og 8 år som formand for Arbejdsmarkedsudvalget, økonomiudvalg og Børne og Ungeudvalget og nu Erhverv- kultur
og fritidsområdet, har givet mig en indsigt
i de snitflader, der er imellem staten, regionen og kommunerne.
Selvom valget har været svært, er det med
stor glæde, at jeg nu er opstillet til region
Syddanmark, et hverv som
jeg kan konstatere, der er
alt for lidt opmærksomhed
omkring. Der bliver her taget så mange beslutninger
som griber ind i kommunernes dagligdag, og det
er det, jeg vil sætte på
dagsordenen.

yderområderne, større og større krav til behandlinger og medicin. Vi skal have styrket
de lokale sundhedshuse og muligheden
for lokal behandling og pleje af vores borgere.
Vi har på Nordfyn et lavere uddannelsesniveau end sammenlignelige kommuner,
det skal vi gøre noget ved, og det er derfor
yderst vigtigt, at vi bibeholder vores lokale
Nordfyns Gymnasium i Søndersø, får tiltrukket flere erhvervsuddannelser og fastholder flest muligt unge i uddannelse i
nærområdet, hvilket for mig at se er en af
de vigtigste veje imod uddannelse og job.
Ovennævnte afhænger selvfølgelig også af
den kollektive trafik. Der har igennem
mange år været drøftelser om at ændre tildelingen af midler til den kollektive trafik
imellem Syd og Sønderjylland og Fyn, og
det er utroligt vigtigt for os at bibeholde
denne transport til og fra alle vores kystbyer, da dette er med til at fastholde bosætning og udvikling i de pågældende
områder.

Kommunerne er i dag om
nogen presset af ændringer i sundhedsvæsenet,
tidligere hjemsendelser,
genindlæggelser, mangel
på praktiserende læger i
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Regionen kortlægger forurening, oprenser
og sikrer, at der ikke sker overbelastning i
forbindelse med råstof udvinding. Vi skal
sikre vores drikkevandsressourcer, natur
og miljø.

oner som kommunerne drev i fællesskab.
Vi skal sikre, at vi har de bedste forhold til
dem, der har brug for en ekstra hånd, om
det på en institution eller i dagtilbud, så
kræver det en tidlig og anstændig indsats.

Derudover har vi hele det specialiserede
områder, hvor man for år tilbage nedlagde
alle de regionale og lokalt drevne instituti-

Jeg har nederst side 8 prøvet at skitsere
hvilke opgaver der er i berøring med
vores region.

Jeg glæder mig utroligt meget til at arbejde mig ind i det nye område og ser frem til
en spændende og intens valgkamp, hvor vi
forhåbentligt igen snart kan komme på gaden og frembringe vores budskaber og
fortsætter selvfølgelig mit arbejde for
Nordfyns Kommune fra nu og i fremtiden.

Retfærdig grøn omstilling
Det er helt afgørende, at den grønne omstilling ikke skaber social ulighed eller massefyringer. Dels ligger det i den danske samfundsmodel at sikre en fair fordeling af omstillingens
omkostninger og goder. Men det er også en politisk nødvendighed, hvis vi skal fastholde
den folkelige og politiske opbakning til at nå målet.
Af klimaminister Dan Jørgensen.
Husejeren skal måske investere et engangsbeløb i en varmepumpe, så oliefyret
bliver skrottet. Oliefyrsinstallatøren derimod kan tælle ned til den dag, Danmarks
400.000 olie- og gasfyr er taget ud af funktion, og hans eller hendes indtægtsgrundlag forsvinder. For når samfundet skal være
grønt, forsvinder jobfunktionerne i den
fossile sektor.
I 1913 kunne interesserede avislæsere følge med i Hendes Majestæt Enkedronning
Louises indkøb af et automobil. En Renault
med 22 hestes kraft. Hestene skulle derfor
tilbage i stalden, men hvad med kusken? I
stedet for at blive kørt over af udviklingen
fik han et kørekort og blev chauffør!
Alle store samfundsforandringer, hvad enten de er teknologiske, kulturelle eller politiske, bringer både store omkostninger og
muligheder med sig. Sådan er det også i
dag, hvor vi står over for den måske største
samfundsændring siden efterkrigstiden.
Den grønne omstilling kommer til at påvirke os alle sammen på den ene eller anden måde. Men for nogle bliver konsekvenserne mere indgribende end for
andre.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

De mennesker, som mister deres job, har vi
et ansvar for at hjælpe videre. Ellers risikerer vi, at den grønne omstilling river landet
over i grønne vindere og sorte tabere. Sikkerheden i jobbet handler ikke om at blive.
Men om at kunne skifte.
Grønne forventninger
Heldigvis skaber den grønne omstilling
nye muligheder. Det er en god nyhed for
den generelle beskæftigelse i Danmark.
Men hvad kan oliefyrsinstallatøren fra Bogense bruge det nye grønne job til, hvis
det er en ingeniørstilling i Ballerup? Det
spørgsmål er vi nødt til at forholde os til,
når vi taler om alle de nye grønne job. For
de opstår ikke nødvendigvis der, hvor de
fossile job forsvinder, eller kræver de samme kompetencer.

Grøn optimisme kan hurtigt slå over i sort
pessimisme og manglende opbakning til
Danmarks ambitiøse klimamål, hvis den
grønne omstilling skuffer.
Heldigvis har vi tidligere set, at nedgang i
én sektor kan give fremgang for de samme
mennesker i en anden sektor. Enkedronningens kusk er et historisk eksempel –
men mere nyligt er udviklingen ved Lindø
eller transformationen omkring Esbjerg
det også.
Den tilpasningsevne, som er vist her på Fyn
og andre steder i landet skal tjene som eksempel til inspiration ikke bare i Danmark,
men også andre steder i verden, hvor utallige lokalsamfund og hele regioner risikerer at blive kørt over af udviklingen.
Hvis den grønne omstilling skaber ulighed,
social ubalance og arbejdsløshed, vil danskerne næppe bakke op om ambitiøse klimamål. Det tror jeg til gengæld, at de vil,
hvis vi sørger for, at de aktivt kan tage del i
omstillingen og ikke blot bliver passive tilskuere til den grønne vogn, der kører forbi.
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Fællesskabet under massivt pres, der skal lettes i flok
Af Mette With Hagensen.
er på – og mulighederne stikker af for den
almindelige borger, der hver dag går på arbejde. Velfærdssamfundets vigtigste opgave er at tage sig af de svageste og skabe
lige rammer for alle. Tager vi ikke vare på
det som regionspolitikere, bryder vi kontrakten. Bidrager vi ikke til, at der bliver
skabt sundhed for alle og gør det attraktivt
at leve, arbejde og uddanne sig, uanset
hvor man bor, lever vi ikke op til regionernes fælles vision.
Det socialdemokratiske velfærdssamfund
er et unikt fællesskab, der sikrer lige ret og
adgang til sundhed, uddannelse og det
gode liv. Uanset, hvad vi kan, vil og formår.
Uanset interesser, håb og drømme. Så har
vi alle lige ret til et godt liv. Den ret er min
vigtigste mærkesag som spidskandidat for
Socialdemokratiet i Region Syddanmark.
Samfundskontrakten
Den socialdemokratiske velfærdsmodel er
i sandhed den bedste opfindelse nogensinde. Vores samfund bygger på en gensidig aftale mellem individerne og fællesskabet – en samfundskontrakt. Men
samfundskontrakten er i fare for at blive
revet i stykker. Vores stolte fællesskab krakelerer, og samfundet skævvrides i disse
tider.

Fællesskabets ansvar og individets
opgave
Jeg vil som socialdemokratiets spidskandidat arbejde for, at vi i regionen behandler
alle lige ved at behandle dem forskelligt. Vi
har alle forskellige behov, og det er vigtigt,
at fællesskabet omfavner den enkelte og
stiller de rette muligheder til rådighed. Det
er fællesskabets ansvar at skabe rammer
for støtte og drage omsorg for de borgere,
som har svært ved at finde vej i krav, rettigheder og muligheder. Men det betyder
også, at fællesskabet stiller krav til den enkelte. Fællesskabet skal invitere til, at alle

yder efter evne og nyder efter behov. Det
er den socialdemokratiske ånd, jeg vil tage
med i regionens arbejde.
Komplekse udfordringer fordrer bredt
samarbejde
I Region Syddanmark har vi dygtige forskere, prioriterer bedre hospitaler og udnytter teknologiens muligheder. Det er
vigtigt. Vi skal værne om lægefagligheden
på vores hospitaler, men samtidigt bringe
sundheden tæt på ude i de små lokalsamfund. Supersygehuse, ambulancedækning
og akut hjælp til psykisk syge og mentalt
sårbare er lige vigtigt. Vi skal se region og
kommune som et fællesskab – og sikre en
strømlinet overgang imellem dem. Komplekse opgaver kræver, at vi forebygger silotænkning, viser hinanden tillid og dermed sikrer en god udslusning fra
hospitalerne ved at samarbejde med sundhedshuse og hjemmepleje. Kun på denne
måde kan borgeren være i centrum.

Det er bekymrende, når flere vælger fællesskabet fra. Utryghed på fødegangen får
kvinder til at opsøge private jordemødre,
flere vælger vores folkeskole fra og privatskolen til, og private sundhedsforsikringer
bringer de heldige og bemidlede forrest i
køen. Vi må og kan ikke stille os tilfredse
med denne udvikling.
Vi ser denne skævvridning, når samfundet
og borgerne ikke overholder den kontrakt,
der er indgået ved at sige ja til velfærdssamfundet. Pludseligt bliver det altafgørende for ens muligheder, hvilket hold man
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Vi ser frem til, når coronaen er overstået, hvor vi kan komme ud ved markeder og 1. maj-arrangementer og vise de
socialdemokratiske flag.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Tunge poster i Europa-Parlamentet
Af Christel Schaldemose
Gruppeformand, Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet.
lige nu kan trække både forbrugere og
konkurrerende virksomheder rundt i manegen helt uden at tøve.

I en tid hvor corona stadig fylder virkelig
meget, og hvor vi længes efter at komme
tilbage til en nogenlunde normal hverdag,
så prøver jeg at fokusere på de positive
ting. Mit 2021 er heldigvis startet med et
par stykker af den slags: Først og fremmest
er jeg udnævnt som Parlamentets chefforhandler på den såkaldte Digital Services
Act, som er en del af Kommissionens nye
digitale udspil. Derudover er jeg netop blevet valgt som formand for Europa-Parlamentets Japan-delegation. Begge udnævnelser er et kæmpe skulderklap, og noget
jeg er meget stolt af. Med de nye poster
følger et stort arbejde, så jeg er trukket i
arbejdstøjet og er klar til at klø på! Lad mig
give jer et indblik i de opgaver, der ligger
foran os:
Klar til at lægge arm med
tech-giganterne
Jeg har 15 år på bagen som Europaparlamentariker. I al den tid har jeg kæmpet for
at sikre fair konkurrenceforhold og ordentlige forbrugerrettigheder i EU-landene.
Online platforme er blevet en integreret
del af hverdagen hos langt de fleste, hvad
enten det er gennem sociale medier eller
e-handel. Det har dog skabt nogle helt nye
udfordringer i forhold til konkurrence og
forbrugerrettigheder, fordi den eksisterende lovgivning på området er håbløst forældet. Det betyder, at de online platforme
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

EU-lovgivningen skal derfor have en gevaldig opdatering, så vi kan få nogle bedre
værktøjer til at tøjle tech-giganter som
Facebook, Google og Amazon. Som Europa-Parlamentets chefforhandler på Digital
Services Act skal jeg stå i spidsen for netop
det arbejde og være med til at sikre bedre
rammer for regulering af de online platforme. Det skal være slut for fx Amazon og
Wish med at kunne sælge farlige og ulovlige produkter til EU fra tredjelande, som
ikke lever op til EU’s strenge regler for produktsikkerhed. Det går både ud over de
europæiske virksomheders konkurrenceevne og forbrugernes rettigheder, når sådanne produkter helt uhindret kan sælges
til EU via online platforme. Det skal vi skride ind over for, og så skal vi sikre at platformene stilles til ansvar.
Styrkelse af EU-Japan-samarbejdet
Som nyudnævnt formand for Parlamentets
Japan-delegation er det min fornemmeste
opgave at fremme og styrke samarbejdet
mellem EU og Japan. Japan er en vigtig
strategisk partner for EU og vores partnerskab rummer et stort potentiale, især på
klima- og handelsfronten. Japan har fx, ligesom EU, forpligtet sig til klimaneutralitet
i 2050. Det er sød musik i mine ører, fordi
det betyder, at vi i langt højere grad kan
samarbejde og udveksle erfaringer i udviklingen af grønne, innovative teknologier,
som kan hjælpe os med at nå vores fælles
klimamål.

handel for europæiske og japanske virksomheder, høje standarder for forbrugerrettigheder og arbejdsvilkår, og som understøtter klimamålene i Paris-aftalen. Det
er lige i min ånd. I et internationalt samfund, som i den grad er under forandring,
er det afgørende for EU at have en ligesindet partner i Japan. Gennem mit formandsskab vil jeg gøre mit for, at EU og Japan
kommer til at sætte standarden for internationalt samarbejde, så vi forhåbentligt kan
inspirere andre til at følge trop.
Bedre beskyttelse mod sundhedskriser
Og her til sidst kommer så alligevel lidt corona-relateret. Vi skal nemlig være bedre
rustet mod pandemier i fremtiden. I løbet
af den seneste tid har vi i EU arbejdet på et
nyt sundhedsprogram “EU4Health”. Det er
utrolig vigtigt, at vi ruster os mod fremtidig
grænseoverskridende sygdom og pandemier. Især, når vi har set, hvilke fatale konsekvenser covid-19-pandemien har haft
for vores alle sammens liv, sundhed og
hverdag. Den har også haft (og fortsætter
med at have) enorme konsekvenser for vores samfundsøkonomi, og derfor skal vi se
fremad og forebygge nye sundhedskriser.
Med det nye sundhedsprogram afsætter vi
i EU 5,1 milliarder euro for at styrke den
samlede sundhed i EU. Programmet skal
understøtte og styrke medlemslandenes
nuværende sundhedssystemer, og en stor
del af pengene skal gå til sygdomsforebyggelse. Programmet skal sikre, at vi er forberedt og rustet til at håndtere en pandemi i
fremtiden.”

Derudover spiller handel også en afgørende rolle i vores samarbejde. Tilbage i 2018
indgik EU og Japan en omfattende partnerskabsaftale, som sikrer åben og fair
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Det er ganske vist...
Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune sikrer Bybus til Morud.
Af Mogens Jørgensen, formand Morud Lokalråd.
Det var med glæde for os, der bor i og omkring Morud, at vi læste referatet efter
kommunalbestyrelsesmødet
i februar
2021. På dagsordenen var punkt 554 Kollektiv Trafik – Fremtidig drift af rute 23 til
Morud.
Forud for beslutningen har bybussen været i drift i næsten 10 år, og i første omgang,
så det desværre ud til, at bybussen ved udgang af 2021, ville ophøre med at betjene
den sydligste del af Nordfyns Kommune
Morud og omegn med Bybus. Lokale ambassadører for bybussen konstaterede
nogle mangler i de data, der var tilvejebragte, og de blev fremskaffet og leveret
på et konstruktivt møde til forvaltning og
politikere, forud for beslutning i Teknik- og
Miljøudvalget, der viderebragte dem til
den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. februar.
I Morud Lokalråd, har vi naturligvis haft vores fokus på at fortælle den gode historie
om bybussen virke og betydning for os,
der bor her, skolebørn der er elever på Havrehedskolen, og så det at vi skal tilskynde
til at bruge kollektiv trafik, der hvor der er
grundlag. Vi kunne se i planerne fra Fynbus, at Morud kunne blive en del af Bynet21, som er den plan, der bliver iværksat,
når letbanen i Odense åbner.

ser. Denne lokale udfordring er på vej til at
blive løst, med en lejeaftale nær busvendepladsen i Morud. Tak til alle der har medvirket til en løsning af udfordringerne.
Der skal stadig gøres en indsats, for at flere
og mange vil benytte Bybussen, så det arbejde bliver der holdt fokus på, i et samarbejde med FynBus, det tror jeg på. Bybusløsningen er ikke en luksusløsning! Det er
den pragmatiske løsning for mere bus til
Morud. Betalingen for de ekstra fem kilometer i en bus med en chauffør, der i forvejen kører, giver langt mest bus for pengene. Bybussen supplerer rute 122 med
busser formiddag, aften og weekend og
giver tilsammen en fornuftig pakkeløsning
på ruten. Rute 23 er et vitalt supplement til
rute 122, som tilsammen udgør den ”pakkeløsning”, der har været gældende siden
januar 2013.
Letbanebyggeriet i Odense og de medfølgende trafikale udfordringer i Odense har
påvirket hele passagergrundlaget på Fyn
negativt, og det vil vi ikke tage ansvaret for
alene i Morud. Det må forventes, at når let-

banen står færdig – og Corona én ikke længere begrænser den kollektive trafik – så vil
passagertallene igen stige.
Morud er Nordfyns kommunes fjerde hovedby. Vores plads i den allerede udmeldte
ringrute (Bynet 21) er historisk. Den knytter
Morud endnu tættere til Odense trafikalt,
og den er også mentalt vigtig for Moruds
brand som bosætningsby. Således nævnes
bussen aktivt af alle ejendomsmæglere,
der sælger huse i byen, og den benyttes
også som bosætningsargument i kommunens markedsføring. I fremtiden skal vi
tænke i grøn og fleksibel mobilitet, hvor
hyppige busafgange og gode cykelstier
m.m. tilsammen kan medvirke til at øge
valgfriheden og give klimavenlige trafikløsninger. Her ser vi i Morud Lokalråd gerne, at der i det kommende udbud på ruten
lægges op til busmateriel, hvor medtagning af cykler opprioriteres. Hermed vil synergierne ift. den kommende cykelsti Morud-Bredbjerg kunne udnyttes endnu mere
i fremtiden.

Der har været lyttet til vore synspunkter fra
Morud Lokalråd, Busbanden som stadig
har garageporten stående åben, så det tager ikke lang tid for at Busbanden speeder
op – og yder deres bidrag til dialog og forsvarer, hvad der tidligere har været opnået
af gode resultater.
En udfordring var også, at hvis Morud skulle blive en del af Bynet21, så skulle der
etableres faciliteter i Morud, der kunne
rumme faciliteter til chauffører i deres pauSide 12

Det blev fejret den 20. januar 2013, da Fynbus for første gang kørte helt til Morud.
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Dorte Geisler er nyvalgt sekretær i bestyrelsen
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.
- Jeg har være medlem af Socialdemokratiet i to år. Har ellers altid stemt socialdemokratisk, men det er først nu, hvor jeg er
gået på efterløn, at jeg hundrede procent
kan gå ind i det politiske arbejde. Synes at

det var rigtig spændende at deltage i et
gruppemøde, da vi herved er tæt på politikerne, der sidder i byrådet. Til min glæde
blev jeg på generalforsamlingen den 6.
marts valgt til bestyrelsen, som sekretær
og kan herved være med til at bidrage med
mine meninger og holdninger der.
Dorte Geisler bor i Søndersø, er gift med
Bent Hansen, og de har tre voksne drenge,
hvor den ene er en plejesøn. Og så har de
også tre børnebørn. Hun fortæller, at hendes mærkesager er tidlig pension, hjemmepleje og plejeboliger, men hun har også
interesse i anbragte børn, da hun selv har
haft en dreng i pleje. I det hele taget er udsatte børn og voksne et væsentligt område, fortæller Dorte.

Dorte Geisler.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

- I mit arbejdsliv i over 40 år i Odense Kommune, har jeg været tillidskvinde, medlem
af fagudvalg i fagforening o.s.v.. Jeg var
først beskæftiget som husassistent og se-

nere som hjemmehjælper, og de sidste 25
år som mellemleder i plejebolig og hjemmeplejen, men desværre fik jeg stress og
blev afskediget fra mit arbejde.
Den store erfaring gennem 40 års arbejde i
Odense Kommune, vil jeg nu bruge i det
politiske arbejde, og jeg ser frem til mange
sjove og interessante opgaver, lyder det fra
Dorte Geisler.

Dortes dejlige hund.
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Sonja Bergholdt var 25 år i kommunalbestyrelsen
Var i ni år formand for Socialudvalget og sad også otte år i økonomiudvalget, det afgørende
udvalg og havde et tæt samarbejde med Erik Hansen, der var borgmester fra 2002-2007.
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.
- Da Erik Hansen og jeg havde 25 år jubilæum i 2007 kom Erik ind med to store buketter roser. 25 flotte roser. - Det er buketter til mine to koner. En for alt det praktiske
og en for at stryge skjorterne, lød det muntert fra Erik Hansen. Jo – sådan kunne han
også være. Erik var rigtig gemytlig og elskede selskaber. En mand med stor humor,
men også en stædig rad.
Vi kunne nogle gange have nogen gevaldige diskussioner, hvor jeg kunne blive
splitterravende rasende, og vi talte ikke
sammen i nogle dage. Men vore politiske
indstillinger var jo ens, og det politiske var
limen i vores venskab, der dog ikke var personligt, men vi to par deltog i hinandens
sølvbryllupper, fortæller Sonja med et stort
smil.
Jeg havde ringet til Sonja, der bor i Hårslev,
om jeg måtte komme forbi, da jeg gerne

Sonja Bergholdt.
Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
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ville lave en artikel om hendes store liv
med politik på Nordfyn. Sonja var en uge
før på OUH blevet opereret for cancer, men
hvis jeg kunne komme forbi om formiddagen, ville hun havde kræfterne til en god
snak. Vi sad sammen i hendes dejlige stue
en times tid, og det var hyggeligt at høre
om hendes liv og det store engagement,
som Sonja gennem årene har lagt i Socialdemokratiet. I to år har hun boet alene på
Bogensevej 104, da Jørgen, hendes mand
nu bor på plejehjem i Bogense. Han havde
fået Parkinson syge, og nu også fået Alzheimer. Sonja og Jørgen har kendt hinanden, siden de som henholdsvis 14 og 15 år
blev kærester. Det har selvfølgelig været
en stor omvæltning, at hendes kære mand
nu må bo på plejehjem, men Sonja er ikke
den, der piver. Hun har et lyst sind og prøver altid at få det bedste ud af livet. Har et
kristent livssyn og har været medlem af
menighedsrådet i Hårslev. Hun er nu 78 år
gammel og kan stadig køre bil, så hver eftermiddag kører hun til plejehjemmet i Bogense for at være sammen med sin kære
mand, der heldigvis ikke er ramt mere af
alzheimeren, at han kan huske sin familie.

Jeg er ikke dummere end de fleste
Som de fleste andre jævnaldrende gik jeg
ud af skolen efter 7. klasse. At få en uddannelse var ikke en selvfølge. Jeg har dog altid haft stort lyst til at lære noget. Ja – været nysgerrig, og da jeg havde fået mine tre
piger, der kom trip trap træsko, meldte jeg
mig til Danmarks Brevkursus. Deltog i kurser i dansk og matematik. Siden da er det
især de faglige kurser gennem arbejdet og
Socialdemokratiet, der har lært mig en
masse. Ja – der har været mange kurser
gennem årene. Mit motto har altid været,
at man er nødt til at stive sig selv af, og hvis
nogen tør spørge mig, må det være fordi,
at de tror, at jeg kan klare det.

Er opvokset i et socialdemokratisk hjem
Sonja er opvokset i Sønder Omme, og mindes da der i byen var mange kapgængere,
som trænede på livet løs på landevejene.
Begge mine forældre var medlem af Socialdemokratiet, så der blev snakket meget
politik i hjemmet. Min mor og far gik også
meget op i dilettant teater. Min far var
skuespiller og min mor instruktør.

Min mand, Jørgen var uddannet landslagter i Veflinge, men arbejdede på et slagteri
i Odense. Han var også medlem af Socialdemokratiet, men involverede sig ikke det
politiske. I stedet har sporten altid haft
hans store interesse. Han har i Hårslev været ungdomstræner i fodboldklubben, og
til sidst var han banemand og havde ansvaret for at banerne var kridtet op og klar
til fodboldkampene.

Mine forældre blev skilt, da jeg var 13 år, og
min mor flyttede til Hårslev, hvor jeg har
boet siden. Min mand, Jørgen er opvokset i
Hårslev. Ja- som nævnt var vi kun 14 og 15
år, da vi blev kærester.

Jeg er uddannet sygehjælper i 1972 og har
været ansat på Bogense Sygehus. I det daværende Fyns Amt. Og var her indtil 2002,
da Bogense Sygehus lukkede. Ret hurtigt
kom jeg med i bestyrelsen i Sygehjælpernes klub i Odense. I 15 år var jeg tillidskvinde på sygehuset, og alt i alt medførte det
mange møder, men jeg har nok altid været
god til at organisere min tid, lyder det fra
Sonja.

Minder om det politiske
Blev politisk aktiv sidst i 70´erne, hvor jeg
blev medlem i Hårslev Socialdemokratiske
Forening. Det var dengang, at der i hver lilwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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le by var en politisk forening. Det udviklede sig, så op til kommunalvalget i 1982
blev jeg opstillet som kandidat. Sammen
med Erik Hansen, som også stillede op for
første gang, turnerede vi i efteråret 1981
og i begyndelsen af 1982 ved en masse
valgmøder rundt omkring i forsamlingshusene. Mindes stadig hvor koldt det var. Vi
var ved at fryse ihjel. Fx i Melby Forsamlingshus blev der kun fyret op med kakkelovn, så væggene og gulvene var bare kolde, og man skulle være klædt godt på for,
at tænderne ikke skulle klapre.
Venstre sad dengang på magten i landkommunerne. De borgerlige stemte ikke
rødt. De støttede ikke den røde sag. Og
man kunne ikke regne med at kunne lave
en aftale med et borgerligt udvalgsmedlem, for der var jo partidisciplin. Uanset
hvor rar eller venlig venstremanden havde
været på udvalgsmødet.
Det blev en af mine første opgaver, at jeg
blev formand for Ejendomsudvalget. Et
udvalg der ikke eksisterer mere. Udvalgets
opgaver var bl.a. udlejningsejendomme
og udvikling af plejehjemmene Vesterbo i
Søndersø og Frendensbo i Særslev. Der var

også en del ekspropriationssager vedr.
landområder, så der kunne anlægges naturgas langs med bl.a. Odensevej. Fra
1998-2007 var jeg formand for Socialudvalget. At det blev til ni år skyldes sammenlægningen af Bogense, Søndersø og Otterup Kommuner til Nordfyns Kommune,
hvor der var et sammenlægningsår, så sidste periode fra 2002 til 2007 blev over fem
år. Det var i denne periode, at Erik Hansen
blev borgmester. Det så ellers ikke sådan
ud på valgaftenen, hvor alt tydede på, at
Mogens Kristensen fra Venstre skulle være
ny borgmester, men om natten valgte
Hans Henning Nielsen og Ole Hartung, fra
Morud at gå imod deres partifæller og pegede i stedet på Erik som ny borgmester.
Det var virkeligt noget, der blev talt om.
Erik var naturligvis som borgmester den
ypperste chef, men jeg var chef for Socialudvalget, hvor jeg var formand. Det gav
utvivlsomt også en god indflydelse, at jeg
fik otte år som medlem af Økonomiudvalget.
De ældre og ansatte på plejehjemmene
skal have bedre betingelser
Her i mit pensionistliv synes jeg, at man
bruger for få penge på kurser inden for æl-

dreplejen, som jeg virkelig synes, at der
skal gøres noget ved. De ansatte pisker
rundt for at nå det hele, og det er ikke nok,
at der bliver flere hænder. Der skal også
mere efteruddannelse til. Det er jeg overbevist til, lyder det bestemt fra Sonja.
Jeg har ikke mistet lysten til at engagere
mig. Er formand for Hårslev Pensionistforening, hvad jeg finder meget spændende.
Sonja har haft den sorg, at en datter, Hanne
døde af brystkræft. De to øvrige døtre,
Lene og Jette bor begge på Fyn, så der er
tæt kontakt i familien. Der er både henholdsvis ni oldebørn og børnebørn, og
Sonja kunne se frem til, at hun den følgende søndag skulle til barnedåb i Hårslev Kirke, hvor det yngste barnebarn skulle døbes. Der måtte være 25 i kirken.
Nu - hvor Jørgen er kommet på plejehjem,
må vi undvære de mange vandreture, som
vi har været så glade for. Vi kørte ofte ud i
bilen og fandt spændende naturområder
at gå ture. Jeg savner helt bestemt disse
ture, hvor vi kunne gå og få nogle gode
samtaler, lyder det som afslutning fra Sonja.

Ved guldbrylluppet. Sonja og Jørgen udenfor huset på Hårslevvej. Naboerne flagrede.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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