Nyhedsbrev
-stedet hvor vi mødes
HUSET
Østergade 2
6600 Vejen
Tlf. 75365230
Www.huset-vejen.dk

HUSK
Alice (tidl. Socialrådgiver) kan træffes i HUSET
tirsdage i lige uger kl.
10:30—12
_________________
Mamma Mia
den 23. maj 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 opholdstilladelser og pas.

Maj 2017

Siden sidst
Denne måned kan vi
byde velkommen til
Jonas på 19 år, som
hjælper i lektiecaféen.
Velkommen til Johanne , som husfe.
Vi kan også sige velkommen til Randi
som lektiehjælper.
HUSETs frivillige i
selvhjælpen har været
på besøg hos Kolding
Selvhjælp. Leder Jyta
gav os en fin gennemgang at deres aktiviteter.
Poul og Gerda har besøgt Café Jydepotten i
Grindsted. Altid givtig og lærerigt at se,
hvordan andre orga-

nisationer arbejder.

har afholdt visionsseminar. En rigtig god
P4 Syd besøgte
Mamma Mia grup- aften, hvor der blev
pen. Det kom der en arbejdet godt og lænrigtig fint radioudsen- ge.
delse ud af. På
HUSETs Facebookside kan du se og genhøre klippet med bla.
Anne der er tovholder i gruppen.
I forbindelse med at
Jobcenter Vejen flyttede til nye lokaler, fik
vi lov til at arve en del
borde, stole, arkivskabe mm. Tak til Bjarne , Kim og Flemming
som agerede flyttemænd. Bestyrelsen

Udflugt for HUSETs brugere og frivillige
HUSK sidste tilmelding er 2. juni
Frivilligjob
Psykologstuderende eller
måske en nyuddannet
psykolog søges til frivilligt
arbejde

Den 13. juni 2017
Inviteres alle frivillige
og brugere af HUSET
på den årlige udflugt.
Turen går i år til Industrimuseet i Horsens. Et meget spæn-

dende sted med arbejdende værksteder,
butiksgade fra gamle
dage, arbejderboliger
fra 1880—1950’erne,
folkeskoler, bank mm.
Pris 100 kr.

Nyhedsbrev

Annoncer:
RENGØRINGSDAG

Økonomivejledning

DEN 1. JULI KL. 8

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

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

Selve gældsvejledningen varetages af frivillige frivillige som har erfaring med økonomisk / juridisk rådgivning fx fra en bank.
De frivillige har tavshedspligt.
Tilbuddet er gratis. Der skal bestilles tid.

Nyt fra / til medlemsforeningerne:
Fibromyalgi—Gnisten 2
Vi er en lille gruppe med den kroniske sygdom
fibromyalgi, som mødes til en kop kaffe / te en
gang om måneden på første sal i HUSET.
Også mænd kan få fibromyalgi. Vi har én i vores gruppe. Så vi håber at mændene også vil
komme.
Vi vil hjælpe hinanden, snakke, lytte og grine
med hinanden. Dagen er ikke kun sygdom, selv
om vi skal lære at leve med en kronisk lidelse,
som kan fylde meget.

Har du fibromyalgi og lyst til at deltage, er du
meget velkommen til at kigge ind. Kom endelig
og vær med til at forme gruppen også efter dine
behov.
For yderligere information ring til Lone 2811 3913

LIVET MED SCLEROSE
TIRSDAG DEN 23. MAJ KL. 19

Vi arrangerer tyre, foredrag ol. eller hvilke forEt liv med Sclerose giver udfordringer og
slag og ønsker vi måtte have. Disse ting laver vi i
spørgsmål, og ofte er det godt at tale med én fra
samarbejde med vores "søstergruppe"
sit eget netværk.
Vi har to datoer her i starten - og så skal vi i
Nogen gange kan udfordringerne blive så store,
gruppen finde ud af dage og datoer, der passer
at man kan få brug for at tale med en udenforos alle bedst at mødes.
stående.
Mandag den 29. maj kl 15 - 17 er første gang
vi mødes, og så når vi ét møde mere inden somTilmelding til HUSET eller til Pia Bøttker
merferien - nemlig
mandag den 19. juni kl 15 - 17

