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

Socialkompas.dk 

Er stedet for din  

forening, hvor du 

kan synliggøre alle 

aktiviteter.  Det er 

gratis.  

Har du brug for 

hjælp til oprettelse, 

er vi klar her i     

HUSET.  Ring for 

aftale. 

 

 

Marts 2023 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

KUN FOR SJOV 

Hver mandag kl. 18:30 

_________________ 

L’hombre kortspil 

Onsdage kl. 13:30 - 16:00 

_________________ 

Borger café hver dag  

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

_________________ 

Lektie og kulturcafé   

Mandage kl. 15-17 

Torsdag kl. 14 - 16 

 

 Stjernerne på himlen  
To planeter mødtes på himlen den 1. og 2. marts og  lyste aftenhim-
len op i et sjældent syn.   

Sådan så det i hvert fald ud fra Jorden, da Jupiters og Venus' baner 
om Solen nærmede sig hinanden og fik det til at ligne, at de to plane-
ter var  tæt på hinanden.  

Et fænomen, der ikke er sket siden 2014 

Jeg har talt med flere, der troede det var Ufo’er eller andre udefine-
rede genstande.   

Jeg er selv meget betaget af en klar stjernehimmel.  Jeg kan bruge 
masser af tid på bare at kigge op - og jeg bliver betaget hver gang.  
Jeg bor et sted, hvor der bliver mørkt om natten, så stjernehimmel 
og måne er tydelige.  Onsdag den 1. marts var jeg tilfældigvis et smut 
ude på min gårdsplads, da jeg så Jupiter og Venus lyse kraftigt op.  
På min telefon har jeg en app - som når jeg åbner den og holder tele-
fonen op mod himlen - viser mig navnene på planeterne og stjerne-
billederne.  Telefonen blev hurtigt fisket op af lommen og viste klart 
hvilke to planeter der var tale om.  Fantastisk fænomen.   

Jeg bliver betaget.   

Repræsentantskabsmøde i HUSET  

Torsdag den 16 marts kl. 19  

Dagsorden ifølge vedtægter 

Efter repræsentantskabsmødet vil vi præsentere         
Socialkompas.dk - som er Danmarks første portal, der 
samler byens mange åbne, sociale og sundhedsrettede 
tilbud fra frivillige foreninger og kommunen ét sted 

HUSET er vært med kaffe og brød 

Tilmelding til HUSET tlf. 75365230                            
eller frivillig@huset-vejen.dk 



Annoncer: 

Selvhjælp       

Nyhedsbrev 

HUSET har brug for dig.  

Medlemskontingent enkeltpersoner 50 kr.  

Medlemskontingent foreninger og virksomheder 100 kr.  

Sponsorbeløb (man må gerne støtte med mere og det er frivilligt) 200 kr.  

 

Penge kan betales via mobilpay på 67330 - HUSK at påføre navn  

• eller kontooverførsel på 1551 87156071 92 

• Du er naturligvis også velkommen til at betale kontant på kontoret.  

Du støtter vores arbejde for et stærkt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at 
yde en frivillig indsats, og hente hjælp og støtte.  

Tak for din hjælp  

 Kunne du tænke dig at møde   
jævnaldrende, som lever med    

kroniske smerter? 

 

Målgruppe: 35 – 55 år. 

Mødetid: Onsdage fra 16:00 – 
   ca. 17:00. 

Mødested: HUSET, Østergade 2, 
   6600 Vejen 

 

Første gang, mødes vi i Huset i  
Vejen, hvor vi hilser på hinanden 
og aftaler derefter, hvad vi gør 
fremadrettet. 

 

 

Opstart den 22. marts 2023 

 

Tilmelding i HUSET 


