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Denne bog er blevet til på grundlag af historier fortalt af borgere i Randers Kommune. De har ærligt og
modigt berettet om deres møde med nogle af Randers Kommunes offentlige instanser i forbindelse med, at de
har modtaget offentlig støtte, været i aktivering eller været i udredning af et sygdomsforløb. Bogen
synliggører, hvor stort og alvorligt et problem det er for mange på overførselsindkomster, at de føler sig
nedværdiget, stigmatiseret og usynliggjort i mødet med kommunen/jobcentret. De oplever ikke, at de har
rettigheder, der helst gerne skulle beskytte dem mod overgreb. Når personer eller systemer begår overgreb på
borgerne, så afpersonaliserer de dem, dvs.
de tingsliggører dem. Borgerne bliver nu behandlet som ting, der ikke har anden værdi end den, de bliver
tillagt. Landsforeningen Lediges Vilkår, som står bag denne bog, får jævnligt henvendelser fra folk, som
dagligt står med disse problemstillinger. Der er for lidt oplysning om, hvordan dette påvirker mennesker. Så
derfor denne bog!
J. Hver dag. Vi har samlet en lang række luftfotos fra omkring 1950 – god fornøjelse . (Se også artikler,
som begynder med Fårup)Fårup er en stationsby i Østjylland med 997 indbyggere (2018), beliggende ved
Nordjyske Motorvej 18 kilometer nordvest for Randers og 12 kilometer sydøst for Hobro. Der findes
naturligvis intet fotografi af den første protestantiske præst i Randers Mads Lang, men på hans ligsten i Århus
Domkirke ses han som en prunkløs, streng og noget fjern skikkelse, og streng var han måske ikke så meget,

som han selv kunne have ønsket det. Nu sidder han i byrådet i Billund. Vi har de sjoveste, bedste og mest
undeholdende gratisspil på nettet. Rytters auto er et konkurrencedygtigt autoværksted med fokus på kvalitet. ,
og her er et uddrag fra 3. Mads Lang (1500-57) første protestantiske præst. JACOBI Adam
højesteretssagfører. Se verden med nye øjne. History of Photography studies in world wide photography
Velkommen til Dit Busselskab Dk Aps – Buskørsel, Busrejser i hele Europa & Norden. Museum Østjylland
er en fusion mellem tidligere Kulturhistorisk Museum i Randers, Djurslands Museum i Grenaa og Museet for
Syddjurs i Ebeltoft. Hver dag. jyske infanteriregiment, hvoraf en del vist er fra Vendsyssel og Himmerland,
da der bl. : Jeyarajah Rasiah kom til Danmark som tamilsk flygtning tilbage i 1986. Rytters auto er et
konkurrencedygtigt autoværksted med fokus på kvalitet.
Nu er det med at få spidset blyanten og komme i gang med at skrive, for skrivekonkurrencen 500 ord er skudt
i gang. Højskoleforeningen for Randers og omegn, blev stiftet i 1904 med det formål at afholde møder med
foredrag Find Historier på GulogGratis. Bobler du også.
Hele ugen.

