
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk 

 

Nyhedsbrev 

April 2019 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

KUN FOR SJOV 

Hver mandag 18:30 

_________________ 

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 - 17 

torsdag kl. 14 - 16 

 

Frivilligjob  

Har du lyst til at gøre en 
forskel for børn og unge ? 
Så hører vi gerne fra dig. 

__________________ 

Hushjælp.  Vil du hjælpe 
os én eller to timer om 
ugen? Sørge for blomster, 
handle lidt ind, holde    
orden, måske feje fortorv 
og andet forefaldende.  Du 
bliver del af et frivilligt 
netværk .  

DET SKAL FEJRES  

I maj er det 30 år siden idéen om selvhjælpsgrupper i Vejen 
og omliggende kommuner startede.  Det startede i 1989 i 
græsrodsregi, men allerede i 1988 begyndte selvhjælpsgrup-
petankerne at rumstere hos Malt Herreds Husholdningsfor-
ening, og man besluttede året efter, at starte selvhjælpsgrup-
per i samarbejde med Mødrehjælpen og Dansk Kvindesam-
fund i Vejen. 
I juni 1989 indkaldtes til stormøde på Knudepunktet til orien-
tering om selvhjælpsgrupper, og projektleder Lisbeth Bonde 
Petersen, Sdr. Bjert fortalte om starten på selvhjælpsarbejdet. 
Så startede grupperne så småt.  Der blev lånt lokaler på Knu-
depunktet, plejecentre og nogle mødtes hjemme i privaten. 
Snart blev det lidt trangt i dagligstuerne, så den 1. april 1994 
lejede selvhjælpsgrupperne sig ind i et lokale i Nørregade 48 i 
Vejen.  Det blev starten til HUSET.  Tove Sørensen, Skibelund 
var kvinden der koordinerede, og det gjorde hun så godt, at 
kommunen i forbindelse med en byfornyelse, tilbød HUSET 
vederlagsfrit andre og bedre lokaler i Østergade 2, hvor vi bor 
i dag. 
Byrådet i Vejen med Borgmester Regner Busk ønskede - citat: 
at støtte op og etablere et markant aktivitetscenter i byens 
hjerte til det frivillige arbejde, der kan styrke den brede     
folkelige indsats på området, og skabe rammerne for et    
mødested for alle frivillige grupper, der ikke har et fast       
tilholdssted. 
 

Uden at prale, må vi sige, at Borgmesterens ønske er opfyldt.  

HUSET  
Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen 

30 år 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wqj_qLPhAhWRmLQKHWLoBuIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgolfonline.dk%2Fdannebrog%2F&psig=AOvVaw1IOTMWFRYm8f13OUaKizEY&ust=1554360159441125
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wqj_qLPhAhWRmLQKHWLoBuIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgolfonline.dk%2Fdannebrog%2F&psig=AOvVaw1IOTMWFRYm8f13OUaKizEY&ust=1554360159441125


Annoncer: 

 

 

 

 

Børn i skilsmissefamilier. 

- ny grupper starter 

Mandag den 29. april 

For børn i alderen 7—10 år 

i alt 6 gange 

 

Vi samarbejder med               
forældrene, og tilmelding er 

nødvendig 

 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Kommende arrangementer: 

Når du er blevet alene      

Gruppe starter når der er      
tilmeldinger nok. 

 

Tilmelding til HUSET. 

Vi behandler ikke ………. 

Vi giver god behandling. 

NY BESTYRELSE  

I FRIVILLIGCENTER OG SELVHJÆLP VEJEN  

ER PÅ PLADS: 

Formand:   Børge Jensen 

Næstformand:  Grethe Brinch Knudsen 

Kasserer:   Marianne Würtz 

Referent:   Bente Jepsen 

Rep. for frivillige:  Bjarne Jacobsen 

Medlem:   Kjeld Block Jacobsen 

Medlem:   Preben Pedersen 

Medlem:   Pehr Knudsen 

Suppleanter:   Tove Mikkelsen   

    Susanne Jakobsen 

         Du er inviteret til  30 års fødselsdag i 

         HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen 

Fredag den 3 maj fra kl. 9 - 11:30  

og festen fortsætter om aftenen fra kl. 19 - 22 

Kom og lad os fejre det sammen      

Ungeklubben i Vejen er et tilbud til 

alle fra 12 år. 

Vi mødes om sjove aktiviteter, som 

fx brætspil, film, playstation, lektier 

og hygge.  

Mandage kl. 16-18 i Østergade 2 

Fredage kl. 19-21:30 i Nørregade 96 

Spørgsmål? 

Esmail: 52638205 

Knud Erik: 28343036 

Rawan: 91710975 

Vi samler  på sponsorater 
 

Har du lyst til at hjælpe os med 
200 kr. ? 
 

Se hjemmesiden : 

www.huset-vejen.dk   Støt os  

i menuen i højre side.  
 

Tak til alle, som støtter os 

Hjælp til frivillighed lokalt 
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