
 

HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk 

 

Nyhedsbrev 

-stedet hvor vi mødes …. 

HUSK 

Alice (tidl. Socialrådgi-
ver) kan træffes i HUSET 
tirsdage i lige uger  kl. 
10:30—12 

_________________ 

Fotoklub hver tirsdag  

kl. 18 på 1. sal 

_________________ 

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

Caféen er åben  i julen: 

27. dec.. + 28. dec. + 29 
dec. kl. 9 - 11:30 

_________________ 

Lektie og kulturcafé hver  

mandag kl. 15  - 17 

torsdag kl. 14—16 

Mandage deltager en tolk, 
og der er hjælp til op-
holdstilladelser og pas.   

 

Glædelig jul 

JULEAFTEN I HUSET 

 
Traditionen tro - holder vi juleaften, og der er 

nu mulighed for at tilmelde sig som gæst.   

Henvendelse på kontoret . 

 

Har du lyst til at blive frivillig i HUSET  juleaften ?   

Så ser vi frem til at høre fra dig. 

November/December  2017 



Annoncer: 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra / til medlemsforeningerne: 

Julehjælp 
Som noget nyt i år skal du søge julehjælp digitalt. 

Det gør du på Vejen Kommunes hjemmeside ved 
at søge på ”julehjælp”.  Ansøgningsfrist er         

den 5. december.   

Du har også mulighed for at søge om julehjælp 
ved Dansk Folkehjælp på deres hjemmeside.    

Ansøgningsfristen er den 30. november. 

Du har mulighed for at søge om julehjælp ved én 
af de andre frivillige organisationer. For at kom-
me i betragtning, skal følgende kriterier være op-
fyldt.  Enlig forsørgere eller familier, hvor begge 
forældre modtager enten kontanthjælp, uddan-

nelseshjælp, integrationsydelse, ledigheds– eller 
ressourceforløbsydelse, SU eller midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse, førtidspension eller syge-

dagpenge og revalideringsydelse. 

Der skal være hjemmeboende børn under 18 år. 
Du / I skal være bosiddende i Vejen Kommune. 

Desværre får alle ansøgere ikke julehjælp 

Har du brug for hjælp til ansøgning - spørg i  

HUSET, Østergade 2, Vejen 

LIVET MED SCLEROSE 

TIRSDAG DEN 21. november       
KL. 19 

 

Et liv med Sclerose giver udfordringer og 
spørgsmål, og ofte er det godt at tale med én fra 

sit eget netværk. 

 

Nogen gange kan udfordringerne blive så store, 
at man kan få brug for at tale med en udenfor-

stående. 

 

 

Tilmelding til HUSET eller til Pia Bøttker 

 

Julehyggeeftermiddagscafe 
 

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

 

Der serveres æbleskiver, småkager, kaffe og alkoholfri juleglögg. 

 

Pakkeleg kl 15:00                                                                 
Medbring en lille pakke á ca. 25 kr. 

 

 

Kom og vær med - det bliver total julehygge  


