
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk 

 

Tak for alle juleaften sponsorater 

 

Nyhedsbrev 

Januar 2019 -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 - 17 

torsdag kl. 14 - 16 

 

Frivilligjob  

Hjælper til cykelværksted. 

Onsdage kl. 13:30 

__________________ 

Cykelinstruktør  en times 
tid én dag om ugen om 
eftermiddagen. 

 

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/?_fb_noscript=1" />  

Hjertelig tak også til  frivillige, som var med til at gøre juleaften til en dejlig aften for 
43 gæster.  Igen i år kunne vi holde juleaften kvit og frit for væres gæster.  

Tak til sponsorerne fordi i har taget så godt imod vores frivillige, som kom og bad om 
gaver til juleaften.  



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. 

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. 

 

HUSET har brug for din hjælp igen i år  

HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen ønsker at fastholde godkendelsen som forening efter Ligningslovens §8A 

For at fastholde godkendelsen skal vi fortsat dokumentere 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 

Medlemskontingent enkeltpersoner      50 kr. 

Medlemskontingent foreninger og virksomheder  100 kr. 

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

Penge kan betales via mobilpay på 67330 - HUSK at påføre navn 

 eller kontooverførsel på 1551  87156071 92 

 Du er naturligvis også velkommen til at betale kontant på kontoret. 

Hvis du ikke tidligere har støttet os, skal du udfylde en blanket på kontoret eller direkte fra hjemmesiden.  Klik på 

støt os på forsiden i menuboksen til højre. 

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 

Når du er blevet alene 

 

Gruppe starter når der er 
tilmeldinger nok. 

 

 

Tilmelding til HUSET. 


