
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk Tilmeld dig nu - 

inden du glemmer 
det.  

 

Vi kører i bus, og 
når bussen er  fyldt 
op, lukker vi for  
tilmeldingerne . 

 

 

 

 

 

 

Mail fra HUSET     

De mails sendt til en live 
eller hotmail konto, kan 
være landet i uønsket 
mails. 

Det er desværre ikke noget 
man kan gøre noget ved.  

De kan også blive taget af 
spam servere.  

Du kan følge os på  

Facebook :  

Huset frivilligcenter 

Og på Instegram: 

Huset.frivilligcenter.vejen 

 

Giv os et  

HUSET har åbent fredag 
den 4. maj kl. 19 - 22 

Vi serverer kaffe og kage-
buffet .  Pris 20 kr..  

Der er i øjeblikket en flot 
udstilling af billeder fra 
HUSETs fotoklub. 

Du kan få en rundvisning 

Udflugt  

 

Nyhedsbrev 

April 2018 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

LUKKET St. Bededag 
den 27. april. +  Kr. Him-
melfart den 10 og 11 maj, 
og Pinse den 21. maj. 

_________________ 

HUSETs strikkeklub hver 
mandag kl. 13:30 

_________________ 

Borger café hver dag  

kl 9—11:30 + tirs og tors 
kl 14—16:30 

_________________ 

Lektie og kulturcafé hver  

mandag kl. 15  

torsdag kl. 14 

Frivilligjob  

Hjælper til cykelværksted. 

Onsdage kl. 14– 16 

__________________ 

Cykelinstruktør  en times 
tid én dag om ugen        
onsdag eftermiddage. 

 
 Sociale medier        

 

Open By Night 
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Fernisering og åbent hus: 

KOM VIDERE MAND 

 Et tilbud til mænd med udfordringer. 

Gruppetilbud for mænd der vil videre efter skilsmisse, arbejdsløshed, stress 

Starter onsdag den 16. maj kl 19 i HUSET 

Tovholderne på gruppen er mænd. 

Det er gratis at deltage. 

Læs mere på hjemmesiden eller Facebook. 

Tilmelding skal ske til HUSET 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra medlemsforeningerne: 

Livet med Sclerose 
Tirsdag den 15. maj kl. 19 

Et liv med Sclerose giver udfordringer og 
spørgsmål, og derfor kan man få brug for at tale 
med en udenforstående. 

Et samarbejde med HUSET og  

Scleroseforeningen.   

Tilmelding til HUSET 

 

 

 

Vi sidder klar ved telefonen, chat og mail, hver 
mandag kl. 17 - 21 

BEMÆRK vi har også åben 2. pinsedag d. 21/5 

Har du lyst til at blive frivillig rådgiver ?       
Kontakt Poul i HUSET  på Tlf. 75365230 eller 
mail frivillig@huset-vejen.dk 

 

I et samarbejde med Integrationen i Vejen Kommune og HUSET frivilligcenter og selvhjælp , 
starter vi et cykelprojekt, hvor flygtninge/indvandre kvinder lærer at cykle, og                            

flygtninge/indvandre mænd reparerer cykler på værkstedet.  

Projektet skal understøtte den frivillige integrationsindsats i civilsamfundet og foreningslivet. 

 

Onsdag den 9. maj kl. 14 

 

holder vi åbent hus på cykelkurset og værkstedsarbejdet i Bunkeren Vejen Idrætscenter. 

Har du lyst til at vide mere, og se lokaliteterne, så kig forbi, der er kaffe på kanden. 

 

 

 


