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

Frivilligjob.dk 

Er stedet, hvor din 

forening kan søge 

efter  frivillige. 

Skal du have hjælp, 

så står vi klar. 

Man skal oprette en 

bruger, men siden er 

gratis for frivillige 

 

Maj 2021 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

KUN FOR SJOV 

Hver mandag kl. 18:30 

_________________ 

Gratis butik Egely 

Torsdage i ulige uger kl. 
15-16:30 

_________________ 

Borger café hver dag  

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

_________________ 

Lektie og kulturcafé   

Mandage kl. 15-17 

 

 Nu lysner det  
Bøgen er sprunget ud.  Landmændene har sået markerne til.  Haven 
bliver grøn.  Solens stråler varmer os, når bare vi finder en krog med 
læ.  Nu banker sommeren på.  Vi skal ud.   Nyde naturen.  Det er så 
livsbekræftende.  

Forleden var jeg en tur ved Tirslund stenen.  En sen eftermiddag.  
Ingen vind, ingen lyde.  Kun lyden af mine sko der ramte skovbun-
den.  Bøgen stod med sine flotte lysegrønne blade - det var næsten 
helt magisk at se på, når solen sidste eftermiddagsstråler ramte bla-
dene.  Duften af skov og lyden af stilhed.  Ingen andre havde fundet 
vej til stedet på netop det tidspunkt.  Tirslund stenen ligger  der på 
samme sted, som den har gjort det i århundrede.  Selvom Harald 
Blåtand gerne ville have stenen til Jelling, så lykkedes det heldigvis 
ikke for ham.   

Vi har naturen lige udenfor døren, næsten uanset hvor i landet vi 
bor.  Min datter bor i Ørestaden.  10 minutters gang fra hendes lejlig-
hed, står vi midt i naturen på Kalvebod fælled.  Vi skal værdsætte 
det.  Vi kan ikke leve livet med lukkede øjne.  Tag de positive briller 
på, så er udfordringerne også meget nemmere at  håndtere.  

Rigtig god maj  



Økonomivejledning 

Formålet med den frivillige økonomivejledning er at hjælpe borgere, med begrænsede        
muligheder for finansiel rådgivning, med at skabe et bedre overblik over deres                   
gældsproblemer. I vejledningen kan der bl.a. tilbydes hjælp i forbindelse med budgetlægning, 
afvikling og omlægning af gæld, tilrette forskudsopgørelsen og få skabt overblik over rådig-
hedsbeløb. 

Selve gældsvejledningen varetages af  frivillige som har erfaring med økonomisk / juridisk 
rådgivning fx fra en bank.     

De frivillige har tavshedspligt.                           

Tilbuddet er gratis.   

Der skal bestilles tid. 

Annoncer: 

Selvhjælp 

Nyhedsbrev 

Er du blevet alene ? 

 

Tilbud til dig over 50 år 
som har mistet en        

livsledsager 

 

Gruppe starter snart 

Tilmelding til HUSET. 

Repræsentantskabsmøde i HUSET 
Torsdag den 20. maj  2021 kl. 19 

 

             Der er tilmelding på tlf. 75365230 

 

Dagsorden kan læses på hjemmesiden under nyheder 

 

HUSK at betale dit medlemskab inden 

 

Har du delt det med nogen? 

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 


