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

Følg os på     

Facebook: 

 

 

 

Søg:                        
HUSET frivilligcenter 

 

September 2022 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Frivillighedsmesse i uge 39 
_______________ 

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  

mandag kl. 15 - 17 

torsdag kl. 14 - 16 

___________________ 

Tur til Vejen idrætscenter 
den 5. oktober 2022 

 

 
HUSET sprudler af frivillighed 

I denne uge 39 er der fokus på frivilligheden i Vejen 
kommune.   

Her i HUSET har 11 frivillige sociale foreninger 
valgt at vise deres arbejde, og alle er særdeles      
velkommen til at kigge ind.   

Der er mulighed for at vinde præmier      
hver dag. 

Der er mulighed for at købe kaffe og brød.  Der er 
mulighed for en god snak og netværk.  Du kan     
møde følgende foreninger: Dansk Folkehjælp.     
SOLO 2000.  Ældresagen. Hjernesagen.            
Børns Voksenvenner. Natteravnene. Røde Kors   
besøgstjenesten. Huset’s Fotoklub.                        
Kærdalens Venner. Høreforeningen.  

Der er åben hver dag her i uge 39 - og på fredag er 
alle stande bemandede og fulde af liv mellem kl. 10 
og 11:30.  I dette tidsrum serveres der gratis kaffe 
og et rundstykke med smør i HUSETs borgercafé. 

Vi glæder os til at se dig.   

 



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 mulig-
hed for at   oprette frivilligjobs, redigere 
eller forlænge jeres frivilligjobs og mod-
tage henvendelser fra potentielle frivilli-
ge - på en GDPR-compliant måde. 

 

Få hjælp i HUSET 

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 

Frivilligfest 
2022 

 

Fredag den 28. oktober kl. 18 
• for alle frivillige og brugere der har haft 

sin gang i HUSET 2022 

 

Festen holdes i Knudepunktets kantine 

 

Drikkevarer kan købes 

• du må ikke selv medbringe drikkevarer.  

 

Tilmelding på kontoret 

Senest den 17. oktober 

 

Medbring en pakke á 25 kr. til pakkespil 


