Søren Dyssemark og Kasper Soelberg havde en sjov snak.
Læs om det interessante besøg på Søren Dyssemarks mælkelandbrug i Bårdesø
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Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Kære læsere!
I hånden har du det andet medlemsblad i år. Meget er sket siden sidste blad udkom; verdensomspændende Corona epidemi, som har haft og stadig har omfattende betydning på den politiske
situation internationalt, nationalt og lokalpolitisk, ja for os allesammen. Derudover har vi haft
valg til ny spidskandidat, som affødte en omkonstituering i gruppen og en ny formand for
bestyrelsen. Alt dette har fyldt meget, men heldigvis har der også været en masse politik at tage
stilling til. Alt dette finder du meget mere om inde i bladet.
God læsning og husk at følge os på Facebook (Socialdemokraterne på Nordfyn), samt på
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Piet Hein gruk

Formand:
Socialdemokratiet på Nordfyn
Rikke Jul Andresen
Viernevej 24, 5471 Søndersø
E-mail: gogletten@hotmail.com
Mobil: 6168 6750
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Med venlig hilsen
Rikke Jul Andresen

Besøg på Søren Dyssemarks mælkelandbrug i Bårdesø
Søndag den 23. august havde Kasper Soelberg fået lavet en aftale med en af
sine naboer, mælkeproducent Søren Dyssemark, søn af tidligere afdøde borgmester Bent Dyssemark.
Det blev en meget vellykket eftermiddag, hvor vi fik et godt indblik i, hvordan
nutidens landbrug ved hjælp af robotter og andet digitalt teknik får produceret
kvæg.

Næstformand:
Kasper Soelberg
Bårdesøvej 165, 5450 Otterup
Mobil: 2023 3395
E-mail: kaspersolberg@gmail.com
Kasserer og medlemsansvarlig:
Mogens Jørgensen
Bredbjergvej 64, 5462 Morud
Tlf: 2855 4611
E-mail: mijoergensen@outlook.dk

Søren Dyssemark fortæller

Kasper Soelberg fortæller
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Kære medlemmer
Af Rikke Jul Andresen, Formand.

ge til at sætte nogle retningspile for politikken. Jeg oplevede en masse god stemning,
og at der blev lyttet til de eksempler, jeg
havde med fra min hverdag på Nordfyn. Og
det er så vigtigt, at vi spiller os selv gode ved
at lytte til hinanden og tage de gode debatter i partiet, både når vi laver arbejdsprogram, holder gruppemøder eller mødes til
sociale arrangementer.

Først og fremmest velkommen til alle nye
medlemmer, men naturligvis også en stor
hilsen til alle jer ”gamle” som trofast støtter
op i den gode sags tjeneste.
Vi er glade for, at flere vælger at melde sig
ind i Socialdemokratiet. Hvert enkelt nyt
medlem har sin egen fortælling og årsag til
at vedkommende netop nu vælger at melde sig ind i vores parti. Nogen vejrer vind og
vil gerne være med på den kurs vores regering har sat med Statsminister Mette Frederiksen ved roret. Andre vil have lokal forandring, det være sig helt lokalt hvor man bor,
i hele Nordfyns Kommune eller i den syddanske region. Uanset hvad årsagen til indmeldingerne er, så er vi glade for, at så mange har lyst til at sætte en præg på den
politiske situation, og give sit besyv med i
forhold til at sikre velfærd og ordentlighed i
det danske samfund, såvel lokalt som nationalt.
Da jeg selv for år tilbage meldte mig ind i
partiet, efter altid at have stemt socialdemokratisk, havde jeg mest landspolitikken i
tankerne. Men så lå der pludselig en invitation i postkassen, til at deltage i en workshop dag om det nordfynske arbejdsprogram i vores parti. Det var første gang jeg
deltog i sådan et arrangement, men det var
fedt at kunne debattere daginstitutioner,
skoler, biblioteksvæsen, cykelstier og anden
nordfynsk politik, at føle at jeg kunne bidrawww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Vi forsøger at lave flere arrangementer hvor
medlemmer kan deltage aktivt i den politiske debat. Er du i tvivl om, hvor du skal starte, eller hvad der sker, så tøv ikke med at
kontakte aktivitetsudvalget eller bestyrelsen. Lige nu er der ved at blive mobiliseret
kræfter til næste års store begivenhed,
kommunalvalg 21. Der er brug for alle kræfter, så vi kan stå endnu stærkere i den fremtidige kommunalbestyrelse. Der skal nok
komme mange flere informationer ud,
både her og via de sociale medier. Indtil da

vil jeg som formand ønske dig god læselyst
med det blad, du sidder med foran dig. Tak
fordi du er med på holdet.

Dagmar hilser på de få dage gamle kalve som var meget
nysgerrige

Fra Kasper Soelbergs bopæl gik turen videre til Søren Dyssemarks mælkelandbrug
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Så er det af sted - Er du kommet med?
Af Bernt Nicolaysen, spidskandidat.

Toget starter nu stille og roligt op mod
kommunalbestyrelsesvalget i november
2021. Partiet får brug for mange hænder til
forskellige opgaver - til forskellige tider.
Først lidt om mit efterårsprogram.
Jeg vil i de kommende måneder tage rundt
i kommunen. Jeg vil lytte til borgere, foreningsliv, fagforeninger og engageret mennesker i lokalsamfundet, som alle kan fortælle mig om netop deres udfordringer,
drømme og håb. Du kan hjælpe mig, hvis
du inviterer mig med til din forening.

Jeg besøger også gerne dig - hvis du har
6-10 venner, naboer og/eller familiemedlemmer, så finder vi sammen en dato og
emne.

flyers til de nordfynske postkasser med
budskab fra vores regering & Dan Jørgensen. Har du tid og lyst til at gå en mindre tur,
så sig til.

Et besøg i din by vil jeg gerne. Vi kan sammen invitere borgere til at fortælle om deres by - Hvad er det gode ved din by, det
knapt så gode og hvilke udfordringer ser
borgerne nu og om 10 år. Har du andre ideer, så kontakt mig.

En opfordring til sidst
Følg mig på min facebookside ”Bernt Nicolaysen - Politisk kandidat”. Her kan du se
mine opslag, kampagner og kommentarer.
Du er hjertelig velkommen.

Det politiske arbejdsprogram
Snart bliver du indbudt til at sætte dit præg
på vores kommunale arbejdsprogram
2022-2025. Allerede nu kan du overveje,
hvad skal ændres, nye ideer m.v. Det forventes at starte op i november 2020. Du hører
nærmere.

Er du interesseret i at gøre en stor forskel,
uanset om du hjælper lidt, lidt mere, meget
eller overdrevet meget, så kontakt vores
formand Rikke Jul Andresen på mail: gogletten@hotmail.com
Det vil glæde os at se dig, høre fra dig - sammen kan vi gøre en stor forskel.

Kampagnen: ”Ret til tidlig pension”
Undertiden er der brug for mange hænder
til husstandsomdeling, som uddeling af
pjecer og flyers. Lige nu er det kampagnen:
”Ret til tidlig pension”. Vi skal uddele 5.000

Kasper Soelberg fortalte om dagens besøg på mælkelandbruget - Bernt Nicolaysen var blandt de mange interesserede
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5 skarpe om tidlig pension

Af Dan Jørgensen, Klima, energi- og forsyningsminister.

syge og ældre. Men vores arbejdsliv er meget forskellige, og vi kan se, at det ikke er
alle, der kan holde til en stigende pensionsalder. Derfor skal de have mulighed for at gå
fra før de når pensionsalderen, via en ny ret
til tidlig pension.

1.
Hvad er jeres budskab til de danskere,
der føler sig nedslidte, men ikke står til
at få retten til tidlig pension?
Det vi foreslår er, at dem, der har været
længst tid på arbejdsmarkedet og derfor er
nedslidte, skal kunne trække sig tilbage, før
de når pensionsalderen. Det synes vi er rimeligt, og det står vi fuldt ud på mål for.
2.
I slog jeres pensionsforslag meget stort
op, da I præsenterede det i januar
sidste år, og mange vælgere har sikkert
stemt på jer i troen om, at de ville blive
omfattet. Der skulle gå halvandet år før
vi kunne få lov at se, hvilke grupper I
ville sende tidligt på pension, og nu
viser det sig, at det er kun få tusinde
personer, der står til at få retten. Helt
ærligt, har I bedraget vælgerne?
Den model vi præsenterer i dag, leverer på
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

det vi lovede, da vi fremlagde udspillet før
valget. Vi har hele tiden sagt, at det skulle
være en egentlig ret, som var baseret på
blandt andet 40+ år på arbejdsmarkedet.
Og at retten ville give ret til at gå fra to til tre
år før pensionsalderen. Vi har også sagt, at
det primært ville være ufaglærte og faglærte, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet, der ville være omfattet af retten. Det
leverer vi nu på.
3.
I har gjort en ret til tidligere folkepension til en af jeres mærkesager. Alligevel stemmer I for, at pensionsalderen
skal stige. Er det ikke hyklerisk?
Socialdemokratiet står ved den aftale, vi
indgik om, at når vi lever længere, skal vi
også arbejde længere.
Det princip er både rimeligt og helt afgørende for, at vi i fremtiden har råd til vores
fælles velfærd, ikke mindst til vores børn,

4.
Hvis man får seniorpension, får man
19.000 kroner om måneden, og man
kan gå fra 6 år før. Det er vel en bedre
ordning end jeres, hvor man kun får
13.500 kroner om måneden og max kan
gå tre år før?
Seniorpensionen er en fin ordning for dem,
der er så syge, at de ikke kan arbejde. Men
den hjælper ikke de nedslidte, der har haft
hårde, lange arbejdsliv, og som ofte må
tage smertestillende piller for at kunne klare arbejdsdagen. Blandt modtagere af seniorpension er det kun tre procent, der
kommerfra beskæftigelse. Så nej, seniorpensionen er ikke en bedre tilbagetrækningsordning for de nedslidte,for de kan
ikke få den.
5.
Er der overhovedet råd til tidlig
pension, når coronakrisen allerede nu
har kostet Danmark ca. 200 mia. kr. i
2020, og er det en god ide at bede
bankerne om at betale for tidlig
pension midt i en krise?
Ja, vi mener stadig, at bankerne og dem
med de højeste indkomster i vores samfund
skal betale for, at dem med de længste arbejdsliv kan gå lidt tidligere på pension.
Hvad der var vigtigt før coronakrisen, er
også vigtigt efter coronakrisen. De nedslidte er ikke blevet mindre nedslidte. Når det
er sagt,så har vi valgt at indfase finansieringen, så bankerne og dem med de højeste
indkomster først skalbidrage til finansieringen fra 2023 og frem.
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Ændringer i den Socialdemokratiske
gruppe efteråret 2020

Af Kim Johansen – Gruppeformand, Socialdemokraterne på Nordfyn.

Inden Pia udtrådte af partiet skete der sidste sommer et par ændringer i vores udvalgsposter på baggrund af min udmelding
om at stoppe som spidskandidat og gruppeformand.

A-gruppen har nu konstitueret
sig på ny med:

Pia Longet overtog en post i Økonomiudvalget efter undertegnede.

Jeg glæder mig til igen at kan være med til
at samle vores parti, politik udvikle og lægge strategi hen imod KV 2021. Det bliver en
spændende periode, og vi nærmer os med
hastige skridt forhandlingerne omkring
budget 2021, hvor vi igen fortsætter vores
ambitioner om tidlig og forebyggende indsats for alle borgere, der kan have behov for
og nytte af en ekstra indsats.

Anette Lykke Jensen overtog næstformandsposten i Erhverv- kultur- og fritidsudvalget.
Vi har hen over sommeren været igennem
et valg af spidskandidat hen imod kommunalvalget i efteråret 2021.
Grundet frustrationer over både valget,
men også fravalget som spidskandidat, traf
Pia Longet efter sommerferien den beslutning at melde sig ud af partiet og gruppen
og fortsætte som løsgænger i kommunalbestyrelsen, hvilket efter min mening er
meget beklageligt.

Helle Waagner overtog en post i Erhvervkultur- og fritidsudvalget.

Gruppeformand Kim Johansen
Næstformand Brian Lebæk

Disse poster forbliver uændret, selvom vi
gerne have set at Borgmesteren havde tildelt Socialdemokratiet som det næstestørste parti i kommunalbestyrelsen, en post i
økonomiudvalget, men det kan han nå
endnu.

Der var op til sidste valg en del drøftelser
omkring etik og moral i forbindelse med
kommunalbestyrelsesmedlemmer af den
ene eller anden grund i tidens løb har valgt
at melde sig ud af et givent parti og forsætte som løsgænger med en stor andel af partiets listestemmer.
Rent juridisk er der intet til hinder for at
dette er muligt, men etisk og moralsk kan
man sige, at borgere der har stemt på et bestemt parti nu indirekte er med til at støtte
et medlem af kommunalbestyrelsen, som
ikke længere er medlem af det pågældende parti, og så kan man jo spørge sig selv
om det logiske i dette!!!

Der var tyve deltagere i besøget på mælkelandbruget - Kim Johansen var en af deltagerne
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COVID-19 og det nordfynske
arbejdsmarked 2021

Af Kim Johansen – Gruppeformand, Socialdemokraterne på Nordfyn.

Primo august 2020 er der er en stigning på
dagpengeområdet med ca. 14 pct. siden 9.
marts 2020 og derudover ca. 19 pct. over
det normale niveau for perioden, svarende
til i alt ca. 33 pct. højere ledighedsniveau.
Men også uddannelsesparate unge og i
mindre omfang kontanthjælpsmodtagere,
integrationsborgere og fleksjobansatte har
oplevet stigende ledighed, ligesom antallet af sygemeldte steg betragteligt.
Det er særligt de målgrupper, der er tæt på
arbejdsmarkedet, der er blevet påvirket af
COVID-19 krisen:

• Økonomiske konsekvenser for Nordfyn?
Det kan være svært at opgøre den konkrete betydning af Covid-19 for det samlede
beskæftigelsesområde. Men med udgangspunkt i den seneste udmelding fra
KL om forventningerne til hele området for
2020, er det bedste bud en samlet forventet merudgift på 35,7 mio. kr. svarende en
tilgang på 250 helårspersoner. Et beløb
som regeringen har lovet at kompensere
kommunerne, så Nordfyns Kommune på
en økonomiske side gerne skulle komme
rimeligt ud af krisen.
Arbejdsmarkedsudvalget har over de forgangne måneder analyseret på de seneste
års indsats med investeringsstrategien og
er kommet frem til nogle væsentlige fakta:

Kim Johansen - AOF

• Fyn: Flest mænd, flest 30-49 årige, flest
med grundskole og erhvervsfaglig uddannelse, flest fra 3F, Akademikernes, HK
og Det Faglige Hus’ a-kasser.

• Relativ lav andel af befolkningen på ydelserne længst fra arbejdsmarkedet.
• Mulighed for at løfte ambitionerne om at
reducere antallet af ydelsesmodtagere
gennem den investering, der er foretaget.

• Risiko for afmatning på arbejdsmarkedet.

• Ressourceforbruget til beskæftigelsesindsatsen er lavt og ca. 12 pct. under gennemsnittet af sammenligningskommuner, og
ville være ca. 22 pct. lavere uden ekstra
midler dels fra investeringsstrategien og
dels fra centrale puljemidler til projekter
med tilhørende opgave.

• Uvist, hvad den nærmeste fremtid bringer
– meget afhænger af udviklingen på internationale markeder og hvordan COVID-19 smitte udvikler sig.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Vi glæder os til at gå ind i forhandlingerne
omkring budget 2021 med et meget vigtigt og fortsat fokus på den forebyggende
og tidlige indsats på både børne- og ungeområdet, arbejdsmarkeds området samt
ældreområdet og fortsætte den helhedsorienterede investering i udsatte familier,
unge imod uddannelse, borgere uden for
arbejdsmarkedet og ældreområdet.

Forsørgelsestrykket er siden 2016 sænket
til et niveau, der er lavere end Fyn. Siden
2016 har Nordfyn også distanceret sig positivt fra andre klyngekommuner. Investeringerne har haft meget positiv betydning
for resultaterne:

• Fyn er det område i landet, der er mindst
hårdt ramt af øget ledighed og manglende jobopslag som følge af COVID-19.

• Risiko for strukturelle udfordringer lokalt,
der kræver stor omstilling.

Med udgangspunkt i de seneste COVID-19
tal samt det positive afkast af investeringsstartegien, er det yderst vigtigt, at vi nu
fastholder de ekstraordinære ressourcer på
området, får hjulpet borgerne hurtigst muligt i beskæftigelse eller uddannelse, så vi
kan komme ud af denne for alle meget
svære situation, i samarbejde med både
vores virksomheder og borgere.

To dage gamle kalve - hos Søren Dyssemarks
mælkelandbrug
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Det må ikke ske……

Af Helle Waagner, medlem af kommunalbestyrelsen
for A - medlem af Social- og Sundhedsudvalget.

Det er uanstændigt i et velfærdssamfund i
2020, hvis vores udsatte ældre borgere ikke
får en ordentlig behandling. Det kan i den
grad gøre mig frustreret, vred og trist, men
også målrettet på, at vi skal handle som politikere!
I sommerperioden 2020 er de allerfleste af
os blevet dybt berørt over de utilstedelige
sager om omsorgs- og plejesvigt af vores
ældre medborgere, som har brug for den allerbedste behandling som de sårbare personer, de er.
Først havde vi sager fra Kongsgården fra
Aarhus, siden fra det kun to år gamle demes-plejehjem Nyvang i Randers. Og i køl-

vandet heraf kom andre sager til overfladen. Mediemæssigt her på Nordfyn var det
de to kvindelige pårørendes klager over
svigt i plejen omkring deres ægtefæller,
som begge er beboere på plejecenteret
Møllehaven. Den ene ægtefælle som både
har demens og Parkinson var blevet glemt.
Og så var der generel manglende professionel behandling og dårlig kommunikation
med de pårørende og beboeren, som har
fyldt. Det er sager, vi hører om, men hvad
med alt det, vi ikke hører om! Det gør os
utrygge og meget andet! Som datter til min
85 årige mor, var det heller ikke rart at tænke på, idet hun hver dag har brug for hjælp
af især sosuér. Det er så vigtigt, at hver time
og hver dag fungerer bedst muligt også, når
man som pårørende ikke er tilstede.
Som kommunalbestyrelsesmedlem er jeg
medlem af det 5 personer store Social- og
Sundhedsudvalg her på Nordfyn, hvilket jeg
har været i snart syv år. Heldigvis har vi så
sent som sidste år igen fået ros fra både seniorrådets forkvinde Birgit Folden og fra Ældresagen, som ytrede generel stor tilfredshed med Nordfyns kommunes arbejde med
ældreområdet både på plejecentre og i pri-

vate hjem. Senest har Fyens Stiftstidende
bragt en sammenligning af de fynske kommuners tildeling af ressourcer, hvor vi brugte 3,6 time til hjemmehjælpsmodtagere pr.
uge mod Nyborg i top med 4,3 time og Assens i bund med 1,7 time. Hænger økonomiske midler og kvaliteten i plejen sammen.
Ja, selvfølgelig! Men det her er komplekst
og kan omhandle både ressourcer, kultur,
ledelse, kommunikation m.m.
På Social- og Sundhedsudvalgets
seneste møde i august drøftede vi
området indgående. Følgende tiltag har
været igangsat mellem beboerne, ledere
og pårørende på Møllehaven:
1. 
Den konkrete kritik, sagsforløbet og
håndtering af sagerne på Møllehaven
2. Foreløbige undersøgelser / dialoger
3. Samtaler med medarbejdere og ledere
4. Samtaler med borgere
5. Hvad er sandheden?
6. Temaer og forbedringsinitiativer
7. Hvad har I brug for at lykkes?
Der er allerede igangsat et uddannelsesprogram for alle medarbejdere med
henblik på at højne kvaliteten af
arbejdet. Og så er der forslag til nye
tiltag:
1. Et budgetforslag om mere supervision,
intro og vedligehold af demensvejlederkorps
2. 
Praksisnær uddannelse/- forbedringsarbejde
3. Feedback fra brugere og pårørende sat i
system
Desuden er eksempelvis følgende i gang
på ledelsessiden:
1. Forsøg med brug af mere it understøttet
aflastning i håndtering af sygdom, MUS
mv.
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2. Tæt på understøttelse i forhold til økonomistyring og arbejdstilrettelæggelse.
3. Nye ledere, ny ledelsesstruktur i en række
institutioner
Og her et forslag om endnu et tiltag ”Fjern
pseudoarbejde”
Alt sammen relevant. Men det vigtigste for
mig at se er, at vi har de nødvendige kompetencer i fht. at arbejde med demente, idet
en meget stor del af beboerne på plejecentrene har en demensdiagnose. Og der er
plads til forbedringer!
Der har i løbet af sommeren været foretaget
en lang række samtaler med beboere på

Møllehaven og pårørende, hvor både medarbejdere, ledere og direktør har deltaget.
Og som politiker er jeg umådelig glad for, at
de allerfleste tilsyneladende er glade for
Møllehaven. Men det stopper selvfølgelig
ikke her!
Nu er budgetforhandlingerne i gang. Og
der drøftes, og jeg forventer, at der kommer
flere økonomiske ressourcer til ældreområdet. Men en positiv og ordentlig kultur alle
steder blandt alle medarbejderne er noget,
jeg forventer, der bliver rettet op på. Og god
ledelse er samtidig nødvendig alle steder,
hvilket mit blik også er rettet på.
Og så skal jeg til slut minde om, at når sådan
nogle sager som på Møllehaven ruller, så

ved jeg, at de allerfleste medarbejdere yder
en rigtig god indsats i det daglige. Den skal
vi alle på oplagte tidspunkter HUSKE at sige
tak for, hvilket mange også heldigvis gør.
Et godt samspil mellem vores ældre sårbare
borgere, pårørende og plejepersonalet er
således afgørende for de ældres livskvalitet.
Samtidig er det også afgørende for de ansattes arbejdsmiljø.

Klog, klogere og klogest …
Hos AOF har vi masser af spændende kurser. Kurser hvor man i fællesskab med andre kan dyrke sine interesser eller blive klogere på et bestemt emne. I år har vi forsat
fokus på De 17 Verdensmål, og så vil vi
frygtelig gerne se nogle flere mænd på vores hold. Du har fået Kulturposten i din
postkasse, og måske har du også set det
store AOF-katalog? Vi har masser af tilbud
– garanteret også tæt på dig, for selvom vi
hedder AOF Center Odense, så dækker vi
kommunerne Nordfyn, Odense, Kerteminde, Assens, Middelfart og Nyborg.

også være tekster, der relaterer sig til dit
job.
Undervisningen kan også gennemføre i arbejdstiden, hvis din virksomhed er indstillet på at give dig fri til at deltage. Undervisningen er gratis for virksomheden, og de
kan endda få et stort tilskud til din løn – ja,
måske endda fuld refusion for lønudgifterne.

Summa summarum fællesskab gør godt,
og det skader jo aldrig at blive klogere. Har
du fået lyst til at vide mere om dine muligheder, så er du meget velkommen til at
kontakte os for en snak.
Gitte Overgaard,
gitte@aofcenterodense.dk
Tlf. nr. 69 160 600

Aftenskolehold er desværre ikke gratis,
men det er til gengæld alle vores FVU-hold.
FVU betyder Forberedende VoksenUndervisning, og vi underviser i dansk, matematik og som noget helt nyt også IT og engelsk. Har du behov for at blive bedre til et
af disse fagområder, så er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere
om dine muligheder.
Jeg kan ganske kort fortælle dig, at undervisningen tilrettelægges efter dine ønsker
og behov. Og at vi arbejder med tekster,
der er relevante for dig og dit liv. Det kan
eks. være tekster omkring jobsøgning,
men hvis du går på arbejde, så kan det
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Kommunens nye brandingsstrategi

Fri-luft-liv og de 2 vandshelters i Bogense marina.
Af Anette Lykke Jensen, medlem af Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget.
I udvalget ville vi gerne have bosætning og
naturen i fokus. Ikke mindst fordi vi har en
fantastisk natur lige for næsen, vi havde
bare ikke forstået at udnytte dette potentiale.
Kommunen har også i alt ca. 150 km kystlinie, en meget fin og stor marina, nogle
store luksus campingpladser, flotte slotte
og herregårde, besøgshaver, diverse mu-

blå farver faldt i god smag, da de kan relateres til farverne i kommunens logo.
Der blev sat fokus på overnatninger. Det er
jo ikke ligefrem hoteller, vi har flest af, men
hvordan kan man så gøre det attraktivt, på
en anderledes måde, at overnatte? Disse
spørgsmål blev vendt og drejet, og udvalget besluttede at iværksætte opsætning af
shelters rundt omkring på udvalgte steder.

I 2018 godkendte Erhvervs-, Kultur-og Fritidsudvalget (EKFU) en procesplan for udviklingen af en ny brandingstrategi.
Som et led i denne proces blev der afholdt
møde med Kommunalbestyrelsen vedrørende den fremtidige branding af Nordfyn
som attraktivt bosætningssted.
Der blev desuden nedsat et bedømmelsesudvalg, hvor alle gruppeformændene fra
de politiske partier i Kommunalbestyrelsen
indgik. Bedømmelsesudvalget var løbende en del af processen med udarbejdelsen
af den nye brandingstrategi.
Til- og fraflytterundersøgelser samt et borgermøde dannede grundlag for udkast til
den nye brandingstrategi for Nordfyns
Kommune, som blev endelig godkendt i
kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

Der er lagt op til hygge i disse to shelters. Med levende lys
på bordet som eneste lyskilde, bortset fra himlens
stjerner og måske en fuldmåne på en flot aften/
nathimmel. De er meget booket, så vær i god tid, hvis du
vil have en fantastisk oplevelse i naturen under åben
himmel.
Side 10

Det er måske en lidt større udfordring af overnatte i en shelter, der ligger i vand! Her bliver du vugget i søvn af vandets
blive bevægelser. Kajakfolket er begyndt at overnatte her.

seer, tæt til nærmeste daginstitution, skole,
indkøb og meget, meget mere. Alt dette
ville vi gerne promovere på bedste vis i
den nye strategi.
Et eksternt firma fik til opgave at komme
med et udkast til, hvordan det kunne gøres. De havde også et forslag til det nye slogan “ Fri-Luft-liv”, som vi i udvalget fandt
meget relevant, idet dette slogan indebærer alt det, som vi gerne ville promovere
kommunen som, nemlig en kommune
med dejlig natur, ren luft og et godt liv. Det
gennemgående tema med de grønne og

Det må siges at have været en kæmpe succes. Vi har i øjeblikket 12 shelters, hvor dekan overnatte op til otte personer pr nat,
fordelt på pladser i kystnære områder og
to vandshelters i Bogens Marina. Man kan
booke en shelter på hjemmesiden “Bookenshelter.dk”, og gør man det, vil man opdage, at de er meget eftertragtede at overnatte i.
Seneste shelters er opsat ved Klintebjerg,
og når man vågner om morgenen, er det
første øjet ser, udsigten ud over Odense
Fjord med alt hvad dertil hører, af fuglewww.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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toilet, samt et hængekøjehotel. Sidstnævnte er en overdækket hytte, hvor der
er hængt hængekøjer op i en rundkreds.
Der er etableret en bålhytte samt overdækkede borde-bænke-sæt på stedet.
Friluftsoasen vil kunne anvendes af alle;
unge og ældre, spejdere, lokale og naturturister. De Blå Spejdere planlægger at tilbyde booking af sheltere og hængekøjehotel via www.bookenshelter.dk.

Den fynske natur er mangfoldig, og mange steder kan du opleve, at de vilde blomster får lov til at formere sig, til stor
glæde for insekterne.

skræmsel, og andre dyrelyd, samt vandets
roligt rullende tempo. Ved flere af shelterne er der lavet bålplads, toiletforhold og
enkelte sågar med mulighed for at tage
brusebad, hvis havet i sig selv ikke er nok.
Der er lavet en lille film, som viser, hvad
Nordfyn kan. Filmer viser Nordfyn fra sin allerbedste side, og jeg må indrømme, at jeg
til min store overraskelse, selv fik øje på
flere ting, som jeg absolut skal se nærmere
på. Det indebærer blandt andet en overnatning på Ditlevsdal Bisonfarm.

vil pirre til folks nysgerrighed, både som
turist og måske som kommende borger i
vores dejlige kommune.
I 2019 fik De Blå spejdere i Otterup et kommunalt tilskud til etableringen af ’Otterup
Friluftsoase’, som de ønskede at opføre ved
Spejderhuset på Stenløkkevej 42 i Otterup.

Indtægter herfra vil gå til drift og vedligehold af området, som spejderne vil stå for.
Dette projekt går hånd-i-hånd med den
nye strategi, og kan være med til at give
gode oplevelser for både børn voksne, og
jeg håber der kommer flere lignende ansøgninger.
Den nye strategi er så småt ved at blive introduceret på kommunens hjemmeside,
og vil i løbet af efteråret blive rullet helt ud.
Så jeg har bare tilbage at sige: rigtig god
læse-og kiggelyst.

Friluftsoasen er nu en realitet, og består af
to sheltere, fem udekøkkener og et muld-

Det må jeg bare opleve. Filmen kan ses på
kommunens hjemmeside, og hvis man
som turist kigger på den, kan man ikke andet end at blive endog meget begejstret,
og det er en kæmpe appetitvækker for de,
som ikke kender vores kommune. Hvis du
ikke har set filmen endnu, synes jeg, at du
skulle give dig selv mulighed for det.
Nordfyns Erhverv og Turisme har i år haft
besøg af “smadremanden” fra Otterup” alias Søren Østergård (indehaver af Cirkus
Nemo). Der er lavet i alt 10 forskellige små
sessions, som i løbet af efteråret 2020 og
foråret 2021, vil blive vist i TV2. Søren
Østergaard fortæller på sin egen facon,
hvor dejligt der er her, og mit håb er, at det
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Her er endnu et tegn på, at dyrelivet er rigt repræsenteret i Nordfyns Kommune. Tag selv på udflugt og oplev en bæver
ved et af kommunens mange vedligeholdte, men også naturlige vandløb.
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Mette With Hagensen
arbejdet fagpolitisk i Skole og Forældre
gennem mere end ti år, og jeg var formand
i seks år.

Mette With Hagensen
Jeg hedder Mette With Hagensen, bor i
Varde med min mand og vores yngste,
mens vores to ældste studerer i Aarhus. Jeg
har arbejdet med unge og uddannelse i
mere end 25 år, og jeg var i en lang periode
TR for mine kollegaer og med dem kæmpet for gode vilkår i en presset undervisningssektor. Ved siden af mit job, har jeg

Regionspolitik er ofte overset, men regionspolitik er vigtigt, fordi det handler om
kernevelfærd; vores sundhedssektor og
retten til lige og fri adgang til sundhed. Jeg
er optaget af lighed i sundhed, så alle får
den behandling, de har behov for, uanset
hvor i regionen man bor, eller hvilken uddannelsesbaggrund man har. Det skal
være trygt at være patient i Region Syddanmark, og ingen patienter skal sendes
hjem, før de er klar til blive udskrevet.

problemerne opstår, og derfor skal vi have
et meget tættere samarbejde mellem
kommuner og regionen, så problemerne
løses tidligere til gavn for de unge.
Kontakt mig gerne eller mød op til et af
præsentationsmøderne til en snak om,
hvad du mener skal med i valgprogrammet, så vi sammen får skabt fremgang ved
regionsrådsvalget 2021.
Fakta:
Mette With Hagensen (52 år), bor i Varde.
Gift med Per og sammen har vi tre børn på
17, 21 og 23 år.

Psykisk sundhed ønsker jeg at sætte højt
på dagsorden. Alt for mange unge har
ondt i livet og føler sig pressede, og det fører til depression, selvskade og angst. Vi
kan gøre det bedre for de unge, hvis vi sikrer, at indsatsen for de unge begynder, når

Underviser på Rybners Gymnasium i Esbjerg, og har 25 års erfaring som underviser, TR og leder i erhvervsskolesektoren.
Formand for Skole og Forældre 2012-18.

Farstrup, og derfor kender jeg Nordfyn rimelig godt. Jeg er uddannet lærer og har
været skoleleder i Sønderjylland og Kolding Kommune igennem 25 år.

Mærkesager og visioner:
-
Vi har brug for et kampvalg omkring
spidskandidatposten – det har vi ikke haft
i 10 år.

Jeg har et mangeårigt medlemskab af Socialdemokratiet og har i en periode været
formand for Fællesledelsen i Kolding. I
2017 blev jeg valgt ind i Regionsrådet med
ca. 2500 personlige stemmer.

Vi trænger til:
- Fornyelse og skal nu have stoppet vores
nedgang af stemmer. Vi mistede ca.
11.500 stemmer i 2017.

Poul Fremmelev

Poul Fremmelev
Stiller op som spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Syddanmark.
Bosat i Kolding siden 1979, men født og
opvokset i Odense. Min kones familie er fra
Side 12

I Regionsrådet er jeg medlem af Sundhedsudvalget og Anlægs – og Innovationsudvalget. Regionsrådets repræsentant i Nationalpark Vadehavet, bestyrelsesmedlem i
Wadden Sea Forum og bestyrelsesmedlem
i det Syddanske EU-kontor.

- Bedre inddragelse af den Socialdemokratiske gruppe og gøre den mere synlig, udadvendt og aktiv.
- De Socialdemokratiske kredse har brug
for mere støtte og aktiv indsats fra spidskandidaten. Hjælpe nye kandidater bedre på vej.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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- En aktiv samlende indsats ved valget i
2021 skal arbejde for S ledet flertal i Regionsrådet eller skabe maksimal indflydelse
gennem konstitueringsaftaler.
- Vi har brug for en mangeårig Socialdemokrat til at stå i spidsen og udforme vores
politik i valgkampen og i det daglige arbejde i Regionsrådet.
- Vi skal arbejde på at udvikle ny klimastrategi, arbejde hen mod grønne løsninger,

udvikle smarte og teknologiske
muligheder gennem robotteknologi, droner og personlig medicin. Arbejder for Lighed i Sundhed.
Jeg er bestyrelsesmedlem i Kolding KFUM Atletik & Motion, bestyrelsesmedlem i DGI Sydøstjylland,
deltager
aktivt
i
lokalsamfundet Vonsild, hvor jeg
bor.

Michael Bøtker Møller Nielsen

Michael Bøtker Møller Nielsen
Vi skal forebygge, behandle og skabe fremtidens bæredygtige samfund, igennem frihed, lighed, solidaritet og aktivt medborgerskab.
Når jeg her i mit 33. leveår ser tilbage på
mit liv, er der visse ting, som står ganske
tydeligt frem. Som 5-årig blev jeg fjernet
hjemmefra, hvor jeg først blev placeret i en
plejefamilie. Her mistrivedes jeg på grund
af dårlige forhold, hvor jeg blev låst inde
om aftenen og jævnligt fik en endefuld. Af
samme årsag blev jeg efter et år anbragt
på en døgninstitution.
Her fik jeg nogle fantastiske oplevelser og
fandt mine passioner i en alder af 8 år,
nemlig bæredygtighed, udvikling og frivillighed. Dette har præget mit liv og virke
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

efterfølgende. Her 25 år efter har jeg etableret og været med til at etablere flere organisationer i både foreninger, råd, afdelinger af grønne NGO´er og tænketanke og
været med til at søsætte en enkelt uddannelse.

-
2030 Region Syddanmark, Danmarks
mest bæredygtige region

Jeg har arbejdet som tilkaldevikar, fabriksmedarbejder, konstabelelev, sælger, promoter, forretningsudvikler, kommunikations- & markedsføringsmedarbejder og
iværksætter, før og under min studietid.
Hvilket gør at jeg kommer med en broget
erfaring og kan sætte mig ind i disse arbejdsområder.

- Uddannelse og Erhverv, brydning af den
sociale arv, iværksætteri og bæredygtighed en del af alle uddannelser, grøn jobskabelse i regionen og mødesteder imellem virksomheder og ledige
Ved at vælge mig, som jeres kandidat, får I
en ny politiker, som ikke er farvet af fortidens politiske udfordringer, og som er klar
til at favne morgendagens bæredygtige
samfund, baseret på viden, evidens, aktivt
medborgerskab, lighed, frihed og solidaritet.

Igennem årene har jeg nydt, når jeg har
kunne være med til at sætte agendaen og
skabe bedre vilkår for dem omkring mig
og samfundet, via mine forskellige formidlings- og ledelsesposter indenfor det studenterpolitiske og frivillige organisationer.
Jeg brænder for at fremme udviklingen af
samfundet til at favne morgendagens bæredygtige samfund og formidle om tiltagene hertil.
Som spidskandidat for Socialdemokratiet til regionsrådsvalget vil jeg arbejde
utrætteligt på at skabe Danmarks mest
bæredygtige region. Her vil jeg havde
fokus på:

- Sundhed & trivsel, fri og lige adgang til
sundhedsbehandling og grøn forebyggelse og rehabilitering

FAKTA
Michael Bøtker Møller Nielsen.
Kandidat til spidskandidatposten ifm. regionsrådsvalget - Socialdemokratiet
Bachelor in Agricultural and Environmental Management
AP Graduate in Agro Business and
Landscape Management Animal production
Mobil; 2276 0667
mail: michael_bmn@hotmail.com
WEB: www.michaelbmn.dk
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Ligegyldige store LED skærme ved indfaldsveje til 3 byer
på Nordfyn – Nej tak – det har ingen interesse
Af Mogens Jørgensen, Bredbjerg.
Vi må protestere og sige nej tak, når processen går i gang om en byggetilladelse.

Desværre var der et flertal i Teknik- og Miljøudvalget der godkendte et forslag om
opsætning af 2x4 meter store LED skærme
ved indfaldsveje til Nordfyns Kommune.
Behovet og værdien og drift af sådanne
skærme – vil sikkert blive en økonomisk
dårlig sag. De vil genere trafiksikkerheden
og så flytter sådanne ligegyldige reklamer
ikke en besøgende.
NEET har desværre fået overbevist et flertal
om interessen og behov for opsætning af
2x4 meter store digitale LED skærme tre
steder i Nordfyns kommune. Jeg er af den
mening, at de hver for sig bidrager med et
ligegyldig lysshow og er til gene for beboere, der kan blive naboer til disse, og dermed fra deres stuer og andre af husets lokaler, blive generet af blinkende diodepærer.
Det er naturligvis min påstand, at sådan vil
det gå, hvis en senere godkendelse, med
en byggetilladelse til opsætning, bliver en
realitet. Lovgivning har heldigvis indtil videre forbudt opsætning af digitale LED info
skærme i det åbne land. Da der i Odense
kommune blev opsat en digital storskærm
på ” Bikuben bygningen ”, vakte det voldsomme protester, fra dem og de borgere
der fremover bliver generet af denne ligegyldige reklamesøjle. En lignende protest
håber jeg, der vil blive, når forslag om opsætning kommer ud i offentlig høring eller
bliver kendt i det offentlige rum.
Side 14

Når der opsættes reklamer og skilte langs
veje ved landeveje og i gadebilledet, er det
et faktum af afsenderen ønsker at flytte læserens fokus til skilte og reklamer. Når denne fokus er flyttet, er der ikke 100% opmærksomhed på trafik, og afvikling af
denne, som alle har stiftet bekendtskaber
med, da du erhvervede dit kørekort. Teorien er klar, og den virkelige verden er den
samme – du SKAL have 100% fokus på kørslen og have samme fokus på dine medtrafikanter. Dine medtrafikanter er gående, cyklende, dine med bilister, lastvogne, skiltning
om by/landzoner, rundkørsler, hastighed –
og flere forhold kan sagtens nævnes. Derfor et det mit synspunkt, at 2x4 meter store
digitale LED infoskærme ikke
skal finde plads langs vore veje.
Til illustration er følgende billede hentet fra Varde kommune.

at overse. En opgørelse fra Kolding Kommune viser, at der i hele 2016 blot blev tegnet 119 annoncer på skærmene af 57 forskellige annoncører. Der er plads til over
fire gange så mange annoncer om året.
Den beskedne annoncering betyder, at info-skærmene er en stor underskudsforretning for kommunen.
Sidste år kom der således kun 147.120 kroner i kassen på annoncerne, mens det kostede kommunen 318.561 kroner at holde
skærmene kørende.
Flere lignende eksempler er tilgængelige
via internettet – prøv selv.
Kilder og citater:
Klip fra kommuneopslag hvor LED skærme
er opsatte.

Og så til det økonomiske
Fra en artikel af Sys Andersen,
Jyske Vestkysten står der:
Kolding:
Interessen for at annoncere på
de digitale infostandere ved
indfaldsvejene til Kolding er til

Aktivitetetskalender 2020
5. oktober
9. november
30. november

18.00
18.00
18.00

Gruppemøde
Gruppemøde
Gruppemøde

Søndersø
Bogense
Otterup

2021
16. januar

10.00

Generalforsamling

Otterup
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Tage Holm Larsen – medlemsportræt
Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

der blev virkelig snakket om gamle dage,
fortæller Tage begejstret.
Som 16 årig kom Tage i lære som købmand
i Vester Torup. Der skulle mødes allerede kl.
7. Der var som regel en times frokostpause,
men det var en lang arbejdsdag, hvor han
først havde fri kl. 17.30. Dog var der to dage
i ugen, hvor der fra kl. 13-17 skulle læses på
Handelsskolen.
Tage nyder i dag pensionistlivet sammen med Benthe.
Han er ikke mere aktiv i nogle politiske udvalg, men
følger tæt med i, hvad der sker i partiet og Nordfynsafdelingen.

Tage er knap 73 år og har boet på Havrekær
i Veflinge siden 2012. Er gift med Benthe,
som han har haft kobberbryllup med. Han
har fire børn og syv børnebørn. Oprindelig
er han nordjyde, opvokset i Fjerritslev og er
den yngste ud af en søskendeflok på 11,
hvor storebror på 80 år stadig lever.
Tage fik som 13 årig arbejde i et vaskeri i
Fjerritslev, hvor han hentede og bragte vasketøjet på en ladcykel. Der skulle arbejdes
seks dage i ugen, og Tage fik den gode ugeløn af 12 kroner.
Efter 8. skoleår i 1963 gik Tage ud af skolen.
Han havde ikke været meget interesseret i
skolen, så det blev en stor oplevelse, da han
i vinteren 63-64 var med på et vinterkursus
på en ungdomsskole i Aabybro . Der var i
løbet af året to kurser. For pigerne om sommeren og for drengene om vinteren, og
Tage mindes stadig opholdet. - Jeg var jo
en lille fyr, så opholdet på Ungdomsskolen
modnede mig virkelig. Der blev lært en
masse, og jeg fik mange kammerater. Der
var i alt 62 drenge på kurset, og det var bare
så hyggeligt, da vi 2014 holdt 50 års jubilæum. Vi deltog i alt 22 i arrangementet, og

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Efter læretiden skulle værnepligten aftjenes, og Tage kom ind til Flyvevåbnet i Karup
og senere blev det til et ophold på Raketbasen i Roskilde. Herved blev Tage for en tid
sjællænder. I ti år solgte han ost i Rødovre.
I 1977 flyttede Tage til Bramming. Han var i
20 år ansat hos DSB på billetkontoret.
Det politiske liv

gange tilbød en øl, som Anker ikke tog
imod. Men ved et radiointerview om aftenen sagde Anker, at han var så tørstig og
gerne ville have en øl inden den videre
snak, da kredsfolkene ved eftermiddagens
sammenkomst havde nødet for lidt. Jo –
Anker var en lun mand, som man kunne
lide, fortæller Tage.
I 2007 blev Tage fynbo. Han havde mødt
Benthe og flyttede til Søndersø og nogle år
senere flyttede de til Havrekær i Veflinge.
Det var naturligvis at indmelde sig i Nordfynsafdelingen af Socialdemokratiet, og
har bl.a. været i Bladudvalget. Lige som har
været medlem af Børne- og Ungeudvalget.
Og var i en periode også revisor.

Allerede i 1973 blev Tage medlem af Socialdemokratiet i 13. kreds i København. Det
var imens, at den navnkundige Jens Riisgaard Knudsen var det store nordjyske forbillede.
Tage flyttede i slutningen af 70´erne til
Bramming, og da der i 1980 var en del intern uro i partiafdelingen, blev Tage blev
opfordret til at blive formand. Han blev
også i 1985 formand for Ribekredsen. Det
blev til nogle spændende år, hvor stort set
alt fritid gik med engagementet i Socialdemokratiet. Tage mindes den første kongres,
som han deltog i 1987. På det tidspunkt var
en kongres en 5-dages oplevelse, hvor der
rigtig blev diskuteret politik, og der var et
stort socialt samvær.
Ved et 1. maj-arrangement i 1985 havde
Tage fornøjelsen at møde Anker Jørgensen,
der var hovedtaleren i Bramming. Han inviterede Anker med hjem, hvor han flere

Tage viste mig denne specielle øloplukker, som han har
arvet efter en gammel metalsliber. Børnene kontaktede
ham og fortalte, at det havde været meget væsentligt for
deres far, at Tage fik øloplukkeren som et minde om
mange gode samtaler og hyggelige møder i Ribekredsen.
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Grønne og digitale job skal redde EU efter Corona
Af Christel Schaldemose, Fyn.
ningen. Samtidig skal vi sikre, at vi får stærke grønne krav ind i budgettet. Det er et
rigtigt stærkt budget, der er forhandlet
hjem. Der er flere penge til klima end nogensinde, flere penge til forskning end nogensinde og flere penge til digital udvikling end nogensinde.
EU-penge kan dog ikke gøre det alene, understreger Christel Schaldemose. Der er
brug for at flere lande gør som Danmark og
laver ambitiøs politik for klimaomstillingen.
Det er et kaotisk politisk landskab, som de
danske EU-politikere er vendt tilbage til efter sommerferien. Coronakrisen fylder næsten alt i debatten. Samtidig venter klimakrisen ikke på nogen, og den digitale
omstilling haster mere end nogensinde.
Løsningen findes måske på Fyn, fortæller
Christel Schaldemose fra Europa-Parlamentet.
Den smarteste måde at løse EU’s store udfordringer på er ved at forene indsatsen på
alle områderne. Det mener gruppeformand
for de danske socialdemokrater i EuropaParlamentet, Christel Schaldemose.

Forandret økonomi
Efter Coronakrisen tegner sig konturerne af
en drastisk forandret økonomi.
- Det er gået rigtig hurtigt. Vi står og føler os
slået tilbage til finanskrisen, men vi må ikke
lade den her modgang slå os ud. Vi skal fokusere på at bygge en stærk økonomi, der
kan hjælpe os med at afværge klimakrisen,
så den ikke kan vælte økonomierne permanent, som Coronakrisen har gjort det midlertidigt. Det skal vi gøre gennem en ambitiøs grøn og digital investering, siger
Christel Schaldemose.

Her peger hun på de mange digitale landvindinger, som foregår på Fyn. Særligt i den
såkaldte robotklynge i Odense, hvor der
udvikles nye teknologier i rivende hast.
- Jeg har netop været på besøg ved Odense
Robotics, og de er et fremragende eksempel på, at Danmark og Fyn mere præcist
kan levere fremtidens løsninger. De er førende i verden, når det kommer til at hjælpe
nye teknologifirmaer med at starte op, siger Christel Schaldemose.
Her ligger også en stor del af løsningen på
den grønne omstilling såvel som den digitale, mener hun. Med ny teknologi, som
kommer til live ved hjælp af offentlig støtte
- i dette tilfælde bl.a. fra EU - og investeringer fra private firmaer, kan der skabes nye
job i fremtidens økonomi.
- Jeg er rigtig optimistisk. Det kræver hårdt
arbejde og dygtige folk. Dem har vi heldigvis i Danmark og på Fyn, siger Christel
Schaldemose.

- Vi skal sørge for at skabe arbejdspladser,
så økonomien ikke rammes hårdere end
nødvendigt af Corona. Det skal vi gøre gennem investeringer i det digitale område og
i klimaet, siger hun.
Europa-Kommissionen ventes snart at
komme med dens mål for CO2-reduktion i
2030. Europa-Parlamentet afventer Kommissionens udspil, men spilder ikke ventetiden. Her er der fuld gang i udformningen
af de tiltag, som skal udgøre EU’s klimalov.
Samtidig er det nye EU-budget og den store genopretningspakke efter Corona på vej
igennem Parlamentet.
- Det er vigtigt, at der er skrappe klimakrav
til de projekter, som får støtte fra genopret-

Christel Schaldemose besøger Odense Robotics og ser på fremtidens teknologi sammen med Odenses borgmester
Peter Rahbæk Juel og Dansk Metals formand Claus Jensen.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

