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Netværket
for Handelog Detail
l/inteft alvårctsmedlemsakdviteter
er startet

.r 2. oktober blev
T\
I-l
det med et vitksomhedsbesøg hos Ketty's Farver i Ttaoebieg taget hul på
proglammet for det kom-

@.rr' Irilail
I-e: erbrwJra I lseD rebis:

lagehuset
en ren molbohistorle
Torsdag
morgendngedeieg

til l4geo og forklatede at ieg
havde feber og stærke smerter i venstre Jide {eg har i
mange fu iidt af en tarmrygdom, der i periodergiver
betændelse, som ÅLTID
behandles med antibiotika)
Det er helt ok, at lægen
ikke vil udskrive medicin vie
df., men han mente ar ieg
BARE skulle se tiden an et
par dege.
Efter kl. 16 kontakter ieg
vagdqen, som ganske rig,igt .t9.., at der skal kigges
på mig så ieg kan komme i
behandling, og ieg får at
vide, at jeg skal væte i lægehuset kl, 18. Jcg korcr <l-crind med trxa. og er der lidt
før 18, går ned'i kælderen,
hvor undersøgelseslokalet
er møtkg og venter og 1€nter kL t8:30 går ieg ovenpå
og henvender mig til en i
vagtstuen ,og sPørger om
Iægen har fået at vide, at ieg
er kommet - i4 det ved hun
ikke, men hun synes da at
ieg skal ringe til vagtlægen
0g sPøfge.
skal ieg ringe til
"HM,
Arhus fra lægehuset og
spørge om lægen har fået
besked???Jadet skal jeg og
dct gør jeg. De et meget
venlige og ringer til læger\
mens ieg er i tlf, og ieg f.år
oplyst, at lægen vil komme
indenfot 10 min" Klokken
er nu 18:40
Så kommer lægen susende, inden vi er kommet
ind i undersøgelsesrummet
beder han mig om at lægge
mig på briksen, undetsøger
mig kort og konstaterer at
ieg kan vælge mellem at
blive indlagt og få antibiotika via &op, eller tage hiem
og få det i pilleform, og icg
vælget det sidste. Lægen
havde ikke engang iekke at
uader undersøgelsen.
Ud igen, ringe efter endnu
9n gna og kl 18:55 stod ieg
t mln egen stue.
Det er rent til gdn - først
skal leg vente er per dage,
og derefter kan ieg blive
indlaø - hvis man har så
travlt-med w eller hvad han
nu havde travlt med så man
ikke enganggider tege overtøiet af, så skulle man
måske overveje om lægevagt er det rigtige valg - og
hvad med de stakkels mennesher, som ville have lyttet
til lægeos tåd om at venæ??

mende halve år Seks an&e
virlsomheder vil på samme
måde åbne dørene og invitere tolleget' fra newærket
indenfor til en snak, således
at det holdes et n;'t virksomhedsbesøg hver måncd
indtil mai oæste år.
Virksomhedsbesøg giver
deltageme mulighed fot
gensidig inspiradon og for
at drøfte de fotskellige udfordringeq som små selvstændige virksomheder har
til fælles, og som er nødvendige at forholde sig til det være sig af administrativ eller markedsføringsmæssig karakter. Eller an&e

aktuelle emner, fælles tiltag
og samarbeider.
Ud over virksomhedsbesøgene indeholder
ptogiammet
forskellige
&taftensmøder med varierende temaeg som bidtager
med viden og vrtktøiet,
som er nyttig for vitksomheden. I november holdes
hvor
et $raftensseminar,
Konfl iktlråndtering i praksis
et tetnact. Derudover får
medlemmeme muligfred for
åt deltage i en række fotskellige artangementet hen
over året, der holdes i fællesskab med de øvrige lokale netværksfora.

etxbleret i 2012 i et samarbeide imellem Samsø Handelsstands-fotening
og
Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Det er et åbent net"Detailhandelen har store r'ærk, og alle virksomheder
udfordringer på landsplen.
på Samsø inden for handel
Det gælder også på Samsø. ogdetail kan blive medlem,
Erfaringsudveksling og ny og tilmelding kan ske løvidcn ermed til at skabe ud- bende. Nærmere oplysninviHing og ni'e veie inden for ger
Iås
hos
virket udfordret ethvew", forsomhedskonsulent
[-one
tæller erhvervs- og turistHundev"ad.
chef l{ette løkke.
Om netværk og program
Newærket for Haadel og mr/. - Se Wwq'.SamsoetDetail har fokus på etfa- hvew.dk/erhvem
ringsudveksling og kompePressmed&lehe:
tence-udvililiog
og blev
SamscEitaavs- agTri$-
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Kom og vær medl

Vi opfordrerdigtil at findedin bedstekageopskrift
frem og indleveredin kageomdag16/10
senestk|.14.30.Vinderkagen
kåreskl.16.00
Vitilbyder10stk.gratisægtil allederønsker
at væremedi konkurrencen,
Præmiertil nummer1, 2 og 3.
Reglerfor konkurrencen,
findesi gårdbutikken
og påwunr.langemarksgaa
rd.dk
l@M,SMAGogSIEMpå hvilkenkage,
der er denbedsteogværmedtil at kårevinderen.
Alleervelkomne.

O*?entliggør'else af kommune.

Kommunalbestyrelsen
har den 9.
oktober 2012 vedtaget de ovenneevnte
planerendefut.
Klagefrist
samt klagevejledning
fremgår af kommunens \iemmeside.

GENERALFORSAMLING

W*rlgffitilltutl
Ftskftugtq grønt

5amsøRåvarefestival
a*roldergeneralforsamling
Tirsdagd. 29.okober kl. t 8.00hosSamsøErhvervsogTuristcenter,
Langgade32

fra egne mo*er samt
ægfra egm honsegåd.

Dagsordenifølgevedtægrter
Eventuelle
fiorslag
afleveres
skriftligsenestd, 22.oktober
pålone@samsoraavarefestivaldk
til sekretarlatet
Vihåberat seenmassen)reansigter.
dervil væremedtil
atudviklefestivalen
Med venliq hllsen
Foreningen Samsi Råvarefestival

BATTEN
nÅOrUnUC
afholdergeneralforsamling
iSejlerstuen
i Ballen
lørdagd.
19.oktober
2013kl.10:00
Dagsorden:

\l
\
'{

u

t!

1. Valgafdirigent
2, Formandensberetning

\

3. Afl æggelseaf regnskab

\J

4. Fasbætelseaf kontingent

Store
ræskardag

5. Valgtilbestyrelse

6. Valgafsuppleant
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant

Torcdag
1710æ13kl. 13.00- 16.00
Svanevej3,Pillemark
Kom og pluk diteget graskar udc på mrken.
Udhul det lil et hoved eller en lygb.
Lygternetændesover heleø€n kl. 18.00
de felgende dage I efterårclerien.
Det er en qod ldå athuske kniv oo eke I

Vl bkkerYo|rrponsonn
Superbrugsen- Sa.nsøTraikke.l
SålnsøDyrBklinik- SarftsølT
SåmsøF€rietusudloining
FlinchsHot€t- AktivFsie -TlF
Compusem-T.olleborg
Mqtefl Alo@ndo.sen- SørenWleee

B. Havnepenge

s

9. DanskeBank
10. lndkomneforslag

\

11. Eventuelt
12:00
Sammedagkl.

AFRIGNING,
hvor bådelaugetbyderpå en bid brød.
filmelding til spisningsenest16, oktober2013 til
Jettepå tlf. 61 75 90 O1eller
e-mail: ietresamso@sol.dk

Derkankøbes
vann kakao,kåtb
og æblesldver ,
I Llons Caiå. -. ; 'r.l;:
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nÅooprncNtNcI BATLEN
LIONSCLUB
SAMSø

Evt.o\r€rskudgår gbgskåld til humanibre formåt
lokaltog intematftrnaft

I samarbejdemed Brdr.KjeldahlTransport
l/S
vil der bliveoptagningafbådetil specialpriser;
for medlemmeraf BallenBådelaug
fredag d. 1. nwember 2013 fra kl. llll:O0
Tifmeldiner
Brdr.KjeldahlTransportl/S 8659 6485
Ønskerlatlårc
kontakt
fuhn på telefon 61 78 lO Ut.
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