
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk Fastelavn eller karne-
val er en fest, der på 
den nordlige halvkug-
le ligger på grænse 
mellem vinter og for-
år. 

Antikkens romere fej-
rede det sejrende for-
år, og de gamle egyp-
tere at Nilen gik over 
sine bredder  og livets 
og årets cyklus be-
gyndte forfra. 

At klæde sig ud og slå 
til søren har alle dage 
været en del af livet, 
og til fastelavn blev 
muligheden ekstra 
stor, idet masker og 
udklædninger slettede 
de sociale skel.         

Bonden kunne sidde 
ved samme bord som 
greven .  
Løssluppenhed var en 
stor del af fastlavnsti-
den, der virkede som  
en ventil i en hverdag 
præget af strenge reg-
ler og hårdt arbejde. 
Karnevaler var kun 
for voksne.  Det er 
først i nyere tid, at fa-
stelavn er blevet bør-
nenes fest.  
 

Slå katten af tønden: 

Det har været en ud-
bredt folketro, at en 
by kunne slippe for 
pest og sygdom, hvis 
en sort kat blev slået 
ihjel. Derfor har katte 

levet livet farligt i hele 
Europa ved fastelavn. 

Franskmændene 
smed levende katte 
ind i sankthansbålet, 
mens tyskerne smed 
dem i det bål, de 
brændte ved påsketid, 
eller også kastedes de 
ud fra et kirketårn. 

I Danmark kom den 
sorte kat i en tønde, 
hvor den blev mis-
handlet, mens tønden 
blev slået i stykker.  
Når tønden endeligt 
blev slået i stykker, 
kunne børnene prygle 
den tummelumske 
kat ihjel. 

 

 

 

Er et  åbent anonymt råd-
givningstilbud til 12 - 25 
årige, som har brug for 
nogen at tale med.  De 
unge kan henvende sig 
direkte fra gaden uden 
forudgående tidsbestilling. 
Der er også mulighed for 
chat eller sms.     

Problemerne kan være 
relationelle, følelsesmæs-
sige eller praktiske.  De 
unge, som har brug for 
mere hjælp end vi kan give 
dem, bliver fulgt på vej til 
den rigtige hjælp. 

Vil du være frivillig ? 

Så grib chancen og bliv en 
del af ungerådgivningen.  
Vi søger dig, der både har 
lyst til, og mod på at være 
sammen med unge, som 
har det svært. 

Rådgivningen starter den 
5 marts kl. 17 - 21 

Fastelavn 

 

Nyhedsbrev 

Februar 2018 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Vi holder åbent som sæd-
vanlig hele vinterferien 

_________________ 

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. 

Mandage kl. 18—20 

__________________ 

Cykelinstruktør  en times 
tid én dag om ugen om 
eftermiddagen. 



Annoncer: 

Gruppe kun for mænd:    
Er det svært at komme igen-
nem skilsmissen? Er du blevet 
arbejdsløs? Har du stress eller 
andet ?  Der er hjælp at hente i 
vores gruppe, som kun er for 
mænd.  

 

 

 

 

En selvhjælpsgruppe er en 
gruppe mennesker, der ønsker 
at gøre noget ved eget problem 
og samtidig hjælpe andre. Der 
kan dannes grupper om næ-
sten alle emner. Gruppen bli-
ver en base, som giver dig 
tryghed, støtte, omsorg og 
mod til at komme videre. Selv-
hjælpsgruppen bygger på lige-
værdighed, åbenhed, tillid og 
har tavshedspligt.                                                                                                                   

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Har du brug for en samtale med en 

frivillig, om noget der er svært for 

dig ?  

Kontakt os - vi kan hjælpe. 

Nyt fra medlemsforeningerne: 

Livet med Sclerose 

Tirsdag den 27. februar kl. 19 

Et liv med Sclerose giver udfordringer og spørgsmål, og 
ofte er det godt at tale med én fra sit eget netværk. 

Nogen gange kan udfordringerne blive så store, at man 
kan få brug for at tale med en udenforstående. 

Mindfulness v/ Peter Bøjgaard 

 

Et samarbejde med Scleroseforeningen i Vejen og HUSET 

frivilligcenter og selvhjælp Vejen 

Repræsentantskabsmøde i HUSET 

Torsdag den 15. marts kl. 19 

 

Efter repræsentantskabsmødet får vi besøg af  

Klaus Majgaard, forstander på Askov Højskole.  Han vil 

tale over emnet: Skal frivillige redde velfærdssamfundet ? 

Dagsorden udsendes senere. 

 

Vil du hjælpe HUSET med at blive godkendt? 

Vi ønsker at blive godkendt som forening efter Ligningslovens §8A.  For at blive godkendt skal vi dokumentere 
mindst 300 medlemmer og mindst 100 sponsorer, som hvert år giver en gave på mindst 200 kr.  Gavebeløbet kan 
fratrækkes på selvangivelsen, og HUSET står for indberetningen til SKAT. 

En godkendelse vil give os flere muligheder for at søge fonde mm. 

 

Medlemskontingent enkeltpersoner      50 kr. 

Medlemskontingent foreninger og virksomheder  100 kr. 

Sponsorbeløb (man må gerne støtte med mere)  200 kr. 

 

Hvis du gerne vil støtte os med et medlemskab eller med en gave, så henvend dig på kontoret, eller skriv til os, så sen-
der jeg en blanket du kan udfylde. 

Du støtter vores arbejde for et stærkt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats, og hente 
hjælp og støtte.  Tak for din hjælp 

 

Tirsdag den 20 februar   

kl. 15:30 - 17    

Starter vi en gruppe 
for børn i skilsmisse-
familier. 

 

Tilmelding til HUSET. 
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