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Debat

Husk adressen og skærp budskabet

Deltag gerne i debatten. Læserbreve sendes til debat@mf.dk. Indlæg skal forsynes
med navn og adresse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i indlæg.

LEDER

Skvulp i
vandkanten
Selv om mennesket i al sin uforstandighed bidrager
så eventyrligt til klimaforandringerne, at det i sidste ende kan koste menneskeheden livet, er og bliver naturens egne ødelæggende kræfter tusindfold
større.
”Tiden er inde til et Nationalt Kystråd, hvor alle i
hele landet er med til at betale for at beskytte vore
kyster”, skrev borgmester Arne Boelt (S), Hjørring,
Ole Ørnbøl (S), formand for kommunens tekniske
udvalg, og folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) i et
debatindlæg i NORDJYSKE Stiftstidende søndag.
De efterlyser ”en mere solidarisk finansiering af
de betydelige udgifter, mange kystkommuner står
over for, når stormene har raset”.
Svaret på de tre socialdemokraters berettigede
bønner findes allerede i noget så knastørt som Beslutningsforslag B44: ”Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et nationalt kystråd og en tilhørende national fond for kysthåndtering,” som
Enhedslisten og Alternativet fremsatte 19. december 2016.
Tanken er, at et statsligt kystråd skal hjælpe med
at prioritere kystbeskyttelsen og have en fond med
400 millioner, betalt af alle danske skatteydere, at
gøre godt med.
Men B44 ligger stadig og skvulper i den politiske
vandkant, fordi ingen af de store partier på Christiansborg, Socialdemokratiet inklusive, tilsyneladende vil bide på krogen.
Vel bidrager staten - og dermed ”det store samfund” - allerede noget til kystbeskyttelsen, men den
store regning lander hos de kommuner, hvis kyster
ligger lige i skudlinjen for storme som Gorm, Helga,
Urd og Ingolf.
Kært barn har mange navne. Det har ukært barn
også, fordi ”det store samfund” går i for små sko og
svigter de yderste forsvarslinjer, der ellers er en del
af en værdifuld natur, som ikke alene er attraktiv
for de fastboende, men også bidrager med store turistindtægter. Uden sammenligning i øvrigt: Nordjyderne bidrager også til de nationale kulturværdier. Det er fælles gods. Men nationale naturværdier
er åbenbart kun lokalt vraggods ...

KV17: Valget nærmer sig, og mange kandidater vil naturligvis gerne til orde:
I den forbindelse er det vigtigt at minde om, at læserbreve skal være forsynet med navn og adresse. Og for at gøre plads til flest muligt bedes læserindlæg om valget holdes på mellem 1500 og 2000 tegn.
JPS

Vaccine mod influenza
- falsk tryghed
Af Jens-Jørn Dahl
Kiropraktor og master
i rehabilitering,
Klosterparken 13, Nykøbing

VACCINE: Kære Mogens Bloch,

jeg har med interesse læst
dit læserbrev i Morsø Folkeblad vedr. mit indlæg i SpotOn om vaccination mod influenza. Du gør et sobert og
godt forsøg på at forsvare
vaccination mod influenza
og indrømmer endog, at
vaccinen har ”ramt helt forbi” nogle år! Det er klart, at
du skal forsvare Sundhedsstyrelsens anbefaling og dine kollegers arbejde. Men
for en god ordens skyld, vil
jeg lige indskyde, at flere af
dine lægekolleger er helt
enig med mig og aldrig kunne finde på at anbefale vaccination mod influenza eller
selv blive vaccineret.
Jeg kan fornemme en lidt
skeptisk holdning til min
profession som kiropraktor
og min baggrund for at skrive indlægget. Jeg er uddan-
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Kandidat til Morsø kommunalbestyrelse for Venstre ved KV17,
Burhøjvej 9, Bjergby

UDVIKLING: Midtmors udvik-

lingsplan 2020 og Morsø
Kommunes områdeudvikling i Bjergby og Gullerup,
hvor der er taget udgangspunkt i Udviklingsplan for
Bjergby 2016-2021 udarbejdet af beboere i Bjergby og
Jeanette Lund.
Her er Gullerup også med.

Bjergby og Gullerup kunne
ikke være i samme områdeudviklingsprojekt, så Gullerup er et forsøgsprojekt. Og
med projektet Fremtidens
landskaber på Nordmors, et
samarbejde mellem Københavns Universitet, Morsø
Kommune og beboere på
Nordmors, skal det være
med til at løfte områdets
værdi for bosætning, erhverv og turisme.
Med afsæt i Midtmors
2020 plan dannedes en
stigruppe, som også med
tanke For fremtidens landskaber på Nordmors arbejder på at forbinde landskabet og byerne Øster Jølby Bjergby - Flade - Gullerup Sundby - Fårtoft - Øster Jølby. Derefter kan der plan-

Hvis avisen udebliver:

Maskerne faldt

Uden for kontortid - tryk 5

Af Jens Andersen

Mandag - fredag
kl. 17.00 - 17.30
Lørdag
kl. 10.00 - 10.30
Mail: reklamation@nordjyske.dk

HENSIGTER: Politikerne smiler

tlf. 99 35 34 34
tryk 1 - afvent tryk 2

Affotografering af Morsø Folkeblads
tekst, billeder og annoncer til brug
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Morsø Folkeblad er trykt på
FSC-certificeret papir,
der støtter bæredygtigt
skovbrug i hele verden

og medicinsk behandling
med kolesterolsænkende
medicin.
Indlægget i sundhedsbrevkassen er naturligvis ikke
kun min mening om emnet.
Det er baseret på en grundig
gennemgang af al tilgængelig litteratur og forskning
om vaccinationer mod influenza. Især den store Cochrane-undersøgelse med udgangspunkt i 90 store studier på verdensplan omhandlende 8.000.000 personer!
Cochrane er en uafhængig
sammenslutning af verdensførende speciallæger og forskere og deres konklusion
er: Vacciner mod influenza
er bygget på kendte vira og
kan ikke formodes at virke
på følgende års influenzaepidemier, da vira til stadighed muterer! - Influenzavaccinationer giver ikke færre indlæggelser pga. influenza og lungebetændelse! 71 personer skal vaccineres
for at kun én person går fri

af influenza! - Selvom man
bliver vaccineret, beskytter
det ikke mod almindelige influenzasymptomer som feber og tør hoste! - Der er ingen effekt af vaccinationer
af personer over 65 års alderen! - Der er ingen effekt i
forhold til at reducere influenza og tabte arbejdsdage i
befolkningen! Sidst, påpeger Cochranes speciallæger,
at målingerne i flere af undersøgelserne, de har gennemgået, er påvirket af medicinalindustriens direkte
og indirekte økonomiske
deltagelse i undersøgelserne til fordel for egen vinding
og salg af vacciner!
Jeg sætter min lid til ovennævnte speciallæger, og det
forbliver min mening, at
vaccination mod influenza
er uden nogen som helst
hold i den evidens, som du
og jeg ellers hylder i vores
danske sundhedssystem. Og
så er det selvfølgelig også
spild af penge!

Vigtig udvikling af Nordmors

Af Morten Lynggaard Pedersen

Morsø Folkeblad

net kiropraktor (har taget
min naturvidenskabelig bachelor sammen med de lægestuderende på universitet
og har dernæst fuldført en
kandidatgrad som kiropraktor). En lægefaglig kandidatuddannelse af samme
længde som din egen, og
som giver ret til fuld offentlig autorisation og med egen
sygesikringsordning i offentligt regi. Desuden har
jeg en speciallægeuddannelse i muskuloskeletal billeddiagnostik med ret til at udføre dette arbejde på offentlige sygehuse. Vigtigst af alt,
i denne sammenhæng, er
dog min masteruddannelse
fra Odense Universitet/SDU
i forebyggelse og rehabilitering og med specialeskrivning i forebyggende behandling. Og hvor mit speciale bestod i en kritisk gennemgang af litteratur og
forskning i forebyggende
behandling - omhandlende
vaccination mod influenza

Sundbyvej 82, Sundby

ned til borgerne fra deres
position på lygtepæle m.v.
Smilene signalerer imødekommenhed, ordentlighed
og rummelighed.
Maskerne faldt fra vores to
mest magtfulde politikere
ved valgmødet onsdag aften

i Det Ottekantede Forsamlingshus.
Det var interessant at studere Hans Ejner Bertelsens
og Meiner Nørgaards fremtoning og kropssprog, da debatten kom ind på molergravningen og transporten
af råstoffet fra Stærhøj Øst.
Jørgen Saaby, fremtrædende modstander af molergravningen, stillede rele-

lægges nye vandreruter mod
Nord og i nye retninger fra
Øster Jølby. Med vandreruterne vil landskabet blive
åbnet op, og synliggjort med
fortællinger.
I Bjergby planlægges en
stor naturlegeplads, vigeplads for skolebus, andre tiltag og forskønnelse. Ved
Gullerup Strand en anløbsbro til bl.a. kajakker. Der
planlægges også shelters,
bad og toilet og sauna, som
også kan bruges af vinterbadere. Faciliteterne vil kunne
bruges af f.eks. af kajakroere, cyklister og vandrere.
Vandreruten kommer til at
gå lige forbi.
Rapporten for projekt
Fremtidens landskaber på
Nordmors beskriver, hvorMORSØ FOLKEBLAD D: 13-11-2017

vante spørgsmål vedr. kommunens udgifter til infrastruktur forbundet med
transporten af det opgravede moler. De to nævnte nægtede til sidst at svare.
Jørgen Saaby er tidligere
blevet mistænkeliggjort og
tilsvinet i avisen af Meiner
Nørgaard. Dennes himmelvendte øjne og den åbenlyse
foragt i stemmeføringen vi-

dan en gruppe borgere på
Nordmors kunne tænke sig
en udvikling af Nordmors.
Den udvikling vil jeg gerne
sammen med andre interesserede arbejde videre med.
Et af fyrtårnene i projektet
er et nyt molermuseum/oplevelsescenter. Ellers er det
et udpræget ønske at undgå
en tivolisering af Nordmors,
således at Nordmors bibeholder en følelse af fred og
ro, samt bevare de naturskønne landskaber og vigtige naturværdier.

VALG 17
ste tydeligt hans mangler ift.
at føre en demokratisk samtale med en borger. Masken
faldt og viste politikerens
sande jeg.
Man kan blive i tvivl om,
hvorvidt andre forhold end
saglige danner baggrund for
Meiner Nørgaards politiske
virke.

