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Nyhedsbrev 

Juli 2018 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

Caféen er åben hele 
sommeren.  Persona-
let afvikler ferie i juli 
/ aug. 

_________________ 

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 (lukket i juli) 

Frivilligjob  

Hjælper til cykelværksted. 

Onsdage kl. 13:30 

__________________ 

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

Udflugt med HUSET 

Yes, så blev det endelig den 14 juni, og vi skal på udflugt med HUSET. 
Vejret var med os, og vi kørte fra  Vejen kl. 10,30  mod Galleri 46 i   
Holsted. Der blev vi taget godt imod, og Jørgen Steinicke fortalte om 
sine billeder og sig selv. 

Derefter vi kørte hen på Skovpavillonen i Holsted, hvor vi fik           

mørbradbøffer med tilbehør og kaffe.   

Solskinsvejr. Hvad kan vi  forlange  mere. 

Jo Jo, så kørte vi til Olsen Paradis, hvor vi selv fik lov til at gå rundt, og 
se de mange sten og opsætninger - samt figurer. Da vi havde været 
rundt, var der kaffe med kage.  Lækkert nu sad vi inde og nød at regnen 
kom.  

Så var det ind i bussen og hjemad, og vi ankom til Østergade 16,30 . 

 

Alt i alt en 

Dejlig tur -  

 

Tak for det. 

Freddy 



 

               KOM VIDERE MAND 

 Et tilbud til mænd med udfordringer. 

Gruppetilbud for mænd der vil videre efter skilsmisse, arbejdsløshed, stress 

Starter onsdag den 8 August kl 19 i HUSET 

Tovholderne på gruppen er mænd. 

Det er gratis at deltage.  Tilmelding til HUSET  

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Nyt fra medlemsforeningerne: 

 

 

 

 

Frivilligjob med ”løn” 

 

HUSET har indledt et samarbejde med Grønvangskolen i Vejen. 

Hver formiddag skal der deles frugt rundt til klasserne på skolen.  Overskydende 
frugt er ”lønnen” til frivillige, og der kan være en del. 

Vi skal bruge mange frivillige, så vi kan lave en vagtordning for skoleåret. 

Henvendelse til Gerda 

GRATIS BUTIKKEN  

PÅ EGELY 

Åbent tirsdage i ulige uger. 

Der skal medbringes  

rekvisition fra  

Integrationen eller HUSET 

NY DATO ! 

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. 


