Spisevenner – venskab, fællesskab og mad på tegnsprog
Dette er et tilbud til dig, som er døv/hørehæmmet tegnsprogstalende og som af og til savner
selskab.
•
•
•

Du har måske svært ved at komme ud af dit hjem, fordi du ikke længere kan køre bil
Eller fordi du synes det er svært at tage afsted alene
Eller fordi du synes det er svært at komme i døveforeningen, fordi de andre kender
hinanden og du ved ikke, hvad du skal gøre for at være med.

Aarhus Døveforening starter et nyt tilbud, som ikke er for alle. Det er et lukket arrangement, så du
og de andre, der kommer kan få ro til at lære hinanden at kende.
Det er lige meget, om du er medlem eller ikke er medlem af Aarhus Døveforening.
Vi har spisevens-ambassadører, som kan komme og hente dig, som har brug for at blive hentet.
Giv gerne besked, hvis du har brug for at blive hentet – også selvom du bor udenfor Aarhus.
Vores spisevens-ambassadører kan køre i ca. ½ times radius fra Aarhus, så det vil sige bor du i
Skanderborg, Silkeborg, Odder, Randers – så kan du blive hentet. Helt gratis.

Vi inviterer dig til GRATIS frokost og hyggelig snak ved bordet ved Langenæs Kirke,
Kirkedammen 2. 8000 Aarhus.
•
•
•

Tirsdag d. 24. april kl. 11.00 -14.00 – giv besked senest d. 23.april kl. 10.00
Tirsdag d. 22. maj kl. 11.00-14.00 – giv besked senest d. 17. maj kl. 10.00
Onsdag d. 27. juni kl. 11.00-14.00 – giv besked senest d. 25. juni kl. 10.00

Maden vides ikke endnu – det må komme som en overraskelse ☺
Vi hjælper alle med at dække bord og rydde op og skabe hyggelig atmosfære.

Hvem er tilstede:
•
•
•
•

Malene Melander, projektleder for Aarhus Døveforening
Ældrevejleder Josephine Anker og Døvepræst Irene Schjødt
Nogle spisevens-ambassadører som er chauffør og andre hjælper til i køkkenet.
Og så dig + andre, der gerne vil mødes og skabe nye fællesskaber.

Vil du være med? Giv besked til Malene på mail: mm-aarhus@ddl.dk eller sms: 40302556
Se video på tegnsprog igennem youtube, søg: Spisevenner aarhus døveforening

