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”DET RØDE HUS” OG ”VÆRESTEDET” 
”Det Røde Hus”i Hjørring og ”Værestedet” i Hirtshals er kommunale 
anonyme dagtilbud for Hjørrings mest udsatte borgere over 18 år. 

Vores borgerskare spænder bredt - vi har borgere i alle aldre

Vores målgruppe er aktive stofmisbrugere, men her kommer også 
tidligere misbrugere, borgere i substitutionsbehandling, hjemløse 
samt mennesker med psykiske udfordringer.  
Desuden har vi borgere, som kommer fra kriminelle miljøer og 
tidligere indsatte. 
Pårørende er velkomne, dog skal de være over 18 år.

Vi tilbyder et alternativ til det rå liv på gaden. 

”Det Røde Hus” og ”Værestedet” er et åbene tilbud uden personre-
gistrering og behandling og et alternativ til det rå liv på gaden.  
Hos os finder du tryghed, støtte, omsorg og et socialt fællesskab 
med ligestillede.

Her kan du komme ind og få gratis kaffe, te og saft, og derudover 
er der mulighed for at købe morgenmad og frokost. 
 
Hjørring: morgenmad kl. 8:30-10.30 og frokost kl.12:00-12:30  
Hirtshals: morgenmad kl. 9.00-11.00 og frokost kl. 12:30-13:00

Aktiviteter

Der vil være sociale aktiviteter, såsom ture ud af huset, kreative 
hobbyprojekter, julefrokost m.m. 

Der er også mulighed for at bruge vores to computere, og persona-
let støtter gerne med hjælp til at komme på NemID, netbank eller 
andre ting. 



Faciliteter 

• Poolbord
• Computere
• Massagestol
• Vaskemaskine (vaskemiddel medbringes)
• Tørretumbler
• Badefaciliteter (”Det Røde Hus”)
• Brætspil (”Det Røde Hus”)
• Låne telefon (til offentlige instanser)

Der er mulighed for at du kan medbringe din hund, den skal dog 
være ude og i snor.

Personalet

Personalet i ”Det Røde Hus” og ”Værestedet” spænder vidt og er 
tværfagligt sammensat. Vores teams består af pædagoger og  
social- og sundhedsassistenter.



”Det Røde Hus”

Dronningensgade 31 
9800 Hjørring 
Værestedet ligger lige over for  
Hjørring Banegård

Telefon: 98 91 15 97

Mail: vaeresteder@hjoerring.dk 

Facebook: Værestedet Det Røde Hus

Åbningstider: 
Mandag: 8.30-13:30 
Tirsdag: LUKKET 
Onsdag: 8:30-13:30 
Torsdag: 8.30-13:30 
Fredag: 8.30-13.30 
Lørdag og søndag: LUKKET

 
Med forbehold for sygdom, arrangementer ud af huset, kurser og ferie.

”Værestedet” i Hirtshals

N.C. Jensengade 2B 
9850 Hirtshals

Telefon: 72 33 57 15

Mail: vaeresteder@hjoerring.dk

Facebook: Værestedet Hirtshals

Åbningstider: 
Mandag: 9.00-14.00 
Tirsdag: 9.00-14.00 
Onsdag: 9.00-14.00 
Torsdag: LUKKET 
Fredag: 9.00-14.00 
Lørdag og søndag: LUKKET

”Det Røde Hus” er også base for
• Substitutionsudlevering
• Bostøtteafdelingen
• Det Opsøgende Team
• Vejlederteamet

Området for udsatte grupper

Dronningensgade 31 
9800 Hjørring

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