
Ugens TV-program 
L Ø R D A G 

DR 1 
10.00 Den lille havfrue 
10.25 Drømmedans (1:2) 
10.40 Ulve, hekse og kæmper 
10.50 (S) Flimmersport 
11.05 (S) (TTV) Troldspejlet (G) 
l U O Før Dansk Grammy 1999 (G) 
12.00 Fem på Fyret 
12.25 Lørdagskoncert 

- Bernstein og Espansiva 
13.20 (S) (TH) Før søndagen 
13 JO (TH) Huset på 

Christianshavn (39:84) 
14.00 SportsLørdag 
18.00 (S) Naja fra Narjana (1:3) 
1830 (TTV) TV-Avisen med vejret 
19.00 SportNyt 
19.10 (TTV) Madsen & Co. 
19.35 (S) Musikbutikken 
20.00 (S) Skattefri lørdag 
21.00 (S) Dansk Grammy 1999 
22.40 Smukke Johnny 

Amr. thriller fra 1989. 
00.10-1.50 Fantomas 

Fransk krimikomedie fra 1964. 

T V 2 
12.05 Mig og lillebror (9) 
1230 Emily fra Månegården (20) 
13.20 Løftet (3:4) 

Australsk miniserie fra 1996. 
14.20 Puls 
15.10 Vi bli'r i familien (89) 
16.00 Sport & Spil 
16.10 HåndboldMatchen 

Ikast-Byåsen, 1. halvleg, direkte. 
16.55 Sport & Spil 
17.00 HåndboldMatchen 

Ikast-Byåsen, 2. halvleg, direkte. 
17.50 Sport & Spil 
18.05 (TTV) Pasta Plus 
18.25 (TTV) Jeopardy! 
19.00 Nyhederne 
1930 Regionale nyheder 
19.45 LørdagsSporten 
20.00 (TTV) Flemming & Berit (5) 
2035 Ugen der gak 
21.151 seng med fjenden 

Amr. thriller fra 1991. 
23.00 Riverdance 
00.05 Sex i 90'erne 
00.40 Pigen fra himlen 

Fransk thriller fra 1992. 
2.20 Venner (50) 
2.45-335 Puls (G) 

S Ø N D A G 

DR 1 
12 JO Nye veje i voksenunder

visningen (4:6) 
12.50 Vinterferie i campingvogn 
13.20 Fremtidens by (3:4) 
13.50 (S) (TH) Menneskereden 

Dansk folkekomedie på 
Det kel. Teater fra 1998. 

1530 UFO - din flyvende del 
af Uland 

1630 Den Gule Flyver 
17.00 Onsdag med Mads Vangsø 
17.10 Lysttogt (3:3) 
17.20 (TH) Huset på 

Christianshavn (40:84) 
17.50 (S) Dusino 
18.00 (S) Der var engang... 

to Bamser 
1830 (TTV) TV-Avisen med vejret 
19.00 (S) Musik i arbejdstøj (6:8) 
20.00 (TTV) (S) TAXA (40) 
20.40 Kriminalmagasinet 
21.00-22.00 (TTV) TV-Avisen 
21.12 Søndagsmagasinet 
21.45 SøndagsSporten 
22.15 Dødens detektiver 
22.40 (S) Kærlighedens veje (5:42) 
23.25-23.55 (S) Bogart 

T V 2 
8.00 Tabaluga (12) 
8.25 Vip og Victor (12) (G) 
9.00 Snurre Snups Søndagsklub 

11.05 SpeUbinder II 
- Dragefyrstens land (21) 

1135 Familien Robinsons eventyr 
(20:30) 

12.00 Go' søndag 
13.05 På tå for dollars (2:2) 
14.00 Badminton: DM-finaler 

Finalerne, direkte fra 
Roskilde-Hallen. 

16.45 Venner (74) 
17.10 Beverly Hills 90210 (220) 
18.00 Sport i 2'eren 
19.00 Nyhederne 
1930 Regionalprogram 
20.00 Politiskolen 2 

- deres første opgave 
Amr. farce fra 1985. 

2135 Dags Dato med Nyhederne 
og Sporten 

2235 Ugen der gak (G) 
23.15 ((§)) Alibi for mord (10) 
00.05-00.50 60 Minutes 

M A N D A G 

DR 1 
18.00 Mimmi (6:6) 
1830 (TTV) TV-Avisen med vejret 
19.00 Rene ord for pengene 
19.40 Det' Leth 
20.00 (TTV) Pas på mor (7:12) 
2030 (S) Journalen: 

Lille Peter lykkelig... 
21.00-22.00 (TTV) TV-Avisen 
21.25 Horisont 
21.50 SportNyt 
22.00 De gådefulde tvillinger 
22.50 (S) (TH) Taxa (40) (G) 
2330-00.00 Erhvervsmagasinet 

T V 2 
18.00 Nyhederne 
18.05 Regionale nyheder 
18.10 Set & Sket 
18.25 (TTV) Lykkehjulet 
19.00 Nyhederne 
1930 Regionalprogram 
20.00 Mandags Chancen 
2035 Station 2 
21.25 Regionalprogrammer 
22.00 Nyhederne 
22.15 Regionale nyheder 
22.25 SportsNyhederne 
22.40 ((S)) New York Blues (116) 
2330 ((S)) Millennium (28) 
00.15 Puls (G) 
00.45-1.10 Puls Magazinet (G) 

T I R S D A G 

DR 1 
18.00 (S) Kaj og Andrea 

- holder fastelavn (6:12) 
1830 (TTV) TV-Avisen med vejret 
19.00 (TTV) Huset på 

Christianshavn (49:84) 
1930 (S) (TTV) Hvornår var det 

nu det var 
20.00 (TTV) Blå blink og røde biler 
2030 Alex Nyborg Madsen -160 kg 
21.00-22.00 (TTV) TV-Avisen 
21.25 Profilen 
21.50 SportNyt 
22.00 (TH) Den store gavtyv (SH) (G) 

Dansk komedie fra 1956. 
2335 (S) (TTV) OBS 
23.40 Mediemagasinet 
00.05-0030 Hul igennem (3:8) 

T V 2 
18.00 Nyhederne 
18.05 Regionale nyheder 
18.10 Set & Sket 
18.25 (TTV) Lykkehjulet 
19.00 Nyhederne 
1930 Regionalprogram 
20.00 (TTV) Strigler og børster (5) 
2035 Er der nogen hjemme? 
21.25 (TTV) Jeopardy! 
22.00 Nyhederne 
22.15 Regionale nyheder 
22 JO Vejret 
2235 SportsNyhederne 
22.40 Forsvarerne (1) 
2330 ((S)) Station Brooklyn (6) 
0030 Puls (G) 
00.50-1.15 Puls Magazinet (G) 

Service og salg 
af hvidevarer 

Samsø 

Hvidevare-Service 
v/Dennis Drejer Johansen 

Brundby Hovedgade 62 

Åbningstider: 
Man-fre kl. 7.30-16.00 

Lør. kl. 7.30-13.00 

DØGNVAGT 

Tlf. 86 59 22 85 

NYE ÅBNINGSTIDER 
I BUTIKKEN 

FRE-LØR KL. 13-17 

TELEFONTID 
ALLE HVERDAGE KL. 8-17 

GLASKUNST: 

Farvet glas 
Ovnformet glas 
Specialopgaver udføres I 

GLARMESTER: 

Termoruder / enkeltlag 
Renovering af vinduer 
Forsatsruder 
Energiruder 
Indramning af spejle, 
malerier, plakater, osv. 

Butik: fre.-lør. 13.00-17.00 

éRk 
SAMFLEX 
MALERFIRMA 

v. Frank Madsen, Brundby • 86 59 2810 
ALT MALERARBEJDE UDFØRES 
Henvendelse: Hartvig Pedersen • 86 59 21 77 

KIRKENS KORSHÆRSs GENBRUGSBUTIK 
Langgade 38, Tranebjerg • Tlf. 86 59 0318 

Vi modtager gerne helt og rent tøj, men også: bøger, 
legetøj, porcelæn og møbler. - Aflevering kan ske i 
butikken, dog vedr. afhentning af salgsbare møbler 
(dødsboer) og andre ting, ring 86 59 03 17 (Erik). 

BRUGTE MØBLER SÆLGES hver torsdag kl. 14.30-
17.00 i Præstegårdsstalden, Tranebjerg. 

Åbningstider: Mandag og lørdag kl. 10.00-12.00. 
Torsdag og fredag kl. 14.30-17.00. 

Klip ud! 

DØDSBOER KØBES 
- også rester 

ALT FJERNES! 

INGA & OLE 

Pillemarksvej 13 
Tlf. 86 59 06 88 

Annoncér i Samsø Posten 
- øens egen avis 

farttetm Affcfcfak 

Flotte Postkort 
Ægte fotografier 
ikke tryk! 

Derfor langt 
flere detaljer! 

TIME 
NB! 

Turistavisens forside 
kan købes her 
som postkort 

G R A F E N - S t u d i o F 
LANGGADE 42 
Tlf. 86 59 10 07 

Middagslukket kl. 12-14 

ROSINEN: 
En af munkene i et stille bjerg
kloster havde været i hoved
staden og havde fået tilladelse 
til at gå i biografen. 
Da han kom hjem til klostret, 
skulle han aflægge beretning 
for de spændte brødre: 
- Der var ikke noget ved nogen 
af filmene. De handlede om 
kærlighed og sex, og jeg som 
havde glædet mig til at se 
nogle film om livet, som det 
virkelig leves, sagde han 
skuffet. 

Annoncer, tryk 
og abonnement: 
Samsø Postens Bogtrykkeri 
Tranevej 6 • 8305 Samsø 
Tlf. 8659 1345 • Fax 8659 0341 

Redaktion: 
Preben Christensen (ansv.) 

Daglige nyheder og sport: 
Jørgen Holm Jakobsen - lx 
Tlf 8792 11 00 • Fax 8792 1200 
Biltlf.: 2340 1360 

Kommunalpolitik fra 8/2: 
Aage Snedker - aas 
Tlf 8792 1101 • Fax 8792 1201 
Biltlf: 2340 1361 

Kulturstof: 
Kaia Bertelsen - kb 
TE 8792 1102 • Fax 8792 1202 
Biltlf. 2340 1362 

Erhvervsmæssig affotografe
ring af tekst og annoncer i 
Samsø Posten er ikke tilladt. 

Nr. 212 Fredag den 5. februar 1999 93. årg. 

VEJRET I DAG 
Mest overskyet med let regn 
eller slud, kraftig nordvestlig 
vind og temperaturer hele døg
net lige over frysepunktet. 

HØJVANDE v. LANGØR 
I dag: 13.38 • I morgen: 1.49 & 14.14 

SOLEN 
Ned i dag: 16.58 • Op i morgen: 08.05 

Dagen er i alt tiltaget: 2 timer 

Netto på vej til Tranebjerg 
Dansk Supermarkeds planer 
om at etablere en Netto-for
retning midt i Tranebjerg er 
ved at tage form. 

På Teknisk Udvalgs møde på 
tirsdag skal der tages stilling 
til en principiel ansøgning om 
at bygge en Netto-forretning 
på ejendommen Møllebakke
vej 14. 

Til denne ejendom hører 
parkeringspladsen overfor 
Q8-servicestationen, og det er 
på denne del af ejendommen, 
forretningen skal ligge, mens 
der skal laves parkeringsplad
ser bagved. 

Parkeringspladsen har i 
mange år været udlånt til kom
munen af de skiftende ejere. 

Hverken ejeren af ejendom
men eller Nettos direktør har 
indtil videre ønsket at udtale 
sig om planerne for forret -
ningsbyggeriet. 

fs 

Parkeringspladsen mellem 
Imerco og Flinchs Hotel, hvor 
Netto har planer om at bygge. 

Den private vikarordning/husbondafløsning 
KØER - SVIN - MARK - DIVERSE 

Steen Nielsen 
Den Private Landbrugsvikar 

Vestergade 37, Ørby • Mobil 40 50 84 83 

# 

Familie og Samfund 
Samsø 

"Fedtfattig kost - fordi livet er fedt nok" 
Hvis man vil have et godt liv, 

må man komme noget godt i det 

Foredrag v. kogebogsforfatter og TV-kok 
Anne Larsen 

torsdag 11. februar kl. 19.30 
på Onsbjerg Pension og Lejrskole 

Pris medlemmer kr. 50,- - Ikke-medlemmer kr. 75,-

ALLE ER VELKOMNE 

Tilmelding senest 9. feb til: 
Sonja, tlf. 86 59 19 57 eller Bente, tlf. 86 59 62 13 

Bestyrelsen 

Forslag til revision af fredning og 
vildtreservat i Stavns Fjord, på 

Bosserne og Lindholm samt 
tilgrænsende søterritorium 

I forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildt
forvaltning har miljø- og energiministeren besluttet, at 
der skal oprettes en række nye reservater for vandfugle i 
danske EF^ fuglebeskyttelsesområder. 

På denne baggrund og efter drøftelser i en lokal bruger
gruppe har Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet et udkast 
til revision af fredningen og reservatordningen i Stavns 
Fjord, på Bosserne og Lindholm samt det tilgrænsende 
søterritorium. 

Skov- og Naturstyrelsen afholder et offentligt orien
terings- og debatmøde om reservatforslaget på 

Brundby Hotel, Brundby Hovedgade 63, Brundby 

torsdag den 25. marts 1999 kl. 19.30. 

Der er endvidere mulighed for at fremsende skriftlige 
bemærkninger til reservatforslaget indtil den 10. april 
1999, hvor høringsfristen udløber. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
Reservatsektionen Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, 
tlf. 75 27 20 88. 



Ny spændende mødeform: 

Café god energi 
BALLEN: Under denne titel 
mødtes 64 mennesker lørdag 
på Café Ofelia i Ballen, for at 
snakke om Samsøs fremtid 
som vedvarende energi-ø. 

Konferencen havde til for
mål at opdage vor fælles vision 
om energiprojektets bidrag til 
Samsøs overlevelse på langt 
sigt og de næste kloge skridt på 
kort sigt. 

Mødedeltagerne blev hele 
dagen sat i sving af to meget 
professionelle mødeledere, To
ke Møller og Sven Ole 
Schmidt, og de sørgede for at 
ingen sad for længe og borede 
i det samme emne 

De 64 personer der havde til
meldt sig til konferencen, var 
blevet opfordret til at møde op 
uden deres officielle kasketter, 
og det blev overholdt. Alle 
mødte op som enkeltpersoner, 
og det blev pointeret at dagen 
skulle foregå med dialog, og 
ikke med diskussion. 

Der var naturligvis en mas
se ekspertise repræsenteret, 
blandt andre var der fem kom
munalbestyrelsesmedlemmer 
med borgmesteren i spidsen, 
erhvervschefen, formanden 
for erhvervsrådet, chefen for 
teknisk forvaltning, forman
den for Samsø Landbofore

ning, folkene fra Samsø Ener
gi- ogMiljøkontor og fra Samsø 
Energiselskab, ja, et bredt ud
snit af samsinger med interes
se for at energiprojektet bliver 
gennemført. 

Deltagerne indgik i grupper 
på fem, som dagen igennem 
blev brudt op, så næsten alle 
ved dagens slutning på et eller 
andet tidspunkt havde udvek
slet meninger og ideer. Alt, 
hvad der i dagens løb blev skre
vet ned, blev løbende skrevet 
ind på computer, og det var al
lerede mandag sammenfattet 
til en slags rapport om konfe
rencen. 

Dagen var delt op i fem "bøl
ger," som alle sluttede med, at 
grupperne afleverede deres 
mening om bestemte emner. 
Fø r s t e bølge : 
Besvar bordets brændende 
spørgsmål. 

Det var spørgsmål, som del
tagerne havde indsendt ved til
meldingen til konferencen. 
A n d e n bølge: 
Hvad kan VE-Ø-projektet og
så betyde for Samsøs udvik
ling. 
Tredje bølge: 
Hvad kunne være en god visi
on for Samsø som energi-ø på 
langt sigt. 

FARVEKOPI & PRINT 
Farvekopiering eiier print 

fra kr. 1,-

S/H kopiering eiier print 

fra kr. 0#65 

• 

Laminering 
frakr. 12#50 

Scanning af 
fotos og tegninger 

fra kr. 25,00 

Indhent tilbud ved større 
kopierings- eller printopgaver 

Kom og få en prisliste 

Tranevej 6, Tranebjerg 
Telefon 86 59 13 45 • Fax 86 59 03 41 

www.samsoposten.dk 

Fje rde bølge: 
Med udgangspunkt i visions
tænkningen - hvilke kloge 
skridt vil du foreslå Energi - 0 
- projektet at tage i den nær
meste fremtid. 
F e m t e bølge: 
Hvilke gode forslag har I til at 
få "de kloge skridt" til at ske i 
praksis? 

I femte bølge var deltagerne 
delt op i ni hovedgrupper, hvor 
man var i den gruppe, der hav
de det emne man selv brænd
te for. De ni emner var: Sam
arbejde - café seminar i lokal
områder, lobbyist og lokal PR 
- medarbejder, fri-ø, skoleele

ver og energi, ny runde af 
borgermøder i lokalområder
ne, fjernvarme, bus/privatbi
lisme, solenergi, hurtigfærge 
til Århus. 

Der er mange ideer at arbej
de videre med, og der kom 
utroligt mange forskellige og 
spændende ideer frem på kon
ferencen. Nogle nok lidt 
svævende, men også mange 
helt nye og konkrete mulighe
der. Rapporten vil givet blive 
studeret nøje i den nærmeste 
tid, både af politikere, miljø- og 
energifolk. Måske findes der i 
rapporten guldkorn, der kan 
omsættes til praksis. lx 

Færgeflytning forsinket 

l | i ; l l ! » III 

STfTM*« H u g , | , 

"Kyholm " må blive i Sælvig indtil 1. marts. 

SÆLVIG: Ombygningen af 
færgelejet til Sjællandsfærgen 
"Kyholm" bliver 10 dage for
sinket på grund af vejret, så 
færgen først kan flyttes 1. 
marts mod oprindeligt plan
lagt 19. februar 1999. Derfor 
sejler "Kyholm" fortsat til Ka
lundborg fra havnen i Sælvig 
til og med 1. marts 1999. 

I perioden 19. februar til 1. 

marts bibeholdes de afgangsti
der fra Sælvig Havn og Kal
undborg, der er gældende iføl
ge fartplanen fra færgens ind
sættelse i december og indtil 
18. februar 1999. 

"Kyholm" begynder at sejle 
fra Kolby Kås til Kalundborg 
tirsdag den 2. marts 1999 kl. 
07.40. 

lx 

r Gravearbejde, minigraver, rendegraver, 
bæltegraver, anlægsarbejde, 
lufthammer, slamsugning og spuling, 
landbrugsarbejde, kloakering, 
tilbud gives uden forbindende 

P I i n . i u , . ± . T l f- 86 5918 03 
Den Lille Maskinstation Bu-tif.30 8718 44 
Aut. kloakmester 
Alstrup 15 

ANNONCER • TLF. 86 59 13 45 

Hurtigt rejsegilde på 
bofællesskabet 
ONSBJERG: Allerede seks 
uger efter grundstensned
læggelsen var der onsdag rej
segilde på bofællesskabet ved 
Onsbjerg gamle Skole. 

Håndværkerne har været 
begunstiget af det milde vin
tervejr, der kun har givet få 
spilddage. 

Kommende beboere med 
pårørende og håndværkerne 

kunne onsdag kl. 16.00 se 
kransen gå til tops over ny
byggeriet, og efterfølgende var 
der øl og pølser i Onsbjerg 
gamle Skole. 

Allerede nu ser det ud til at 
blive et virkelig flot byggeri 
med pæne store lejligheder og 
fællesrum. Efter planen skal 
byggeriet være færdigt til maj. 

lx Allerede i maj skal de første beboere kunne flytte ind i bofællesskabet. 

Skolen sparer 60.000 kroner 

I DAG: 
Kl. 19.30 Biografen. "Kun-
dun". 

Kl. 12-15 Færgekroen. Recep
tion. DLG Samsø. 

LØRDAG 
Kl. 10-17 Flinchs Hotel. Sy
maskine-demonstration. 
Guldager & Sønner. 

Kl. 10.30 Arbejdsmarkedskon-
toret. Pagemaker 5.0. Samsø 
Aftenskole. 

Kl. 19 Pillemark GI. Skole. 
Vinterfest & generalforsam
ling. Pillemark Borgerfor
ening. 

Kl. 19.30 Biografen. "Kun-
dun". 

En skolefest må spares væk i 
skoleåret 1999/2000, og det 
bliver også nødvendigt at spa
re på lejrskoleområdet. 

Det blev resultatet efter 
skolebestyrelsesmødet tirs
dag, hvor man drøftede den 

tø± 

Præmiewhist 
afholdes i Medborger

huset mandag den 8/2 

kl. 19.30. 

Alle er velkomne. 

Helge Bertelsen 

Mærkedage 
90 å r 
Anna Madsen "Havballe," 
Skolevænget 19, Tranebjerg, 
fylder søndag den 7. februar 90 
år. 

Generalforsamling 
P u m p e l a u g e t S t a u n s 
F j o r d a fho lde r g e n e r a l 
f o r s a m l i n g t i r s d a g d e n 
16. f e b r u a r k l . 19 .30 p å 
Tof t eb j e rg H o v e d g a d e 8. 
D a g s o r d e n iflg. v e d t æ g 
t e r n e . 

p.b.v. 

H a n s C h r . N i e l s e n 

Det regner alligevel i marts, 
Så hvorfor ikke tage et kursus 

EXCEL 

Kurset giver en god generel indledning i regnearks
programmet Excel. Kurset afholdes den 22., 23. og 24. marts. 
Der er mulighed for kursusgodtgørelse. 
Tilmelding til Arbejdsmarkedskontoret, tlf. 8659 2428 

ftJtø HÅNDBOLD 
Samsø Idrætshal 

søndag den 7. februar 

Kl. 10.30 Pigelilleput mod HOG, Hinnerup 
Kl. 11.05 Pigepuslinge mod Hasle KFUM 
Kl. 11.40 Piger mod BMI 
Kl. 12.25 Drenge mod HOG, Hinnerup 
Kl. 13.55 Serie 2 Damer mod AIA 
Kl. 15.05 Herrejunior mod Søften GF 

Kampbolden er sponsoreret af: 
Samsø Elektra ApS 

besparelse på 60.000 kroner, 
som kommunalbestyrelsen 
har pålagt Tranebjerg Skole i 
1999. 

Sælges 
2 - å r i g t hoppefø l , h a l v t 
N o r d b a g g e r s a m t e n s t o r 
pony. 

Tlf. 8 6 5 9 2 0 3 5 

MA-URI MASSAGE 
PÅSAMSØ 

12/2 - 14/2 

Effektiv, dybtvirkende mas
sage, udført til rytmisk mu
sik. Healing for krop og 
sjæl. 

Bestil tid senest søndag 
den 7/2 på tlf. 86 31 78 21 
(efter kl. 17). Pris 350 kr. 

Kærlig hilsen Jane 

Teknisk assistent 
Teknisk Forval tning søger en person til revi
sion af bygnings- og boligregistret. 

Stillingen er t idsbegrænset og ønskes besat 
snares t og indtil den 31 . december 1999. 

Den ugentlige arbejdstid er ca. 25 timer. 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til over
enskomst mellem H K og KL. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til kommuneingeniør Peter 
Ibsen, tlf. 86 59 14 22, lokal 301. 

Ansøgning bilagt bevis for uddannelse og 
evt. dokumenta t ion for beskæftigelse ind
sendes senest fredag den 26. februar 1999 
kl. 10.00 til: 

Samsø Kommune 
Løn- og personalekontoret 
Langgade 1 
8305 Samsø 

Lokalplan nr. 32 for 
Skoleparken ved Brundby 

I henhold til Planlovens §30 meddeles, a t 
Samsø Kommunalbestyrelse den 26. j a n u a r 
1999 ha r vedtaget ovennævnte lokalplan en
deligt. 

Ved den endelige vedtagelse udgik bestem
melsen i p lanens afsnit 2 om, at Samsø Kom
m u n e overtog zonelovskompetencen fra År
h u s Amt. 

Enhver med retlig interesse i sagen kan på
klage sagen til Na tu rk lagenævne t senest 
den 8. ma r t s 1999. 

Evt. klage skal fremsendes til Samsø Kom
mune , Teknisk Forvaltning, Langgade 1, 
8305 Samsø. 

Lokalplanen vil være fremlagt til gennem
syn på biblioteker og i Teknisk Forvaltning. 

http://www.samsoposten.dk


BETYDNINGSFULDE FORSKELLE 
MELLEM 

DIALOGEN OG DISKUSSIONEN 

GOD DIALOG DÅRLIG DISKUSSION 

dialog er samarbejdsvilje 
man stræber efter fælles forståelse 

målet er at finde fælles grund 

lytter man til den anden for at forstå, 
finde mening og enighed 

giver forudsætninger for afprøvning 
at antagelser. 

giver mulighed for granskning af egne 
påstande. 

åbner for muligheden af at nå bedre 
losninger end de oprindelige forslag. 

skaber en åben attitude - åbenhed 
for at man selv kunne tage fejl - og 
for mulige forandringer. 

soger efter grundlæggende 
overensstemmelse. 

soger styrken i den andens indstilling. 

forbliver åben. 

man er i opposition - begge parter 
soger at finde fejl hos den anden 

målet er at vinde 

lytter man til den anden for at finde fejl 
og mangler og for at kunne angribe 
argumenter. 

fremforer antagelser som var de 
sandheder. 

leder til kritik af den andens påstande. 

forsvarer egne losninger som de bedste 
og udelukker alternativer. 

skaber en lukket attitude - jeg har ret. 

soger efter det som adskiller. 

soger man fejl og svagheder i den 
andens indstilling. 

sætter punktum for videre samtale. 



i 

* 

KONSENSUS: 
En af lederens / proceslederens vigtigste opgaver er at 
udvide koncensusfeltet 

FALSK K O N S E N S U S : 
Enig i teorien -
men ikke i praksis. 

FALSK UENIGHED: 
Tror at vi er uenige 
- men er enige i praksis. 

* 


