
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk Vi cykler.                
HUSET—i samarbej-
de med Svend Noe 
Thomassen idræts– 
og bevægelseskonsu-
lent, lærer syv syriske 
kvinder at cykle.  Det 
er en sjov og dejlig 
proces, men også be-
sværlig, når man som 
voksen aldrig har sid-
det på en cykel før.  
Det har også givet 
Svend og jeg nogle 
udfordringer med at 
finde det rigtig ud-
styr.  Vi fandt ud af, at 
holde balancen på en 
cykel er svær….  Vi 
trykkede på alle knap-
per i netværket, og 
vupti, så stod folk klar 

til at hjælpe os med 
cykelhjelme, cykler 
mm.  STOR tak til 
Buller, som kommer i 
HUSETs café.  Buller 
sponserede 7 flotte 
cykelhjelme.  Hjelme-
ne er kun til låns for 
kursisterne, da vi jo 
håber på, at  lave flere 
kurser efter sommer-
ferien.  STOR tak til 
Asger Thomsen for 2 
cykler.  STOR tak til 
Michael Jørgensen for 
en cykel. 

 

DM for Bygarder den 29 juni - 2 juli ved 
Vejen idrætscenter 

Frivillige søges.  

Støtteforeningen har 
brug din hjælp til for-
skellige praktiske opga-
ver ved DM for Bygar-
der i Vejen. Opfordrin-
gen er fra Pia Ernst på 
vegne af Vejen Gardens 

Støtteforening. Vi har 
brug for dig, som har fri 
fra dit normale arbejde, 
men selvfølgelig kan se 
en stor fordel i at hjælpe 
nogle timer til DM. Dig 
som er pensionist og 
har tid, lyst og energi til 
at tage en hjælpertjans. 

Dig som måske er gam-
mel garder eller tidlige-
re har haft tilknytning 
til garderlivet. Kontakt 

Pia Ernst på telefon   
4144 1155 eller 

piaernst8@gmail.com  

Siden sidst 

 

Nyhedsbrev 

Juni 2017 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Alice (tidl. Socialrådgi-
ver) kan træffes i HUSET 
tirsdage i lige uger  kl. 
10:30—12 

_________________ 

Mamma Mia                          

den 15. august kl 10 

_________________ 

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 

Mandage deltager en tolk, 
og der er hjælp til op-
holdstilladelser og pas.  
Sidste gang inden som-
merferie er den 22. juni 

Frivilligjob  

Vi vil gerne undervise i 
brug af PC, Tablets og tele-
foner.   

Derfor søger vi et par    
frivillige til opgaven. Det 
kan f.eks være  torsdag 
formiddage med start efter 
sommerferien. 

Udflugt til Industri-
museet i Horsens.  Det 
var dejlig  dag med en 
masse glade dejlige 
mennesker.    Tak til 
sponsorer:  Byens 
Brød & Café.  Thor-
kilds vinhandel. Løv-
bjerg. REMA 1000. 
Kvickly.  

 

mailto:piaernst8@gmail.com


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

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

De frivillige har tavshedspligt.                          
Tilbuddet er gratis.  Der skal bestilles tid. 

Annoncer: 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra / til medlemsforeningerne: 

  

 

 

 

 

NÆSTE nyhedsbrev udkommer i august 

HUSET’S Café er åben hele sommeren. 

Personalet holder ferie på skift. 

 

HUSK der arrangeres ture til Sommer 
ved søen - se opslag på døren i Caféen. 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer.  

 

 

 

                                                                                

 

 

LIVET MED SCLEROSE 

TIRSDAG DEN 22 august 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 udenfor-

stående. 

 

Tilmelding til HUSET eller til Pia Bøttker 

 

RENGØRINGSDAG 

DEN 1. JULI KL. 8 

Vi starter med kaffe og brød - fordeler  

opgaverne mellem os, og forhåbentlig er vi  

færdige omkring frokosttid - så vi kan slutte af 
med fælles frokost inden vi ønsker hinanden 

god weekend.   

Der er brug for alle , der kan støvsuge, vaske 
gulve, tørre fodlister af, pudse vinduer, tørre 
lamper , køkkenskabe, døre af - feje udenfor 
osv. Vi får det sjovt, hvis du altså kommer. 

Tilmelding til Gerda 


