
Er du psykisk sårbar og har du 

brug for at få en meningsfyldt 

Hverdag, hvor du har 

indflydelse på, hvad vi laver. 

 

 

 

 

Fontænegården Enggården 

 

 

 

 

 



Enggårdens dagligdag: 

Du bestemmer selv hvilken enhed du vil arbejde i og hvor ofte du vil 

komme.  

Der er et Minimal Registrering. Der tilbydes ingen psykiatrisk 

behandling. 

Gården har 4 enheder, du kan vælge imellem eller kombinere: 

 

Gårdgruppen:  

Her arbejder vi med dyrehold: Grise 

og Får. Desuden dyrker vi Grøntsager 

og Prydhave. Alt produceret er til eget 

forbrug og vi er stort set 

selvforsynende. Desuden 

vedligeholder vi gården samt laver 

nybyggeri. 

 

Køkkengruppen:  

Her laver vi dagligt mad, bestående af 

gårdens egne producerede råvarer. Vi 

planlægger kosten, snakker økonomi 

og bestiller varer.  Endvidere bager vi 

meget og laver mad til forskellige 

begivenheder på Enggården. 

 

 



Kontorgruppen:  

Vi laver intern Avis, Referater, Dagsordner til Diverse Møder, 

Regnskab, betaler Regninger, laver Hjemmeside, Facebook, Tele-

fonpasning, Telefonlister, Div. Lister, Fødselsdagskort, laver 

Budgetter, Oversættelse af forskellige Materialer. Laver 

Brochurer/Foldere, Breve, Invitationer, Menukort, m.m. 

 

 

Kreativgruppen:  

Her er der mulighed for at udtrykke sig 

gennem forskellige former for Kunst. 

Det kan f.eks. være at Male Billeder, 

som Vi gør nu. Men det kan også være 

andre former for Kunst. Såsom 

Svejsning, hugge i Granit og lave 

Keramik, Træarbejde, m.m.. 

 

 

Andet:  

Af andre spændende ting kan vi tilbyde: 

Syning og Idræt i form af: yoga, 

svømning, badminton, gå turer samt 

styrketræning. Derudover arrangeres 

sociale ture, så som fisketure, cykelture, 

hytteture, vandreture og bål aftener. Samt 

Udlands-Ture, Vinter-Badning m.m. 



 



 



Bofællesskab: 

Vi kan tilbyde dig at bo her, hvis der er en 

ledig plads. Vi har en bo enhed, hvor der 

er 3 værelser med fælles opholdsstue, 

fælles køkken samt bad. Derudover har 

vi 4 lejligheder, 1-værelses, med 

tekøkken og eget bad. 

For at få adgang til at bo på Enggården, 

skal du Visiteres til det fra Handicap 

og Psykiatri, Thisted Kommune. 

 

Transport:  

Enggården har egen Bil og Bus som 

henter og bringer medlemmerne i 

Thisted og Snedsted.  

 

 

 

Hvad gør du:  

Hvis du er interesseret kan du enten 

snakke med din sagsbehandler eller 

du kan ringe til os hverdage mellem 

kl. 8:00 og 14:00 

 



Livet på Enggården. 

Enggården er det man kan kalde ”mulighedernes hus”. Gården er et 

super sted for psykisk sårbare mennesker. Her får man virkelig 

selvtillid og selvværd. Fællesskabet på Enggården sættes meget 

højt og mange nye venskaber bliver dannet. Der er plads til alle 

uanset humør og tempo. Friheden på gården betyder meget for os 

alle sammen.  

Det er en meget alsidig arbejdsplads.  Der er arbejde som skal 

gøres hver dag og der er også plads til det enkelte medlems 

interesser.  

Der arrangeres rejser, udflugter og fælles arrangementer, hvor alle 

kan komme med forslag til, hvad der kunne være spændende at 

gøre.  Det er altid fællesskabet der kommer i første række, for det 

kan være svært at komme af sted alene. 

Medarbejderne er en meget vigtig del af Enggården. De har virkelig 

øje for hvert medlem og er utrolig gode til at læse os, uanset vores 

humør. Et klap på skulderen eller et knus, kommer altid på rette 

tidspunkt.  

Martin & Rikke 

 

Enggården er et godt sted at bo. Har man brug for hjælp, kan man 

altid få det af en anden beboer eller af en medarbejder. Der er et 

godt socialt samvær og har man brug for fred og ro, kan man altid 

lukke sin dør. Her på Enggården er der et godt miljø hvor ens 

styrker og svagheder kombineres. Vi behandler hinanden ordentlig 

og med respekt. 

 Jørgen & Poul Erik 

 



 

Enggården 

Enggårdsvej 2 

Hundborg 

7700 Thisted 

Tlf. 97 93 72 55 

kontor@enggarden.dk 

www.enggarden.dk 

Find os på Facebook: 

Enggaarden Fountainhouse 
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