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1.- Video: Der handler om læretiden i gamle dage.. kommer de tider tilbage?
http://www.industriarbejdet.dk/index.html?action=view-virtual-item&id=254&type=Film&tid=8

2.–

Løsning på arbejdsløsheden:
Konjunktur bestemt arbejdstid samt plads til alle på det danske arbejdsmarked uanset hvor meget du
kan arbejde: http://www.behandlosordenligt.dk/128605076 &
http://www.behandlosordenligt.dk/128605060

3.- Ny lokal-kontaktperson:
Horsens: Susanne Rye:http://www.behandlosordenligt.dk/128605073
Ikast/Brande/Herning:May Britt Heggelund: http://www.behandlosordenligt.dk/55871797

4.- Vigtig oplysning hvis du vil miste dine dagpenge :
http://www.behandlosordenligt.dk/128605070 & Styr selv dine møder med a-kassen:
http://www.behandlosordenligt.dk/55871784

5.-Læsebreve:
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/er-jul-alle
http://modkraft.dk/blogindlæg/så-fordel-dog-arbejdet-pokker
http://www.behandlosordenligt.dk/128605075

6.-

Hvad skal der ske i 2013?:
I 2013 skal vi ”BOO” have gang i info-møder over hele landet, hvor vi vil fortælle om konjunktur bestemt
arbejdstid hvor vi alle deles om det arbejde som er her og nu, vi håber der er mange som vil hjælpe til
med at finde stede vi kan holde møder samt samle folk … mange folk.
Send en E-mail: pederbk@yahoo.dk

7.- OPLYSNING:Find os på Facebook:Har du været ude for nogle oplevelse god/dårlige eller vil du
bare gerne dele dem med andre så skriv dem på: https://www.facebook.com/groups/pederbk/
ellerhttp://www.facebook.com/groups/ordentligt/ eller
http://www.facebook.com/groups/279001142906/ http://www.facebook.com/groups/300094625321/
hjælp også med der kommer endnu flere ind på siderne.
Derer kommet mange nye Sympatisør medlem ((det er også gratis så det skulle man kunne klare
økonomisk)) men jeg håber ”I” vil hjælp med der kommer endnu flere..
Brug for hjælp:Så gå ind på hjemme siden: http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Og se hvem du kan kontakte og få den hjælp du har brugfor!!
Hotline:
Her kan du ringe og spørge/fortælle Tlf.20 90 55 15 Peder Bæk.
Et lille spørgsmål?

”Sig mig engang hvordan kan politiker se på at den danske medicin industri skovler den en milliard efter
den anden ind, fordi de gør alt for at få alle folk til at æde medicin i sted for at helbrede dem??
Det er måske fordi medicin industrien smider mange millioner ind på politikernes konto til valgkamp??
eller hvorfor? Jeg mener det må være hoved formålet at gør folk raske i sted for at fylde dem med dyre
medicin?”

Det Sorte Register "Den offentlige gabestok"www.detsorteregister.info
Hvis I synes det ser håbeløs ud så tænk på at bare en myg sætter sig på kuglen så vil kuglen
ændre retning og ikke ramme sit mål så der er intet der er håbeløs!

