
HUSET 
Østergade 2 
6600 Vejen 
Tlf. 75365230 

Www.huset-vejen.dk 

 

 

Nyhedsbrev 

September 2018 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Fotoklub hver tirsdag kl. 
18—21  

(Ikke for professionelle) 

_________________ 

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  

torsdag kl. 14 

Frivilligjob  

Hjælper til cykelværksted. 

Onsdage kl. 13:30 

__________________ 

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

Frivilligfest 
Fredag den 2. november kl. 18 

for alle frivillige og brugere der har haft sin gang i HUSET i 2018 

 

FESTEN HOLDES i KNUDEPUNKTETs KANTINE 

 

Drikkevarer kan købes. 

Der må ikke medbringes drikkevarer ! 

 

Medbring en lille pakke à 25 kr. til pakkeleg. 

 

Tilmelding på kontoret  

senest den  25. oktober 2018 

Naturens gaver 

I denne tid er der rige muligheder for at høste naturens gaver.   

Æbler, pærer, druer og bær. I aftes cyklede jeg til mit hemmelige 

sted, hvor Hylden gror stor og flot og langt fra vejens støv og bilos.  

På vejen fandt jeg også vilde brombær, Aronia og hyben.  Alt kom i 

spanden. Stolt af min lille høst, cyklede jeg hjem og fik bærrene for-

arbejdet, så jeg kan nyde dem hele vinteren.  Jeg har altid min lille 

tingfinder pose med, når jeg er ude på kratluskeri - det er medicin 

til krop og sjæl ... 



    KOM VIDERE MAND 
 Tilbud til mænd med udfordringer. 

Gruppetilbud for mænd der vil videre efter  

skilsmisse, arbejdsløshed, stress 

Starter onsdag den 24. okt.  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 

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. 

 

Sorggruppe 
Til dig der har mistet en nær pårørende. 

 

Torsdage kl. 13:30 

 

Det er  gratis at deltage.  

Tilmelding til HUSET Tlf. 75365230 

Børn i skilsmissefamilier 

Tilbud til børn og unge 

 

Vi snakker om det der er svært at snakke med 
mor og far om. 

Om det der gør èn ked af det, når mor og far er 
skilt. 

 

Starter onsdag den 19. september  

kl. 15:30 

 

Tilmelding til HUSET Tlf. 75365230 


