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Fastelavn  

 

Nyhedsbrev 

Februar 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 .  

Fastelavn er en fest.  Så ved vi, vi ligger på grænsen mellem vinter og 
forår.  Foråret banker på.  Hjemme i min have er Vintergækkerne, 
Dorthealiljer og Erantis for længst dukket op i lyset.  Dagen er tiltaget 
med næsten 2½ timer, og hønsene har allerede travlt i hønsegården 
når jeg kører hjemmefra om morgenen. 

Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag, der falder den   
første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn.  

Da jeg var barn, havde vi fri i skolen fastelavnsmandag.  Vi skulle ud og 
rasle til fastelavn. Vi klædte os ud, og gik fra nabo til nabo - bankede 
på og sang en lille sang.  ” Kan du gætte hvem jeg er …. ”  Det kunne 
naboerne jo slet ikke ….. (ironi kan forekomme) Så vi fik lommerne fulde af 
fastelavnsboller, frugt og penge.  Jeg skulle altid følges med min         
lillebror, som er 2½ år yngre end mig.  Vi boede på en gård, og ét år til   
fastelavn, hvor vi havde klædt os ud i gammelt tøj og med maske på, 
ville vi lige ud i stalden og sige farvel til vores far inden vi gik.  Vi havde 
en stor schæfer hund, som var god til at holde fremmede fra døren, og 
da den så os - fór den lige i hovedet på os, og flænsede min lillebrors 
maske.  Heldigvis skete der ikke andet, og hvor var det synd for       
hunden, den blev jo frygtelig flov, da den opdagede det var os.  

I dag er det mest på fastelavnssøndag børnene slår katten af tønden 
ved diverse arrangementer.  Oprindeligt og indtil langt op i 1800-tallet 
var fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak alkohol i rigelige 
mængder, spiste, festede, dansede og klædte sig ud og slog katten af 
tønden, ofte til hest og med en levende kat i tønden. Katten symbolise-
rede nemlig både Den Onde og det onde i al almindelighed, som man 
gerne ville beskytte sig imod.  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:SpringSnowflake.jpg


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       
næsten alle emner. Gruppen 
bliver en base, som giver dig 
tryghed, støtte, omsorg og 
mod til at komme videre.   
Selvhjælpsgruppen bygger på 
ligeværdighed, åbenhed, tillid 
og alle 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. 

Kommende arrangementer: 

Foredrag ”BRYD TABUET” 

Jeg hedder Camilla, er 20 år og jeg er lige         

blevet ambassadør ved ”En af os”  

EN AF OS er en landskampagne der udfordrer de mange for-
domme, der findes om psykisk sygdom i Danmark.  

Jeg håber, at I har lyst til at høre min historie, og blive lidt klo-
gere på, hvordan det er at leve med en psykisk sygdom.  

Det er gratis at møde op, og der vil være kaffe på kanden.  

Torsdag den 28. februar 2019 Kl. 19:00  

I HUSET,  Østergade 2, 6600 Vejen 

Repræsentantskabsmøde i HUSET 

Torsdag den 14. marts kl. 19 

 

Efter repræsentantskabsmødet får vi besøg af  

Jesper Kristensen, som vil fortælle om livet med ADHD 

Jesper er tovholder på ADHD caféen i Vejen, som åbnede 

første gang i december.  

Dagsorden udsendes senere. 

 

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  

for flere oplysninger. 

Leo Mortensen Tlf. 23312634 

 

De bedste hilsner 

SOLO 2000 klubben 

Når du er blevet alene      

 

Gruppe starter når der er      
tilmeldinger nok. 

 

Tilmelding til HUSET. 

Vi samler stadig på sponsorater  

Hvis du gerne vil støtte os med 200 
kr. så gør du livet som Frivilligcenter 
og selvhjælp meget lettere.   

Når vi har mindst 100 sponsorer kan 
vi igen blive godkendt efter lignings-
lovens § 8A - og som sagt, giver det 
os flere muligheder for at søge penge 
og spare gebyrer.  

Se hjemmesiden: Støt os i menuen 
til højre på forsiden. 

 

Tak til alle, som støtter os  

Hjælp til frivillighed lokalt 

Vi behandler ikke ………. 

Vi giver god behandling. 
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