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August 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. 

__________________ 

HUSVÆRT Vi søger en 
M/K  hver anden torsdag 
til at være vært i Borger-
caféen.  Du får en oplæring 
inden.  Tidsrummet er  
cirka fra kl. 8:30—12:00  

Tlf. til Gerda 75365230 

__________________ 

Sensommer og høst 

August er i skrivende stund ved at rende ud, men bønderne er 

langt fra færdige med at få høsten i hus. Det har været en hektisk 

periode for dem, da vi egentlig ikke har haft meget mere end to 

sammenhængende høstdage siden starten af august. 

Enkelte vil måske sige, at vi ikke har haft sommer i år, og det kan 

da også siges, at der har været noget mere regn, end vi kunne    

ønske os. Solen har dog skinnet, og der har været mange dage med 

lunt vejr. Nu nærmer vi os så september, der officielt er den første 

efterårsmåned, og dermed nærmer vi os også vintersæsonen, men 

lad os nu ikke bedrøve af det.  September kan være en rigtig fin 

måned, og det er ikke kun bønderne der skal høste - det skal vi  al-

le sammen.  Det er nu vi skal ud i mark og krat, der står de flotte-

ste og store brombær, og der er mange i år.  Jeg har en del  Aro-

niabuske i min have, men fuglene kom før mig.  Også havtorn bug-

ner af bær, som er plukkeklar om en måned tid.     Hyben er som 

altid fulde af frugter, og hvem elsker ikke en god hjemmelavet   hy-

benmarmelade.  Det er naturens store spisekammer vi skal    nyde 

nu, og sjæl og krop får det rigtig godt, når vi bevæger os ud som 

kratluskere og høster gratis vinterforråd.  Æble / pærehøsten har 

heller ikke taget skade af forårets frostnætter - de bugner af frug-

ter, og mange steder kan man hente nedfaldsæbler ganske gratis.  

Min søn er storforbruger af min hjemmekogte æblegelé, og det er 

en ligeså stor en glæde for mig at koge det til ham.  Det    koster 

ikke ret meget, i sidste uge var der sukker på tilbud til 5 kr. pr. ki-

lo. 

Vi skal finde glæde i hverdagens små gøremål.  Der er mange ting 

vi kan smile af hver dag.  Vi skal gøre gode ting for hinanden,    ac-

ceptere hinanden og hinandens meninger, så bliver livet og hver-

dagen bare så meget bedre.   

Rigtig god sensommer og god høst. 



Økonomivejledning 
Formålet med den frivillige økonomivejledning er 
at hjælpe borgere, med begrænsede muligheder 
for finansiel rådgivning, med at skabe et bedre 
overblik over deres gældsproblemer. I vejlednin-
gen kan der bl.a. tilbydes hjælp i forbindelse med 
budgetlægning, afvikling og omlægning af gæld, 
tilrette forskudsopgørelsen og få skabt overblik 
over rådighedsbeløb. 

Selve gældsvejledningen varetages af  frivillige - 
frivillige som har erfaring med økonomisk / juri-
disk rådgivning fx fra en bank. 

De frivillige har tavshedspligt.                                 
Tilbuddet er gratis.  

Der skal bestilles tid. 

Ring til kontoret på 75365230 

Annoncer: 

 

 

 

 

Børn i skilsmissefamilier. 

- ny grupper starter 

I uge 36 

For børn i alderen 7—10 år 

i alt 6 gange 

 

Vi samarbejder med               
forældrene, og tilmelding er 

nødvendig 

 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra foreningerne:  

Singler 60+ 

Vi mødes hver onsdag kl. 19 - 22  

i HUSETs lokaler Østergade 2, Vejen  

til en snak, kaffe, kortspil eller brætspil. 

Vi følges ad til dans, ture ud i naturen eller hvad vi har af ønsker og kan få         
tilslutning til. 

 

Vi du gerne høre mere, så kontakt Leo Mortensen Tlf. 23312634 

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 fredage kl. 19-

21:30 på Askovvej 7 i kælderen. 

Har du lyst til at blive frivillig ? 

 

Kontakt og Spørgsmål? 

Knud Erik: 28343036 eller Gerda 

75365230 

Har du delt det med nogen? 
En samtale kan være starten på et liv uden alkohol. 

Frivilligt tilbud til dig, som er misbruger eller pårørende til en 
misbruger. 

Frivillige kompetente medarbejdere vil gerne tilbyde dig en  
anonym og fortrolig samtale på et neutralt sted. 

Tilbuddet er gratis for dig. 

Ring og book en aftale på 

Tlf. 75365230 eller mail: frivillig@huset-vejen.dk 


