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Udlændinge forbløffes over, at man på køreture gennem det danske sommerlandskab støder på ubemandede
boder med friske jordbær, sprøde asparges og en lille cigarkasse med byttepenge. Endnu mere forbløffende er
det, at bodens ejer om aftenen kan hente en fyldt pengekasse.
Stort set alle andre steder i verden ville både jordbær, asparges og penge være væk. Men danskerne er
verdensmestre i tillid: Vi stoler på vores statslige skrankepaver og vores pertentlige politi, og vi stiller
ubekymret vores børn i ubevogtede barnevogne uden for butikker. Umiddelbart kan det virke tåbeligt og
blåøjet med al den danske tillid. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det dog smart, at vi er så tillidsfulde,
for social sammenhængskraft i et samfund er med til at give en god økonomi og en stærk produktionskraft. Så
vi er ikke kun tillidsfulde, fordi vi har et velfærdssystem - vi har også et velfærdssystem, fordi vi er
tillidsfulde.
Frederik Cornette _ frederik. We werken momenteel aan onze website. Vi lægger derfor stor vægt på
værdier som hæderlighed, troværdighed og loyalitet. Fair priser og stor erfaring med tandlægeskræk

Velkommen til MT Nedrivning. Vi er tre tandlæger i Hillerød med hjertet på rette sted. Begrebet er et udtryk
for sammenhængskraften i fx nationer, samfund, organisationer, grupper og familier; ved at indgå i sociale
relationer baseret på netværk, normer og tillid, får individer adgang til nogle ressourcer. zuid park Beveren.
Tandlæge København - Nørreport. Hos os er der fokus på alle byggeprojektets faser og optimal
økonomistyring. Den centrale præmis er, at sociale netværk har værdi. Giv os dit forslag. Dét, vi er rundet af,
og de værdimønstre og traditioner, vi enten bevidst eller ubevidst optager, opdrager vores børn efter og tror på.
talhaoui@tillid.
Ph. MT Nedrivning er en virksomhed med speciale i nedbrydning og miljøsanering. Tillid, a global IT
solutions company with over 20+ years experience, has been empowering its clientele with path breaking IT
solutions. We werken momenteel aan onze website. idespejd.

