Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-december-2013 (Nr12)
www.behandlosordenligt.dk
1.- Video:
Børns vilkår i Danmark - Fattige Børne familier:http://youtu.be/s2OxublUSwo
Hjemløs jul Århus 2012:http://youtu.be/10VccYh5AFw
juleløses jul:http://youtu.be/JoCvrJR1AG8
Julehjælp:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgXxML5jRgQ
Sådan mener kommunerne det er at værre Reelt enlig:http://youtu.be/I6Suldtvfc0men det er ikke helt
rigtigt ” Vigtigtlæs her”:https://www.facebook.com/download/235718513255646/Pjece%20%20Enlige%20fors%C3%B8rgere.pdf
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.- Depression af uretfærdighed:
Arbejdspres og travlhed på jobbet udløser ikke automatisk en depression. Men når den kombineres med
en uretfærdig chef og/eller uigennemskuelige arbejdsgange, kan det gå galt.
Det viser en stor undersøgelse om sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og depression
blandt 4.500 offentligt ansatte fra Aarhus.
Undersøgelsen er gennemført af blandt andre Aarhus Universitetshospital og Det Nationale Center for
Arbejdsmiljø.

3.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://ekstrabladet.dk/nationen/article2137230.ece
http://bibliotek.viborg.dk/db/Bibliotek.nsf/Alle/733FC4AF97AE4D7DC1257AD400426700?OpenDocument
http://www.duda.dk/Grundfag/Kristendom/Jul/juleeventyr/grantraet/grantraet.html
http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2013/11/02/dyrt-dyrere-danmark/
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/det-psykiske-arbejdsmilj%C3%B8-halter
http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2119472/debut-til-ny-maade-at-maale-ledighedentoebruddet-paa-jobmarkedet-traekker-ud/
http://www.avisen.dk/adgang-forbudt-karin-er-for-tidskraevende_241145.aspx
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2122773/generation-maalrettet-er-klar-til-mere-arbejde/
http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201345/Onsdag/Akutledige_siger_nej_til_tre_timer_i_bus.aspx
http://www.denoffentlige.dk/velfaerdssamfundet-paa-tredje-klasse#.Un-0Ml_l1NM.facebook
http://www.folkets.dk/node/73
http://politiken.dk/indland/ECE2133771/mister-kontanthjaelp-paa-grund-af-kaeresten-det-vaerste-er-atde-goer-det-for-at-spare/

4.- Steffen Hansen er klar igen:
Carsten Koch-udvalget:
10. februar sendte Peder Bæk og Steffen Hansen fra ”Behandl Os ordentligt” et åbent brev til
Statsministeren og Carsten Koch udvalget, hvori vi argumenterede for, at arbejdsløse syge osv. burde
høres eller være del af udvalget.
Vi blev inviteret ind til Carsten Koch-udvalget den 25. 09. 2013.
Carsten Koch fortalte, at der var mange spillere, som havde meldt sig på banen. ”Behandl Os ordentligt”
var ikke blevet glemt og nu fik vi 1 ½ time til at fortælle om vores bud på en arbejdsmarkedsreform.
Et kort referat fra vores møde med Carsten Koch.
Alle arbejdsløse har opbygget dette samfund – et los i røven og en vuggestueplads hos anden aktør, hvor
de skal lære at komme op om morgenen, hvabehar, det er, hvad de får.
Regeringen og fagbevægelsen er fuldstændig handlingslammet i deres håndtering af krisen og en
kommende arbejdsmarkedsreform. Deres incitamenter til alle uden for arbejdsmarkedet er mistillid,
kontrol og et los i røven. Resten, dvs. dem, der har arbejde, skal gå ned i løn: ”Vi er alle i samme båd.”
Det kaldes en dynamisk arbejdsmarkedspolitik. Det er det, regering og fagbevægelsen kan udtænke. De
kalder det nytænkning, samtidig med at meningsmålinger og tilslutning til fagbevægelse styrtdykker. De
er i sandhed i krise – de vil bare ikke snakke om det: Er det berøringsangst eller et sidste forsøg på at
opretholde magten. Vi tror det er det sidste.
Deres bud på krisen svarer til, at de forsøger at spalte atomer med en forhammer og det dur som
bekendt ikke. Mål og midler passer ikke rigtig sammen, kan I nok se. Idéerne er sparsomme og meget
lidt visionære.
Carsten Koch var fuldstændig enig i vore synspunkter, og fortalte at udvalget forsøgte at strikke en
politisk gryderet sammen, hvor refusionssystemet, mistilliden og kontrollen blev sendt ad helvede til.
Carsten Koch kender arbejdsmarkedets parters synspunkter.
Dynamisk arbejdsmarkedspolitik.
Arbejdstiden skal være konjunkturbestemt. Det er logik for enhver.
Økonomisk sikkerhed for alle.
Optjeningskrav til ny dagpengeperiode skal være 6-8 uger.

Nedsat arbejdstid. Der er rigeligt arbejde til dem, der kan og vil. Derfor nedsæt arbejdstiden til 30
timer. Lad os deles om arbejdet. Det betyder flere tilfredse familier. Du er frisk, når du går på arbejde.
Færre sygedage. Sundhedsvæsenet sparer milliarder, dvs. skattekroner osv., du kan selv brygge videre…
Jobformidlingen skal retur til A-kasserne.De kender folk og virksomhederne.
Der er i øjeblikket ingen koordinering blandt jobcentre
De skal kun aktivere folk og udøve kontrol.
Kommunerne hytter deres eget skind og sender kun folk i lokal aktivering. Ja, kassetænkning.
Send anden aktør ad helvede til – et cirkus, som koster ca. 15 mia., nok til at forlænge
dagpengeperioden til 4 år.
Brug Landsby-pedel-ordningen. Vi har tidligere beskrevet, hvad det er.
Tillid til mennesker.
Uddannelse,
Omstillingsparat
Vejle er en frikommuneog har derfor droppet 3-måneders samtaler med ledige – det har frigivet en
masse ressourcer og tilfredse borgere.
EU, Finanspagt og Budgetlov
Det var hovedtrækkene i vores snak med Carsten Koch.
Carsten Koch fandt vores indlæg særdeles inspirerende og ville gerne høre mere fra os.
Hvis nogen derude har flere og gode ideer, så kontakt Peder Bæk.
Vi arbejder på at lave et ad hoc-udvalg til Carsten Koch-udvalget.
Kærlig hilsen Peder Bæk og Steffen Hansen og behandl hinanden ordentligt.
Og husk nu, at der snart er kommunalvalg. Stem så det rykker. Tak.

5.-Hvis stemmer på kanten kan få 1 million burde "Behandl os ordentligt" have flere millioner:
http://politiken.dk/poltv/nyheder/politik/ECE2124460/se-klippet-hvor-annette-vilhelmsen-lover-enmillion-kroner/

6.- Carsten Koch-udvalget:
Regeringen har nedsat et udvalg, der skal se på indsatsen for ledige.
Udvalget skal komme med forslag til forbedringer af indsatsen for at få de ledige i arbejde.
Formanden er forhenværende skatteminister Carsten Koch (S). Derudover deltager
økonomiprofessorerne Michael Rosholm og Per Kongshøj Madsen samt beskæftigelseschef i Aarhus
Kommune Vibeke Jensen.
Udvalget skal være færdige med arbejdet senest efteråret 2014

7.-Patienter føler sig overset af læger Af Sofie Sparre:
Linjerne er lige nu kridtet op mellem det officielle danske sundhedssystem og patientforeningen for MEpatienter. Uenigheden består i hvordan sygdommen ME også kendt som Kronisk Træthedssyndrom, skal
behandles. - Kroniske lidelser, hvorunder ME, ifølge Klinikken for Funktionelle Lidelser, ligger, er en
sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener, for eksempel hovedpine eller muskelsvækkelser, som gør
det svært at fungere i dagligdagen på grund af smerter.
Sidst er striden blevet synliggjort i striden om den 24-årige Karina Hansen, der efter mange års sygdom
blev hentet af politi og læger i sin families hjem, og indlagt på Hammel Neurocenter, hvor hun bliver
behandlet af lægerne. Sagen har skabt megen debat, fordi Karinas familie er blevet nægtet at se deres
datter. - Ifølge Karina Hansens mor, Ketty Hansen, blev hendes datter Karina tvangsindlagt, fordi
lægerne ikke mener, at de behandlingsmetoder, som familien gjorde brug af, kan hjælpe Karina. Ifølge
familien Hansen mener lægerne, at Karinas lidelse er psykisk betinget.
ME-foreningen: Der mangler viden
Og fra ME_foreningen lyder det, at det ofte er den holdning, som man som ME-patient bliver mødt af i
det danske sundhedssystem. - Det danske system har taget en politisk beslutning om at behandle ME
under psykiatrien, hvor den ikke hører hjemme. ME er en neurologisk sygdom og har været godkendt
som en sådan af WHO siden 1969, siger Rebecca Hansen, til tv2.dk.
- ME patienter oplever, at deres læge står af, når diagnosen kronisk træthedssyndrom bliver nævnt. Så
bremses al videre fysisk udredning og patienterne sendes videre til Klinikken for Funktionelle Lidelser for
det har Sundhedsstyrelsen bestemt, at de skal. Her får de ikke den udredning, som er anbefalet i andre
lande, som for eksempel i USA. De får en psykisk diagnose og en ensrettet behandling, som ikke gavner,
men kan skade ME-patienter, siger Rebecca Hansen.

Klinik: Det hjælper ikke at ligge i sengen
Hos Klinikken for Funktionelle Lidelser, forsker man i funktionelle lidelser. Her mener man, at funktionelle
lidelser, som kronisk træthedssyndrom eller ME ifølge dem også hører ind under, er en kombination af
flere ting. Her behandler man patienterne med kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning. Nogle
få patienter får også antidepressiv medicin på forsøgsbasis.
_ Det hjælper ikke at ligge sig i sengen og vente på, at ens smerter går væk. Man bliver nødt til at være
aktiv og træne kroppen op for at få det bedre. Når vi så bruger samtaleterapi, så er det for at give
patienterne nogle værktøjer, som de kan bruge i hverdagen, siger leder af Klinikken for Funktionelle
Lidelser, Per Fink, til tv2.dk. - Per Fink afviser, at klinikken bruger antidepressiv medicin i deres
behandling af patienter i større grad, tvært om er det yderst sjældent vi anvender medicin i klinisk
sammenhæng. - Der findes dokumentation for, at antidepressiv medicin kan virke ved nogle funktionelle
lidelser, men når det gælder ME, har man ikke kunnet dokumentere nogen effekt på nuværende
tidspunkt. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med et behandlingsforsøg med antidepressiv medicin,
men det er ikke specifikt over for ME, siger han, og tilføjer, at der på nuværende tidspunkt findes to
typer af behandling af ME og det er kognitiv terapi og gradueret genoptræning, som består af blandt
andet samtaleterapi og fysisk genoptræning.
- På nuværende tidspunkt findes der ikke andre behandlingsmetoder, der er dokumenterede, fastslår
han.
Forening: Gradueret genoptræning er farligt for patienterne
Men hos ME_foreningen mener man altså ikke, at psyken spiller ind, når det gælder kronisk
træthedssyndrom. - I andre lande, som f.eks. Norge, Tyskland og USA, forsker man i de mange
helbredsmæssige problemer, som ME-patienter har. Mange danske ME-patienter er blevet grundigt
undersøgt i udlandet og behandles for de infektioner, hormonubalancer, immun- og mave/tarmproblemer
som er typiske for ME patienter. Forskning, som vi i ME-foreningen læner os op ad, viser at cirka 90
procent får en bedre livskvalitet, når de får denne behandling. Forskningsklinikken for Funktionelle
Lidelser har ingen beviser for, at deres behandling kan helbrede ME-patienter eller få dem tilbage på
arbejdsmarkedet, siger Rebecca Hansen til tv2.dkog tilføjer:
- Hvis deres behandling virkede, så ville vi ikke være utilfredse.
Hun udtaler, at der forligger videnskabelige beviser for at gradueret genoptræning kan være direkte
farligt for ME-patienter. Sygdommen kendetegnes nemlig ved at ME-patienter ikke tåler motion på grund
af dysfunktioner i energiproduktionen.
- At tvinge en ME-patient til at motionere er ligesom at tvinge en diabetiker til at spise kager.
Det danske sundhedssystem har skyklapper på
Hos ME_foreningen kritiserer man det danske sundhedssystem for at have skyklapperne på, når det
gælder den internationale forskning i sygdommen.
- Det danske sundhedssystem er ikke opdateret med ny viden. Vi har flere gange taget kontakt til
Klinikken for Funktionelle Lidelser og tilbudt dem, at betale for, at de kan komme med på de
internationale ME-forskningsseminarer, men det vil de ikke. Vi ville bare ønske, at det danske system, vil
være mere åben overfor den forskning, der findes på området, siger Rebecca Hansen, som også
efterlyser en landsdækkende behandlingsplan for ME-patienter, som ME-Foreningen mener, at de er
blevet lovet af Klinikken for Funktionelle Lidelser for et år siden.
Per Fink afviser, at klinikken ikke følger med i den internationale forskning.
- Vi har et omfattende internationalt samarbejde - også omkring behandlingen af ME - og deltager
hyppigt i relevante konferencer og møder internationalt. Vi er særdeles velorienteret i den internationale
forskning på området både den meget biologiske og den mere psykologiske, og behandlingen er
tilrettelagt efter de internationale retningslinjer for området. Afdelingen har et tæt samarbejde med
Infektions medicinske afdeling på Aarhus Universitets Hospital omkring overvågningen af forskningen,
udredning og behandlingen af patienter. Vi vil meget gerne kigge på forskellige ideer, men faktum er, at
de metoder som ME-foreningen henviser til enten er dokumenteret virkningsløse, eller er uden nogen
som helst dokumentation. De forskningsseminarer vi har været inviteret til af ME-foreningen har været
mere holdningsprægede en videnskabelige, og derfor har vi valgt ikke at deltage, siger Per Fink.
Læge: Diskussionen giver ingen mening
Per Fink mener, at diskussionen om en kategorisering af ME ikke giver mening.

- Diskussionen om det er en psykiske eller fysisk lidelse giver ikke mening ved denne tilstand, og er
uinteressant og uden betydning. Det der betyder noget er, at finde den rette behandling, og sikre os at
patienterne ikke har en anden behandlingskrævende tilstand. - Rebeccaa Hansen derimod ønsker en
klinik, som specialiserer sig i ME. - Klinikken for Funktionelle Lidelser har eksisteret i 14 år nu. Er det ikke
på tide at indrømme, at deres behandling ikke helbreder patienter .

8.-”Behandl os ordentligt” Laver en lille sjov julekalender:
http://www.behandlosordenligt.dk/51270070

9.- Har du ikke penge til at holde jul så søg her:
Husk at søge inden 01.dec-2013
http://www.julehjaelpen.dk/ansog-om-julegaver
http://www.julehjaelpen.dk/hvordan-fungerer-det
I perioden d. 1/11 2013 og til med d. 30/11 2013 vil du kunne på www.fhjulehjaelp.dk udfylde et
ansøgningsskema (Bemærk linket til først virke fra d. 01/11 indtil da vil du lande på denne side når du
prøver)
Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp til økonomisk trængte familier. Både mødre og fædre kan søge,
men vi har begrænsede midler til julehjælp og kan kun give til de familier med størst behov.
Åbn ansøgningsskemaet ved at klikke på dette link:Ansøgning om julehjælp 2013
Dansk folkehjælp Du kan downloade folderen om Julehjælpen hér. http://www.folkehjaelp.dk/wp/wpcontent/uploads/Folder-Julehjaelp-2012.pdf
Julehjælp på facebook:
https://www.facebook.com/pages/Julehj%C3%A6lp/135564456496998?hc_location=timeline
http://jul.folkekirken.dk/julehjaelp-2012/

10.- Er du én af de mange som er på kontanthjælp:
Og oplever at SKAT inddriver gæld af din kontanthjælp, så kan jeg fortælle dig en god nyhed: Pr. 1/1 2013 blev det
lovligt for Skat at inddriv restgæld samt andet af din kontanthjælp, det fik alvorlige konsekvenser for mange, det gik
udover deres rådighedsbeløb til at have noget at leve for, skat fjernet i nogle tilfælde, ”tæppet” under folk, .. det er
nu blevet underkendt i en dom fra Landsskatteretten d.23. sept. i år. Dommen siger klart og tydeligt, det er ulovligt
at inddrive gæld af kontanthjælpen, efterfølgende har Skatte Ministeren Holger K. Nielsen også været ude i pressen
og beklage sagen og omfanget af denne, og vil pr. 1/1-014 ændre reglerne på området. Så måske har du penge til
gode hos skat, selvom du skylder det offentlige, du skal gøre følgende: Kontakt din sagsbehandler acap, og bede
hende/ham fremsende en fax til skat inddrivelse OMGÅENDE, med dit budget i dokumentation. De kan ikke nægte at
hjælpe dig, hold fast på, de har kompetencerne. De fleste som har påklaget skat, har fået deres allerede inddrevet
midler tilbage, og det er blevet reguleret i det nuværende skattekort. Så der kunne måske også ligge lidt ”julehjælp”
og vente på jer. Svar tid fra skat, når det er din sagsbehandler som fremsender en fax, er ganske kort, nemlig
indenfor max 14 dage. I er velkomme til at kopier dette opslag, og fremvise til jeres kommune/sagsbehandler. NB: Får
i penge tilbage fra SKAT, så HUSK det er jeres penge, kommunen kan ikke tage dem eller gøre indsigelser og
modregne.
Læs hele dommen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2132024&vId=0
((Hvis man skylder til det offentlige, og skal have penge tilbage i skat, så er det helt korrekt at skat
beholder dem til nedbringelse af gæld MEN, er du på kontanthjælp og de via dit skattefradrag inddriver
skattegæld, så er det dit rådighedsbeløb det går udover, altså det du har at leve for pr. mdr. når du har
betalt dine fasteudgifter. Dit rådigheds beløb må ikke være så lille, at du har svært ved at overleve.))

11.- Firmaer snyder sig til gratis arbejdskraft:
Efter mindre end en uge som arbejdsløs murersvend fik Theis Hasselby Nielsen tilbud om arbejde i et
murerfirma. Der var bare en lille omvej til det faste job.
Han skulle svinge murer skeen i tre ugers virksomhedspraktik på dagpenge. Først derefter ville han blive
ansat på ordinære vilkår. »Da jeg spurgte murermesteren i telefonen, hvorfor jeg ikke bare kunne få en
almindelig ansættelse med det samme, lød svaret, at det ikke ville være fair over for de andre i firmaet,
der også har været tre uger i virksomhedspraktik, før de begyndte at få løn,« fortæller Theis Hasselby
Nielsen.
I strid med intentionen
Og historien om Theis Hasselby Nielsen er ikke enkeltstående, understreger næstformand i Murernes
Brancheforening i København Thomas Bentsen.
»Vi hører ofte om arbejdsgivere, der prøver at skaffe folk på den her måde, selv om det er i strid med
intentionen i lovgivningen, som jo er, at de ledige skal prøve noget nyt af og opkvalificeres på andre
felter, end der hvor de er udlærte,« påpeger Thomas Bentsen.
30 på "ordningen"
Ugebrevet A4 har været i kontakt med en murermester på Sjælland, der erkender, at han inden for et
par år har haft omkring 30 ledige håndværkere i virksomhedspraktik. Murermesteren, der ønsker at være

anonym, fortæller, at han bruger blandt andet jobnet.dk til at finde ledige, der kunne være egnede til at
give et jobtilbud.
Pengene tæller:
Men også indenfor dagligvarebranchen bruger både små købmænd og store butikskæder ledige i
virksomhedspraktik som gratis arbejdskraft, fremhæver faglig chef i HK Handel Kim Jensen.
»Det er ikke, fordi købmanden har et stort og godt hjerte og gerne vil hjælpe nogle mennesker i gang, at
han ansætter ledige i virksomhedspraktik. Det er der selvfølgelig nogle, der har, men mange gør det for
at tjene penge,« siger Kim Jensen.
Det er svært at sætte nøjagtig tal på, hvor mange ansatte i danske butikker, der er på løntilskud, siger
han. »Men det er rigtig mange, og dagligvareområdet er et nemt område at sende de ledige ud i. Der er
jo altid brug for nogle til at sætte på hylderne,« konstaterer Kim Jensen.
"Forargelig" praksis
Thomas Bentsen, som udover at være næstformand i Murernes Brancheforening også arbejder i 3F's akasse blev således kontaktet af en murermester, der ønskede en yngre murersvend i
virksomhedspraktik.
»Da jeg fortalte ham, at det kunne man ikke, undrede mester sig over, at han ikke kunne få lov, når nu
andre murermestre kunne gøre det,« siger han.
I LO understreger sekretær Ejner K. Holst, at det aldrig har været hensigten, at virksomhedspraktik
skulle bruges som en slags gratis prøvetid af nyansatte.
»Det er simpelt hen forargeligt, at nogle virksomheder bruger beskæftigelsessystemet til at indføre
prøvetid og lader staten og skatteyderne betale for det,« siger han.

----- ¤¤ Ting der kan være godt at vide ¤¤ ----Husk at tjek om du har feriepenge!!: http://www.avisen.dk/sidste-udkald-100-mio-i-glemteferiepenge_230624.aspx
Er du på kontanthjælp kan du se/finde regler her:
http://www.denmarkonline.dk/1/2013-33-saerlig-stoette-ss34-finn-soerensen-saetter-fokusmodregning-i-kontanthjaelpen
https://www.borger.dk/
http://bm.dk/
https://www.facebook.com/download/627529590643115/Hvad%20er%20satserne%20efter%2001-012014.pdf
https://www.facebook.com/download/641142972592071/Jobparate%20kontanthj%C3%A6lpsmodtagere
%20skal%20arbejde%20for%20kontanthj%C3%A6lpen.pdf
https://www.facebook.com/download/534279719991224/Aktivitetsparate%20kontanthj%C3%A6lpsmodt
agere%20skal%20have%20helhedsorienteret%20hj%C3%A6lp.pdf
http://brnordjylland.dk/~/media/AmsRegionSite/NordJylland/Filer/Regionalt-prioriteretindsats/Kontanthjaelpsreform/KontanthjaelpspjeceUnge26junipdf.ashx
Dette er et link over kontanthjælpen for dem der har en uddannelse:
https://www.facebook.com/download/426248424148545/Dette%20er%20et%20link%20over%20kontan
thj%C3%A6lpen%20for%20dem%20der%20har%20en%20uddannelse.pdf
Find os på Facebook: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
Med venlig hilsen fra Facebook administratorerne
Denne mail kan bruges når du søger aktindsigt:
http://www.facebook.com/download/preview/565173643501783
Skal vi hjælpe hinanden?: Ved at samle endnu flere der vil bakke os op samt melde sig gratis ind her:
http://www.behandlosordenligt.dk/38661217
Vores sangsunget/skrevet: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Mangler du en bisidder?:http://www.behandlosordenligt.dk/128605071
Husk sæt altid vores logo på det papiret/mail I sender til kommunen, jobcentret og a-kassen Her kan du
finde logo: http://www.behandlosordenligt.dk/36438523

M.v.h.

www.behandlosordenligt.dk

Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
P’s: Her er en masse god læsning: http://www.henrikherloevlund.dk/((Henrik Herløv Lund, Økonom,

cand. scient. adm. Jeg er kendt fra Det Alternative Velfærdskommission (DAV I og II). Jeg er uafhængig af
partipolitiske interesser (er ikke medlem af noget parti) og uafhængig af økonomiske interesser (jeg
modtager ikke tilskud fra foreninger o.l.). Jeg udarbejder analyser og holder foredrag)).
Folder du kan printe ud til ophæng diverse steder eller videresende til venner:
https://www.facebook.com/download/415297068611664/BOO%20p%C3%A5%20Facebook..pdfhttps://
www.facebook.com/download/396547660472581/Reklame%20for%20BOO4.pdfhttps://www.facebook.com/download/242527209237849/Nyt%20til%20BOO%20st%C3%B8tter.pdf
https://www.facebook.com/download/606449559398331/Fuldmagt.odthttps://www.facebook.com/downl
oad/169522393241190/Folk%20i%20arbjde%20-%20BOO3.pdfhttps://www.facebook.com/download/1425341974351319/Seniorjobber%20-%20BOO-2.pdf
Husk at følge med i vores speciale julekalender – 2013
http://www.behandlosordenligt.dk/51270070
Nye der er kommet med i ”Behandl os ordentligt”:
Sigrid Schmidt Hounisen(som med admi. i Midtjylland gruppen og lokalperson i Ulfborg) Jonna
Studsgaard Frandsen( som med admi. i Sønderjyllands gruppen)
Julegave ide ... http://www.behandlosordenligt.dk/41537222

