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Lise From , formand for DEH, lærer hvordan man mærker forskel på tingene. En god ting at kunne.

GODT NYTÅR TIL ALLE - VI HÅBER PÅ GODT SAMVIRKE I 2017
Kære medlemmer og venner.
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Det har været svært at vente med at skrive nytårshilsenen, men nu sker det. Nu kan jeg ikke vente længere

med at ønske jer alle et godt nytår.

DEH har mange jern i ilden, og vi glæder os til at få de mange ideer og gøremål omsat til praksis - med

jeres hjælp. Et af de første arrangementer i Danmark er LYSETS FEST torsdag den 2. februar 2017 kl. 17-

21 i det Internationale Kulturhus på Nørrebro. Har I lyst til at være med, så skriv til DEH på

post@europeanhouse.org ... der kommer mere om aftenen i næste uge.

Vi er glade for opbakningen til arbejdet og håber, at mange flere i 2017 vil have lyst til og mulighed for at

være med. Nu er Lars Steinov ved at have styr på medlemskartoteket, og derfor vil det blive lettere at

informere og kommunikere med mange flere. Det glæder jeg mig til.

Egentlig ville jeg gerne skrive et langt hyrdebrev om spændingerne i det kirgisiske samfund, om

handicaphistoriens risiko for at glide ud i ulidelighedens glemsel eller om hvordan religion influerer på

vores måder at omgås hinanden. Men i denne omgang vil jeg nøjes med at sige, at der er så mange

spændende aspekter af arbejdet og mødet med andre kulturer - OG ØNSKE JER ALLE ET GODT SPRIG

IND I 2017!

Jeg er sikker på, at det er på hele DEHs og bestyrelsens vegne. Kærlige hilsener

Lise F.

Øverst tv: Henrik H med Igor og Lera - om tidligere børnehjemsbørn. Øverst th: Vera Usenova,

projektpartner i Kirgisistan. Nederst tv: Nørrebrogutter læsser transport. Forstanderpar og Raisa,

direktør for Landsforeningen for Mentalt handicappede i Ukraine. Et lille udsnit af det, DEH har gang

i....
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NU ER DET IGEN TID TIL KONTINGENT ... FOR 2017
Kontingentbetaling for 2017 - det samme som siden 1994: 150 KR. Hvis du har

mulighed for at finde de 150 kr og sende dem til DEH, vil bestyrelsen blive

meget glade. Send dem via hjemmesiden på PayPal eller til Danske Bank: Reg

4180 konto 2580063686.

Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org
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