”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-juli-2012 (Nr.7)

www.behandlosordenligt.dk
1.-http://www.behandlosordenligt.dk/41537220
2.-Lille ”fodnote”

Sæt "BOO" picbadges på jeres billede!!

”Hører du nogen kalde på store og stærke mænd, Da er det tiden at samle alle de svage igen. Den der
ikke tør vælge ad hvilken vej han vil gå, ender som sten i den trappe, de stærke vil træde på.
Den, der vælger at kæmpe trods vished om nederlag, ... ved, at vi andre vil følge, så svage blir stærke
en dag. Hører du nogen kalde på store og stærke mænd, da er det tiden at samle de svages styrke igen”
(Carl Scharnberg)
Forandringer kan opstå af manges styrke, men kun når de forenes, opnås det uovervindelige: ÉN FÆLLES
STYRKE...!

3.–Hjælp os jer der er på Facebook:Hjælp med at finde links og slå dem op på denne side…

Hjælp også med at hente links fra denne side til din egen væg
Det er også vigtigt at du sætter 20 - 30 "synes godt om" hver dag (Det er nemlig det, der får opslagene op
på dine venners nyhedssider). https://www.facebook.com/groups/pederbk/

4.-OPLYSNING:
Vi kommer rundt i landet med ”Tour de arbejdsliv” vi har været i Randers d 21.juni hvor vi var 15
personer til en god debat!
Der er vedtaget vi kommer til Frederikshavn Tidspunkt: Onsdag d 15.august – 2012 kl. 15:00 – 17:30 De
Frivilliges Hus i Boensgade 4A, Esbjerg Tidspunkt: tirsdag d 14.august – 2012 kl. 12:30 – 15:30
Vindrosen · Teglværksgade 1, så er der nogen fra de steder der vil hjælpe med at infomere om møderne
er de meget velkommen!
Skulle der være nogen der er klar på at hjælpe andre steder så send mig lige en besked om hvor i mener
der skal holdes et møde!

5.-Brug for hjælp:

Så gå ind på hjemme siden:http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Og se hvem du kan kontakte, så du kan få den hjælp du har brug for !!
Hotline: Ring og få et sank Tlf. 20905515 ... Peder Bæk

6.-Obs:er der nogen der gerne vil være kontaktperson eller kender i nogen så smid lige en mail med
navn og hvad for et område i kommer fra!

Nye kontaktpersoner: vi håber at høre fra nogen der er klar ?

7.-Møde/foredrag i Frederikshavn:

Arbejdstid = arbejdsliv, hvad vil/ønsker vi?
Tidspunkt: Onsdag d 15.august – 2012 kl. 15:00 – 17:30
Sted: De Frivilliges Hus i Boensgade 4A
Hør Peder Bæk fra græsrodsbevægelsen ”Behandl os ordentligt” Fortælle bl.a. om: Lov junglen for
overførelses indkomst. Være med i debatten om ”arbejdstid”! Arbejdstidsnedsættelse; kan det være
løsningen på velfærdssamfundet? Flere oplysninger læs her: www.behandlosordenligt.dk
VIGTIGT: GRATIS ADGANG

8.-En lille bøn!:”Behandl os ordentligt” er en "græsrodsbevægelse" derfor har vi ingen

kontingent indtægt det koster 0 kr. at være medlem.
Men vi har omkostninger til hjemmeside 1275,00 kr. diverse kontor artikler!!
Derfor hvis du synes vi har gjort noget godt for dig på den ene eller anden måde, giv da en
lille bidrag alt er velkommen 2-5-10-20 kr. eller hvad du har lyst at give!!
Der er mange muligheder f eks: hvis man er flere samlet til kaffe eller hyggeligt samvær kan
man forslå at hver person giver 2 kr. til ”OS”!!
Reg: 9312 Konto: 0000379883
M.v.h. Styregruppen.
Håber i alle har det godt og ikke bliver mishandlet med diverse kurser aktivering/praktik eller løntilskud!?

Oplysning: ”Behandl os ordentligt” & Occupy hjælper hinanden der vor vi kan!!

Så lige en meget vigtigt oplysning vi lukker ikke kl.16:00 men kan træffes hele
dagen!
Opråb!! Skal vi se om vi ”HVER” kan skaffe 2 nye medlemmer her inden næste månedsbrev!!

Vores sang sunget og skrevet af: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Køb trøjermed BOO’ logo her: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222
Hvis
Duer på facebook så læg denne link ud: http://www.behandlosordenligt.dk/41537228
Mvh.
Peder Bæk
Tlf. 20905515
E-mail: pederbk@yahoo.dk

