
AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER  
I SOCIALPSYKIATRIEN

”Huset i Overgade” - Hjørring ”Bøjen” - Hirtshals

”Huset” - Sindal”Stokrosen” - Vrå



DU ER ALTID VELKOMMEN

Hvem er vi?
Aktivitets- og værestederne er kommunale dagtilbud til voksne over 
18 år med en sindslidelse, eller som på grund af andre livsomstæn-
digheder har længerevarende psykiske vanskeligheder eller er so-
cialt isolerede.
Aktivitets- og værestederne er åbne steder uden personregistrering 
og behandling, hvor der hersker en tryg og positiv atmosfære.

Henvisning
Du kan komme på eget initiativ eller efter henvisning fra distrikts-
psykiatrisk team, egen læge, sagbehandler, familie, venner eller na-
boer.

Hvad er formålet?
Formålet med at komme hos os er:
• at bryde isolation gennem samvær med ligestillede
• at  modtage støtte til opbygning af sociale netværk
• at skabe struktur i tilværelsen
• at blive set, hørt og anerkendt

AKTIVITETER

Det koster ingenting at komme i aktivitets- og værestederne, men 
enkelte af aktiviteterne er brugerbetalte.
Alle aktiviteter foregår i en afslappet atmosfære.

Hvad laver vi?
Aktiviteterne spænder fra det stillesiddende til det mere fysisk  
betonede:



• Hyggesnak
• Fællesspisning
• Kreative sysler
• Bræt- og kortspil
• Gåture
• Udflugter, f.eks. til Zoologisk Have og Læsø
• Sang og musik
• Fester og fødselsdage
• Videoaftener og biografture
• Havedage
Alle forslag er velkomne, og du laver kun det, du har lyst til.

BRUGERRÅDET

Brugerrådet er brugernes talerør i forhold til personale, ledelse og 
politikere.

Brugerrådet kan udtale sig om alle forhold vedrørende aktivitets- og 
værestederne, og er bl.a. repræsenteret ved ansættelse af personale.



KLUBBEN I OVERGADE

”Huset i Overgade” danner rammerne for”Klubben i Overgade”, som 
er et socialpsykiatrisk værestedstilbud, der henvender sig til unge 
mellem 18 - 30 år.

Klubben er et åbent tilbud uden personregistrering og behandling, 
hvor tryghed og socialt samvær med ligestillede er nøgleordene.  
Her kan du bl.a. se film/tv, spille spil, høre/spille musik eller læse,  
mulighederne er mange.

Der bliver også arrangeret ture ud af huset, f.eks. biografen, til stran-
den m.m. Du får mulighed for at sætte dit præg på aktiviteterne - 
inde såvel som ude.

Formålet med Klubben er
• at få brudt ensomhed og isolation via kontakt til andre jævn- 

aldrende
• at være netværksdannende og kontaktskabende
• at det bliver karakteriseret ved de unges aktive deltagelse
• at skabe netværk, hvor man støtter og viser omsorg for hinan-

den
• at inddrage de unge aktivt i klubben via særlige aktiviteter og 

arrangementer
• at styrke de unge i fastholdelse af job, uddannelse, kontakt til  

familien m.m.

Åbningstider
Mandag og torsdag kl. 16.00 - 21.00. Her er tilbuddet åbent for alle 
brugere af de socialpsykiatriske væresteder i Hjørring Kommune

Kontakt
Tlf. 41 93 60 58 eller 41 93 71 86.





IDRÆT FOR SINDET

IFS-Hjørring
Vi er en idrætsforening drevet af og for mennesker med en sindsli-
delse.

Vi kan tilbyde motion og socialt samvær blandt ligestillede og sam-
arbejder med personale fra socialpsykiatrien.

Vi forsøger at tilrettelægge vores aktiviteter således, at de tilgodeser 
det enkelte medlems særlige behov for bl.a. tryghed, stabilitet og 
overskuelige rammer.

Læs om vores aktiviteter, træningstider og priser på hjemmesiden: 
www.ifshjoerring.dk

Kontaktperson idrætsmedarbejder tlf. 41 93 68 75

http://www.ifshjoerring.dk


Sindal 
Huset
Baggesvognvej 1 
9870 Sindal 
Tlf.:  72 33 57 18 
         husetisindal

Hirtshals 
Bøjen
Skagerakvej 3 
9850 Hirtshals 
Tlf.: 72 33 57 00

Vrå 
Stokrosen
Sdr. Vråvej 5 
9760 Vrå 
Tlf.: 72 33 57 20

Hjørring 
Huset i Overgade
Overgade 7 
9800 Hjørring 
Tlf. café: 98 90 28 68  
Tlf. leder: 72 33 56 54
         husetiovergade



AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER  
I SOCIALPSYKIATRIEN
ÅBNINGSTIDER OG KONTAKT:

Huset - Sindal
Mandag  9.30 - 15.00
Onsdag  9.30 - 15.00
Fredag  9.30 - 15.00
Tlf.:  72 33 57 18
Tlf. medarbejdere: 
• 41 93 71 77
• 41 93 71 72 
• 41 93 76 87

Bøjen - Hirtshals
Mandag  9.30 - 15.00
Onsdag  9.30 - 15.00
Fredag  9.30 - 15.00
Tlf.:  72 33 57 00
Tlf. medarbejdere: 
• 41 22 57 02 
• 41 93 71 29 
• 41 93 69 31  
• 41 93 60 58

Stokrosen - Vrå
Mandag  9.30 - 15.00
Onsdag  9.30 - 15.00
Fredag  9.30 - 15.00
Tlf.: 72 33 57 20
Tlf. medarbejdere: 
• 41 93 71 86 
• 41 93 72 77
• 31 93 72 38  
• 41 92 73 49

Huset i Overgade - 
Hjørring
Alle hverdage  9.30 - 15.00
Tlf.: 98 90 28 68
Tlf. medarbejdere: 
• 41 93 68 87
• 41 93 74 04
• 41 93 68 79 
• 41 93 68 80
• 41 93 60 58

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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