
Julemarkeder langs Donau
Krydstogt til Wien, Bratislava og Budapest

Ankomst til Wien om eftermiddagen 
og transfer til vores skib.  

Byrundtur i Wien med bus og til fods. 
Frokost ombord mens vi påbegynder 
sejladsen mod Budapest.

Byrundtur med bus i Budapest. Frokost 
ombord og eftermiddag på egen hånd 
til at besøge julemarkeder. Intim kon-
cert ombord om aftenen.

Ankomst Bratislava efter frokost. By-
rundtur og tid til shopping og julemar-
keder. Captains Dinner om aftenen.

Efter morgenmaden ombord forlader 
vi skibet og begiver os mod lufthavnen 
og rejser tilbage mod Billund.

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

www.besttravel.dk/jul-rn

• 5 dage, fl y Billund - Amsterdam - Wien t/r
• Bagage og lufthavnstransfer t/r
• 4 nætter på MS River Navigator +

i delt dobbeltkahyt på nedre dæk
• Helpension ombord på skibet
• Udfl ugter i følge program
• Erfaren dansk rejseleder

Dato og pris
19/12  .................................................................  kr. 6.095

Specialpris pr. person i delt dobbeltkahyt

Tillæg pr. person
Kahyt m/delt vindue på hoveddæk ........... kr. 400
Kahyt m/stort vindue på mellemdæk.......kr. 800
Kahyt m/fransk altan på øvre dæk ..........kr. 1.200
Suite m/fransk altan på øvre dæk ............kr. 1.800
Enkeltkahyt på nedre dæk  ......................... kr. 2.500
Drikkepenge til besætningen  ..................... ca. €30
Klassisk koncert i Wien dag 1  ........................ kr. 415
All inclusive drikkevarepakke  ........................kr. 795

Inkluderet i prisen

www.besttravel.dk 
Tlf. 70 20 98 99

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: ADRESSEAVISEN

Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.  
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.
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RØNDE Humøret er højt og
stemningen fi��n omkring mø-
debordet på et større kontor
på Hovedgaden 61-63 i Røn-
de, hvor Syddjurs Kommunes
Rusmiddelcenter holder til i
ret så umage omgivelser, der
ikke ligefrem emmer af arki-
tektonisk storhed og kælen
for detaljerne set udefra. 

Lidt baggårdsagtigt er det
første ord, der falder en på læ-
ben. I fordums dage lå der her
et velbesøgt diskotek på ma-
triklen, men det gik ind, da de
nuværende unge på cirka 40
blev for gamle og afl��øst af en
ny generation, der søgte an-
dre jagtmarker tættere på
storbyens puls.

Beliggenheden kan kolli-
dere med borgernes ønske
om anonymitet. 

Men hvor der er husrum er
der hjerterum, og denne hver-
dag er der højt belagt smørre-
brød på bordet, kaffekander-
ne er fyldte, og der er slik til
både dessert og forret.

Rusmiddelcentrets bruger-
råd har inviteret Lokalavisen
på besøg for at fortælle lidt
om rådets opgaver og det svæ-
re i at blive synlig overfor de
andre brugere, der kommer
på stedet. Det er første punkt
på dagens dagsorden.

Alle omkring bordet bidra-
ger til den muntre tone: Bente
Helweg-Mikkelsen, 57, leder af
Rusmiddelcenter Syddjurs si-
den starten af 2015, behandler
Birthe Stensig Ipsen, 58, samt
Christian, Claus og Solvejg, alle
med i brugerrådet, og Fanni,
der er dukket op for at få et ind-
tryk af, hvad brugerrådet laver.
Christian, Claus, Solvejg og
Fanni har hver deres personlige
historie, der er årsag til, at de
kommer på Rusmiddelcentret
og har brugt det til at få styr på
et misbrug.

Rusmiddelcenter Syddjurs,
der beskæftiger 14 ansatte
(psykologer, pædagoger, soci-
alrådgiver, lægekonsulent, se-
kretær) er et kommunalt gra-
tis behandlingstilbud til bor-
gere med rusmiddelproble-
mer samt pårørende. Det er
organiseret under Social- og
familieområdet.

Borgergruppen omfatter
unge fra 12 til 18 år samt voks-
ne fra 18 til 85 år.

Rusmiddelcentret har et
tæt samarbejde med det kom-
munale jobcenter.

Centret tilbyder professio-
nel behandling til alle, som
ønsker hjælp til at ændre sine
rusmiddelvaner, hvad enten
det drejer sig om alkohol eller
stoffer - eller begge dele i fore-
ning. 

Behandlingen på Rusmid-
delcenter Syddjurs består pri-
mært af samtaler, der kan
suppleres med medicinsk be-
handling.

Medbestemmelse vigtigt
"På Rusmiddelcentret vægter
vi medinddragelse og indfl��y-
delse meget højt, og det er da
også derfor, at vi har arbejdet
for at få valgt et brugerråd," si-
ger Bente Helweg-Mikkelsen.

Brugerrådet er valgt for et
år ad gangen. Formanden, der
ikke er til stede, for to.

"Det er selvfølgelig svært at
få et brugerråd til at fungere,
fordi de borgere, der kommer
her, jo hverken kender hinan-
den eller mødes ret tit," siger
Birthe Stensig Ipsen.

Rundt omkring bordet nik-
kes der, men man mærker en
vilje hos de fremmødte på
trods af de vanskelige vilkår.

"Vi holder møder hver an-
den måned som udgangs-
punkt med en fast dagsor-
den," fortæller Christian.

På et af møderne aftalte
Brugerrådet, at det var en god

idé at være synlige med et telt
og ens trøjer til 24 timers Sta-
fet for Livet i Byparken i Røn-
de den første weekend i sep-
tember.

"Selv om der ikke kom så
mange ind i vores telt, så var
det alligevel en succes, fordi
det også krævede overvindel-
se fra vores side at stille op,"
husker Claus, der netop har
haft sin sidste samtale på Rus-
middelcentret, men fortsat vil
komme til Brugerrådets mø-
der - i hvert fald frem til gene-
ralforsamlingen 3. december.

"Vi tager Brugerrådet al-
vorligt, og derfor er det også
repræsenteret, når vi har an-
sættelsessamtaler," fortæller
Bente Helweg-Mikkelsen.

"Ja, vi bliver også intervie-
wet til Social Tilsyns Midts
rapportering om stedet," sup-
plerer Christian.

Han er klar til at tage en ny
tørn, når der er Brugerråds-
valg på den kommende gene-
ralforsamling 3. december.

Claus og Solvejg overvejer
lige nu, om de er det samme.

Uanset hvad, så vanker der
god julemad til alle brugere,
der dukker op til generalfor-
samlingen.

Fra v.: Christian, valgt brugerrådsmedlem, Bente Helweg-Mikkelsen, leder af Rus-
middelcenter Syddjurs, Birthe Stensig Ipsen, behandler, Solvejg, valgt bruger-
rådsmedlem, Fanni, gæst og Claus, valgt brugerrådsmedlem, omkring mødebor-
det klar til møde i Brugerrådet. Foto: Lars Norman Thomsen

Rusmiddelcentret lytter gerne til brugerne
Der står ingen steder i lovgivningen, at kommunale rusmiddel-
centre skal have et brugerråd, men det anbefales og i Syddjurs
har man valgt at gøre forsøget

Af Lars Norman Thomsen

FAKTA
Rusmiddelcenter Syd-
djurs bliver en del af
fælleshusarealerne,
'Byens Hus', når ud-
bygningen af Rønde
Plejecenter Lillerup-
parken står klar til
drift i juni 2019.

230-40 borgere
(cpr.nr.) er i kontakt
med Rusmiddelcen-
tret i løbet af et år
fordelt med 130-140
'ad gangen'


