
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 
Www.huset-vejen.dk 

 

November 2019 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Gratis genbrugsbutik 
på Egely hver anden   
tirsdag. 

Kontakt Gerda 

_________________ 

HUSETs strikkeklub  
mandag kl. 13:30 

_________________ 

Borger café hver dag  

kl 9—11:30 + tirs og tors 
kl 14—16:30 

_________________ 

Lektie og kulturcafé  

mandag kl. 15 - 17 

torsdag kl. 14 - 16 

Frivilligjob  

UngeVejen  har brug for 
dig. Kontakt kontoret. 
__________________ 

JULEAFTEN 

Vil du være frivillig        
juleaften—så vil vi gerne 
høre fra dig. 
________________ 

Vejen Pensionist-
forening vil gerne gøre 
brug af din hjælp.  Kontakt 
Bent: Tlf.   81111412 

JULEAFTEN I HUSET 
 

Traditionen tro holder vi juleaften  

den 24. december kl. 17:30 

 

Der er åbent for tilmeldinger.   

Henvendelse på kontoret. 

 

Prisen er 50 kr. Børn under 16 gratis. 

JULE CAFÉ 
 

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

 

Vi skal julehygge med 
æbleskiver, alkoholfri 
juleglögg og pakkespil. 

 

Medbring en lille       
pakke á ca. 25 kr.  



Økonomivejledning 
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 vejlednin-
gen kan der bl.a. tilbydes hjælp i forbindelse med 
budgetlægning, afvikling og omlægning af gæld, 
tilrette forskudsopgørelsen og få skabt overblik 
over rådighedsbeløb. 

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

De frivillige har tavshedspligt.                                 
Tilbuddet er gratis.  

Der skal bestilles tid. 

Ring til kontoret på 75365230 

Annoncer: 

 

 

 

 

 

Nye grupper:  

 

Depression 

Mistet barn 

Børn i skilsmissefamilier 

Børn med handicappede 
søskende 

Er du blevet alene 
(sorggruppe) 

Kontakt Gerda på kontoret 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra foreningerne:  

Har du delt det med nogen? 
En samtale kan være starten på et liv uden alkohol. 

Frivilligt tilbud til dig, som er misbruger eller pårørende til en 
misbruger. 

Frivillige kompetente medarbejdere vil gerne tilbyde dig en  
anonym og fortrolig samtale på et neutralt sted. 

Tilbuddet er gratis for dig. 

Ring og book en aftale på 

Tlf. 75365230 eller mail: frivillig@huset-vejen.dk 

 

 

 

VI HAR FÅET NYE ÅBNINGSTIDER:  Mandage kl. 14 - 16 Onsdage kl. 14 - 16 

Et tilbud til alle fra 12 år. 

Vi mødes om sjove aktiviteter, som fx brætspil, film, playstation, og hygge.                         

Her er voksne du kan få en fortrolig samtale med. 

 Askovvej 7 i kælderen. 

 

Cykelprojektet er nået til vejs ende… 

- men vi cykler videre. 

Efter to års rigtig godt samarbejde med     
Integrationen  er cykelprojektet nu nået  
målet.  Projektet var støttet fra en pulje i  
Integrationsministeriet, men vi synes det er 
for godt til at skrotte.  I stedet for base og 
værksted i Bunkeren, flytter vi ned på Egely 
ved siden af vores Gratis Butik.                    
Integrationsborgerne kender Egely så det er 
oplagt.  Det bliver stadig et samarbejde med 
Integrationsafdelingen i Vejen kommune.   

TAK til frivillige, til borgerne, til ansatte i 
Vejen Kommune.  I fortjener stor ros. 

 

Først i det nye år - er vi klar til åbning igen. 


