
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 2022 -stedet hvor vi mødes 

HUSK 

KUN FOR SJOV 

Hver mandag kl. 18:30 

_________________ 

Borger café hver dag  

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

_________________ 

Lektie og kulturcafé   

Mandage kl. 15-17 

Torsdage kl. 14 - 16 

 

 

 
Når man bevæger sig, kan man ikke gå i stå  

”Farmor prøv og se – jeg sejler”  En forundret jubel river mig ud af 
mine egne tanker.  Mit barnebarn løber rundt med en bold ude på 
græsplænen og står nu med armene udstrakt og kigger op i skyerne. 
Først reagerede jeg ikke rigtig, men da han insisterede, måtte jeg selv 
se efter, og ganske rigtigt.  Når man ligger på ryggen og kigger op på 
skyerne som suser hen over himlen, mærkes det akkurat som om 
man sejler. 

Landskaber og natur kan bevæge os!  Ord kan bevæge os. Når børne-
ne kæmper med sproget, prøver dets ord og grænser af, udforsker 
dets muligheder, åbnes nye verdener for os, som lytter med, for alle 
os, som tror, at vi ved besked. 

Vi bevæges. Livet rører ved os. Store kræfter og følelser er på spil, 
når vi står som vidner ved fødsler og død.  Der er kraft i livet, som 
skræmmer os, som beriger os, som får os til at føle os små og afmæg-
tige sommetider.  En kraft, som truer med at tage mod og håb fra os, 
får os til at frygte det værste, som når et koldt, klart lyn lyser mod en 
sommerglad himmel. 

 

Når man bevæger sig, kan man ikke gå i stå.. 



Selvhjælp 

Annoncer 

Nyhedsbrev 

 Invitation til Grill hygge 

- og afprøvning af vores nye grill 

Torsdag den 12. maj kl. 12 

 

Tilmelding til Gerda senest 6. maj  

 

Pris 20 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillen er sponsoreret af  

Foreningen Hjemmeværnsgården Frifeld Vejen 

 

Ny gruppe på vej  

efter sommerferien 


