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

HUSK
Åbent hus den
25. november kl. 14 - 16:30
_______________
Strikkecafé hver mandag
kl. 13:30
_________________
Borger café hver dag
kl 9—11:30 + tirs og tors
kl 14—16:30
_________________
Lektie og kulturcafé hver

November 2021

Vi står overfor et valg.
Kommunevalget. Måske er du træt af at lytte til politiske diskussioner, måske har du ikke bestemt dig
for, hvem du skal stemme på, eller måske har du
værst af alt, besluttet du overhovedet ikke vil afgive
din stemme. Det må du ikke lade være med. Din
stemme tæller ligeså meget som alle andres, og hvis
du ikke stemmer og bakker op om demokratiet, så
har du ingen stemme… Der er meninger og debatter nok rundt på de sociale platforme. Gør det helt
rigtige - gå ned og afgiv din stemme - det er det
eneste sted du kan få indflydelse. Jeg ønsker et
godt valg for os alle og Vejen Kommune.

JULEAFTEN I HUSET

mandag kl. 15 - 17
torsdag kl. 14 - 16

Den 24. december kl. 17:30

Følg os på
Facebook:

Der er åbent for tilmeldinger.
Henvendelse på kontoret.
Prisen er 50 kr. Børn under 16 gratis

Søg:
HUSET frivilligcenter

Klik på

Nyhedsbrev

Annoncer
Frivilligjob.dk
Hvis I er en frivillig forening og ikke en
offentlig institution - er rekruttering helt
gratis. I får jeres egen konto med mulighed for at oprette frivilligjobs, redigere
eller forlænge jeres frivilligjobs og modtage henvendelser fra potentielle frivillige - på en GDPR-compliant måde.

Hvad skal du lave
den 24. december kl. 16 - 22 ?
Vi søger frivillige, der har lyst til hjælpe
os med at holde juleaften for borgere
der gerne vil holde jul i HUSET
Kontakt Gerda

Få hjælp i HUSET

Selvhjælp
Har du delt det med nogen?

Er du blevet alene ?

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. 44107430 / 75365230 eller mail: frivillig@huset-vejen.dk

Tilbud til dig over 50 år
som har mistet en
livsledsager
Tilbyder også
telefon-møder
Tilmelding til HUSET.

Nyt fra vores medlemsforeninger:
Der er ikke kommet noget fra foreningerne, så jeg vil bruge pladsen til at reklamere
for et andet foreningstilbud.
Fra Januar 2022 har vi (HUSET) fået tilbudt spalteplads i Ugeavisen. Vi har ikke
helt aftalt, om det skal være hver uge eller hver anden uge.
Det kommer til at hedde: NYT FRA HUSET FRIVILLIGCENTER OG SELVHJÆLP VEJEN. Vi kan ikke selv bruge pladsen hver uge, så derfor vil jeg gerne
invitere vores medlemsforeninger til at bruge pladsen. Har I noget på hjertet ?
Mangler I frivillige ? Vil I synliggøre et arrangement ?
Lad mig høre, hvad I tænker, og om I er med på idéen.
Tak for samarbejdet i det forløbne år. I begyndelsen af januar, kommer der en
reminder til Jer på medlemskontingent . Godt nytår.

