
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk 

 

Ønsker du fortsat at 

modtage  

nyhedsbrev...  

behøver du ikke foretage 
dig noget. Vi vil fortsat 
udsende et månedligt ny-
hedsbrev til borgere, bru-
gere, bestyrelsesmedlem-
mer og medlemmer, som 
har tilkendegivet, at de 
ønsker at modtage ny-
hedsbreve, informationer 
og invitationer fra  

HUSET.  

  

 

Nyhedsbrev 

JUNI 2018 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Caféen er åben hele 
sommeren.  Persona-
let afvikler hovedsa-
geligt ferie i juli / aug. 

_________________ 

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. 

Onsdage kl. 13:30 

__________________ 

Cykelinstruktør  en times 
tid én dag om ugen        
onsdag eftermiddage        
kl. 13:30 

 

Vi har opdateret vores privatlivspolitik 
Den europæiske persondataforordning er trådt den 25. maj 2018, og vi 
har i HUSET opdateret vores privatlivspolitik. Den europæiske personda-
taforordnings vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, 
og det er er vigtigt for HUSET, at vore medlemmer og brugere ved, at vi 
naturligvis passer godt på de persondata, vi indsamler og modtager som 
forening. 
Derfor har vi altid et sagligt formål, når vi behandler persondata, og vi 
begrænser behandlingen til det nødvendige i forhold til formålet. Vores 
privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, 
hvorfor vi opbevarer bestemte oplysninger, og hvem medlem-
mer/brugere kan henvende sig til, hvis de vil have slettet deres data.  

Læs privatlivspolitikken på hjemmesiden. 

Tilbud til brugere og medlemmer: 

Hvis du har brug for at låne en Ipad eller PC - kan HUSET være behjæl-
pelig.  Samtidig kan vi også være behjælpelig med brugen af den. 

 

Kan dog ikke lånes med hjem, eller ud af huset. 

 

Kontakt os på kontoret. 

 

Hver mandag mellem kl. 17 og kl. 21 sidder     
frivillige klar ved chatten, telefonen, sms eller 
brevkassen .   

Du er også meget velkommen til at møde        
personlig op .  

Vi har lokaler  i Østergade 2 på 1. sal TV 

Følg skiltene. 

 

https://frise.us8.list-manage.com/track/click?u=1dc5b149ac6372d78eef14b89&id=a57afdf26d&e=638ea1365d


 

Hej singler 60+ 

Vi mangler nogle til hyggelig 
snak, udflugter og dans. 

Vi mødes i HUSET hver  

onsdag kl. 19– 22 

På bestyrelsens vegne 

Leo Mortensen Tlf. 23312634 
 

 

               KOM VIDERE MAND 

 Et tilbud til mænd med udfordringer. 

Gruppetilbud for mænd der vil videre efter skilsmisse, arbejdsløshed, stress 

Starter onsdag den 8 August kl 19 i HUSET 

Tovholderne på gruppen er mænd. 

Det er gratis at deltage.  Tilmelding til HUSET  

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra medlemsforeningerne: 

 

 

 

 

FISKETUR 

Tag med ud og fiske. 

Vi sejler ud med en kutter som hedder M/ S Marianne på Årøsund i august 

Vi skal fiske efter fladfisk 

Prisen bliver ca 500 kr. for 8 timer på kutteren, inkl. orm og kørsel 

Du skal selv medbringe fiskegrej og madpakke. 

 

GRATIS BUTIKKEN  

PÅ EGELY 

Åbent tirsdage i ulige uger. 

Der skal medbringes  

rekvisition fra  

Integrationen eller HUSET 

NY DATO ! 


