
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk 

 

 

Nyhedsbrev 

November 2018 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

KUN FOR SJOV        
Mandage kl. 19 .          

Kreativ klub for alle. 

_________________ 

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  

UngeVejen søger frivillige. 

Henv. til Poul på kontoret. 

__________________ 

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

__________________ 

 

 

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. 

PS: Vi  søger frivillige 

JULEAFTEN I HUSET 
 

Traditionen tro holder vi juleaften  

den 24. december kl. 17:30 

 

Der er åbent for tilmeldinger.   

Henvendelse på kontoret. 

 

Prisen er 150 kr. og børn halv pris 

Sponsorer søges  
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    KOM VIDERE MAND 
 Tilbud til mænd med udfordringer. 

Gruppetilbud for mænd der vil videre efter  

skilsmisse, arbejdsløshed, stress 

Starter NU onsdage  kl 19 i HUSET 

Tovholderne på gruppen er mænd. 

Det er gratis at deltage.  Tilmelding til HUSET  

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra foreninger:  

GRATIS BUTIKKEN PÅ 
EGELY                               

Åbent tirsdage i ulige uger           
Kl. 15 - 17 

Der skal medbringes rekvisition 
fra Integrationen eller HUSET 

 

PS: Der kan indleveres i samme 
tidsrum. Fx tøj, sko, legetøj, cykler 

Sorggruppe 
Til dig der har mistet en nær pårørende. 

Starter nu og hver  

Torsdag kl. 13:30 

 

Det er  gratis at deltage.  

Tilmelding til HUSET Tlf. 75365230 

JULEEFTERMIDDAGSCAFÉ 
 

Torsdag den 13. december      
kl. 14 - 16:30 

 

Vi skal julehygge med æbleskiver, 
alkoholfri juleglögg og pakkespil. 

 

Medbring en lille pakke á ca. 25 kr.  

Vi får det sjovt - hvis  du altså kommer 

 

 

UDFLUGT 

Igen i år har vi været på udflugt med forældre og børn fra familier, som ellers ikke ville komme på 
sådan en udflugt. Familier hvor økonomien er en udfordring.  

Mandag i efterårsferien gik turen så af sted med bus til Fiskeri– og Søfartsmuseet i Esbjerg.  

Da vi ankom, fik alle en nybagt bolle og juice, derefter kunne man udforske museet på egen hånd. 

Kl. 12:45 samledes vi igen og kørte til Jensens bøfhus, hvor vi spiste en lækker frokostmenu.  
Ca. kl. 15 var vi tilbage i  Vejen, og alle var glade og enige om, at det havde været en dejlig og  
spændende dag med 25 børn og voksne.  

 

Det var i år 5. gang vi kunne afholde udflugten.  De tidligere år har vi været  på Koldinghus to 
gange, Dinos legeland i Fredericia  og Økolariet i Vejle. 

Turen blev sponseret af Søsterloge 71 Modersmålet og  cykelklubben Odd Fellow. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim6oGV5p7eAhVOa1AKHQHpBeMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffribytterne.dk%2Fnode%2F1761&psig=AOvVaw3CeFtiBC6_iPR3NzWwCR57&ust=1540460822594847

