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Tango i Mariupol, Ukraine; 20 km fra fronten i konfliktregionerne. Men en dejlig positiv morgen med 

masser af håb om, at det kan lykkes at skabe bedre muligheder. Selvom DEHs transport var lukket inde 

og forseglet i to store rum nedenunder.  
 

NU SKAL DEH BLIVE BEDRE TIL AT FORTÆLLE OM ARBEJDET 

Det kan nytte, var et slogan for 30-40 år siden. Det handlede om, at alle 

mennesker har ret til  og kan udvikle sig, hvis de får mulighederne for det. Det 



2

 

er det slogan, DEH fortsat arbejder efter. Og som vi synes, vi faktisk lykkes med 

et godt stykke i vores projekter.  

Men det kan jo ikke nytte, hvis vi ikke får fortalt om det. Slet ikke nu om dage, 

hvor det handler om at bryde gennem opmærksomhedsmuren, hvis man skal 

have en chancen som forening. 

Det gør vi noget ved. Den 7. november har vi hyret 12 unge gymnasieelever til at 

arbejde med at sætte skub i, hvordan DEH kan blive mere synlig på de sociale 

medier - alt fra hjemmesiden til Instagram, Facebook osv. 

De unge kommer som en del af Operation Dagsværk, og DEH er på denne måde 

også med til at støtte et godt projekt i Grønland. 

 

Har du lyst til at være med til denne aktivitet sammen med de unge, er du 

velkommen. Meld dig til Hüseyin på kontoret på Enghavevej 80, 2450 

København (koc@dehu.dk). Det hele sker mellem kl 10 til 15 på 4. sal. 

 

 

 

DEH VIL FOTÆLLE MERE I DEN KOMMENDE TID 

Vi starter med at gøre HusInformation kortere, men at sende dem hyppigere, så 

det er hurtigt og let at holde sig orienteret om arbejdet. Det vil vi i november 

arbejde med at få til at hænge sammen med Facebook og de andre medier. I 

næste nummer vil vi fortælle om besøg og projekter i Ukraine.  
 

 

 

EN LILLE REMINDER 

Desværre har vi ikke nået at få fulgt op for kontingentbetaling for 2018. 

Hvis du har mulighed for at finde de 150 kr og sende dem til DEH, vil alle blive 

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

4180 konto 2580063686. 

Og DEH har brug for flere, der støtter op. F.eks. som medlem for 150 kr om 

året. Det er bare at melde sig ind her. Så er 2018 gratis. Jo hurtigere vi bliver 

flere, jo bedre. 
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Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org   
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