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NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård

og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

BESTYRELSE:
Ove Raahede, formand
Herman Grønbæk
Charlotte Døjholt
Bo Schiermer
Ulrik Nielsen, kasserer
Betina Hansen
Ib Jørgensen
Yvonne Borchman
Thomas Hauge
Jørgen Larsen
+ 2 beboerrepræsentanter

REDAKTION:
Thomas Hauge (ansvarsh.)
th@thisted.dk
SATS & TRYK: Trykkeriet Friheden
OPLAG:    600 eksemplarer

ADRESSE:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR-nr. 25 85 04 91
Mail:  noerbygaard@thisted.dk 
Web:  www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut: Sparekassen Thy
Reg nr. 9111 Konto nr. 0002437899

NØRBYGÅRD NYT
udkommer 4 gange årligt til foreningens  
medlemmer, andre sociale institutioner, 

frivillige organisationer, netværksgrupper, 
øvrige samarbejdspartnere m.fl.

NØRBYGÅRD
er en selvejende institution,

oprettet i 1980 i samarbejde med
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Nørbygård har driftsoverenskomst med
Thisted Kommune.

NØRBYGÅRDS BESTYRELSE:
 Nørbygårds bestyrelse:
 Bent Møller Jensen (formand)
 Svend Poulsen (næstformand)
 Else Gregersen
 Svend Erik Skytte
 Ole Christensen
 Ove Raahede
 Ib Hjorth Jensen

TELEFONER: 
 Kontoret:  99 17 25 00
 Telefax:  99 17 25 25
 Beboere: 97 96 17 20

NETVÆRKS-KONSULENT:
Charlotte Døjholt:
 99 17 25 07 - 40 40 19 44 
 cd@thisted.dk

ADRESSE: 
 Nørbygård, 
 Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR-nr.: 24 19 67 47
Mail: noerbygaard@thisted.dk
Web: www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut: Danske Bank
Reg nr. 3264 Konto nr. 3264 15 22 59

Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:

8. maj 2015
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Ny adresse?
Er man i behandling på Nørbygård, er man automatisk gratis medlem 
af Nørbygårdforeningen og vil således få tilbudt bladet Nørbygård Nyt.

For alle medlemmer i foreningen gælder det: HUSK ved flytning at give besked 
om adresseændring til Sonja Raahede, Ulstrup, 
der er tovholder på adresselisten.

Sonja Raahede træffes på tlf.  97 85 49 57
og mail: raa@fibermail.dk

Nye medarbejdere på Nørbygård
Ny sygeplejerske
Gitte Lindholm Jensen ansat pr. 1. januar 2015 blandt andet til at 
varetage opgaver omkring morgenvagter og medicinhåndtering 
på Nørbygård. Gitte kommer fra en stilling på Boformen Aas.
I det daglige står Gitte for medicinudleveringen/doseringen. 
Derudover underviser hun i sundhed, laver KRAM screeninger 
og tilser brugerne i sygeplejekonsultationen.

Ny pædagogstuderende
Ole Sørensen startede i praktik den 1. februar og skal være 
tilknyttet Bosted i et halvt år, hvor efter han skal tilbage til 
Pædagogseminariet og lave sit bachelorprojekt.

Ole bor på Mors, og interesserer sig for løb, mountainbike og 
fluefiskeri.
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Alkoholbehandling 
på Nørbygård

Lene Drejer og Frank Kri-
stensen fortæller om aktu-
elle tendenser i alkoholbe-
handlingen på Nørbygård:

Undervisning
Ny behandler - nye øjne - gør 
at ting forandrer sig. Frank 
Kristensen er som primus mo-
tor i undervisningen, begyndt 
at udarbejde et nyt undervis-
ningsprogram tilrettelagt netop 
vores koncept og målgruppes 
ønsker og behov. Det betyder, 

at beboerne i undervisningen 
bliver præsenteret for et nyt 
materiale, med fortsat fokus på 
brugerinddragelse, og frem for 
alt en undervisning, der giver 
mening for den enkelte.

Kost, rygning, alkohol og 
motion
I samme omgang kan vi nævne, 
at vores nyansatte sygeplejerske 
Gitte Jensen byder ind med 
undervisning omhandlende 
livsstil og sygdomme. Hertil 
hørende KRAM – screeninger 

hvor den enkeltes beboers kost, 
rygning, alkohol og motionsva-
ner udredes og der vil være 
mulighed for vejledning til 
livsstilændringer i små skridt. 

NADA
Vi har igennem det sidste års tid 
haft øget fokus på om øreaku-
punktur – NADA gør en forskel 
fysisk og psykisk og socialt for 
den enkelte beboer ?  Det gør 
det ! og vi vil i det kommende 
år være mere målrettet i forhold 
til, at tilpasse Nada den enkel-
tes behov og i den forbindelse 
følge op med screeninger og 
behandlings evaluering. I øvrigt 
et projekt som Bosted også er 
involveret i.

Mindfulness
I det kommende år vil vi ud-
vikle vores tilbud særligt i 
forhold til den Specialisere-
de tilbagefaldsforebyggende 
behandling. Her har vi netop 
sendt behandler Ib Hjort på en 
længerevarende uddannelse i 
Mindfulness målrettet tilba-
gefaldsklienter. Dette bliver 
spændende at følge, da nyeste 
forskning viser, at Mindfulness 
har god effekt på eksempelvis 
stress og ubalancer.
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Døgnbehandlingens 
styrker
Det er kendt for alle, at der er 
stor fokus på økonomi når man 
taler om alkoholbehandling: 
Ambulant behandling kontra 
døgnbehandling. Dette gør, 
at vi også i behandlergruppen 
er optaget af, hvad man får 
ekstra for pengene i døgnbe-
handling på netop Nørbygård. 
Dette giver anledning til rig-
tige mange gode drøftelser på 
Nørbygård i sin helhed og vi vil 
kort nævne her, hvad vi tænker, 
samt har erfaret i praksis. Den 
terapeutiske del på Nørbygård 
tager udgangspunkt i Cenaps 
metoder som er integreret i 
Kognitiv adfærdsterapi. Heri 
er der fokus på at udlede uhen-
sigtsmæssige adfærdsformer og 
reaktionsmønstre og udvikle 
nye færdigheder set i forhold 
til afhængighed og misbrug. I 
Miljøterapien handler det om, 
at træne nye færdigheder i et 
trygt og anerkendende miljø. 
Struktur og forudsigelighed 
er vigtige elementer for at 
skabe ressourcer og overblik 
til forandring. Vi ved, at når af-
hængigheden og misbruget har 
”magten” er der andre færdig-
heder, som mister fokus. Eller 
måske har man aldrig lært disse 
færdigheder. Derfor er det et 
vigtigt element i Miljøterapien 
på Nørbygård, at man i større 
eller mindre omfang træner sin 
almindelige dagligdags livs-
førelse. Det er hverdagslivet, 
der trænes i Udsigten og på 
Molevej, som for mange gør en 

stor forskel når det virkelige liv 
fortsætter derhjemme efter af-
sluttet behandling. Det betyder 
for mange beboere, at behand-
lingen på Nørbygård foregår 
24 timer i døgnet. Derfor kan 
døgnbehandling noget som 
ambulant behandling ikke kan.

Dokumentation
Vi har konstant fokus på, at 
blive bedre og hermed også fo-
kus på, at udvikle vores behand-
lingstilbud. Med stor hjælp fra 
Thomas Hauge har vi udarbej-
det et Effekt-evalueringsskema 
– med henblik på at få afklaret, 
om det vi gør i behandlingen har 
en effekt. Projektet er søsat pr 
01.01.15 og vi forventer målbare 
resultater om 1 år. Det kommer 
I til at høre mere om.

Psykologiske test
Til sidst vil vi bare kort fortælle, 
at vi har indgået nyt samar-
bejde med Psykolog Kirsten 
Dieckmann, som skal hjælpe 
os med diverse testmateriale i 
individuelle sager. Glæder os 
til dette samarbejde.

Håber ovenstående giver læ-
seren et billede af, hvad der 
rører sig i Behandlingsdelen på 
Nørbygård. Vi glæder os til de 
nye udfordringer og går foråret 
i møde med højt humør og stor 
arbejdsglæde.

Alkohol behandlingen
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Indbydelse til

Generalforsamling i
Nørbygårdforeningen

Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til generalforsamling på Nørbygård

Fredag d. 24 april 2015 kl. 18.00

Dagsorden :

                   1.:  Velkomst / godkendelse af generalforsamlingen.

                   2.:  Valg af : dirigent, referent og stemmetællere.

                   3.:  Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning.

                   4.:  Godkendelse af regnskab for 2014.

                   5.:  Beretning fra lokalgrupperne / ad hoc udvalg.

                   6.:  Valg til bestyrelsen.

                   7.:  Indkomne forslag.

                   8.:  Evt.

Indkomne forslag skal være skriftlige og modtaget
 senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag fremsendes til formanden: 
Ove Raahede, Skovbakkevej 7, 8860 Ulstrup

Nørbygårdforeningen vil være vært med et måltid mad. 
Af hensyn til køkkenet bedes man

tilmelde sig på tlf. 99172500 senest mandag d. 13 april 2015.

p.b.v.
Ove Raahede.
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Historie
Nørbygårdforeningen er stiftet 
den 6. december 1989 - inspireret 
af socialrådgiver Ulla Haber-
manns tanker og bog fra 1987: 
”Det 3. netværk”. Der sættes fo-
kus på dette ”frivillige netværk”. 
Nørbygårdforeningen startede 
samtidig med et netværksprojekt 
på Nørbygård i 1990-91. Hensig-
ten med dette projekt var at op-
bygge netværk rundt i daværende 
Viborg amt, for at støtte den 
enkelte bruger efter udskrivning 
fra Nørbygård og hjemvenden til 
det ”almindelige” pulserende liv.

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har siden 
starten bygget meget på lokale 
aktiviteter og lokalt engagement 
i byerne: Viborg, Nykøbing, 
Holstebro, Herning og Aalborg. 
De fleste aktive medlemmer er 
selv tidligere brugere af Nørby-
gård, eller er pårørende. Lokal-

grupperne har en høj grad af 
kompetence og planlægger selv 
deres aktiviteter. Desuden ska-
bes der aktiviteter på tværs af 
geografien. Det er i høj grad op 
til lokalgrupperne, at foreningens 
formål leves ud i virkelighed.

Netværk og ”base” for 
aktiviteter
Nørbygårdforeningen er i sig selv 
et netværk for mange mennesker 
med plads til flere. Derudover er 
Nørbygårdforeningen og lokal-
grupperne ”base” for deltagelse 
i andre aktiviteter udenfor for-
eningen. Det er rart og givende at 
have nogen at dele oplevelser, er-
faringer, tanker og følelser med.

Familieaktiviteter og 
selvhjælpsgrupper
Nørbygårdforeningen henvender 
sig til hele familien. Søgningen til 
aktiviteterne er stigende ligesom 
der hele tiden kommer nye aktivi-

teter til. Der er sociale aktiviteter 
for hele familien, såvel som for 
enlige. Desuden har foreningen 
forskellige tilbud om deltagelse 
i deciderede selvhjælpsgrupper, 
såkaldte PFT-grupper, for at støt-
te hinanden i et godt rusfrit liv.

Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget fri-
villigt socialt arbejde i Nørby-
gårdforeningen. Medarbejdere 
fra Nørbygård er dog tilknyttet 
foreningen og kan give støtte 
og vejledning til de frivillige 
medarbejdere. Evt. iværksætte 
kurser så disse kan bibeholde de-
res engagement og udvikle deres 
kunnen i arbejdet. Et arbejde som 
giver meget, men som til tider 
også kan være hårdt. Her er det 
vigtigt, at den enkelte frivillige 
medarbejder tager vare på sig selv 
og har et bagland i foreningen at 
søge støtte hos. 

REDAKTIONENS SPALTE

NØRBYGÅRDFORENINGENS PROFIL
Data
Navn:  Nørbygårdforeningen
Adresse:  Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm, tlf. 99 17 25 00.
Fax: 99 17 25 25
E-mail: noerbygaard@thisted.dk
Webside: www.noerbygaardcentret.dk
Geografisk område:  Nordvestjylland, men med medlemmer i hele landet.
Antal medlemmer:  205 personer/husstande
Målgruppe: Brugere/tidligere brugere af Nørbygård, familie, pårørende og andre berørt   
 af misbrug af rusmidler.
Formål:  At lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten i et alkoholfrit 
 og rusfrit miljø.  
Bestyrelse:  Bestyrelsen består af 11 personer. 
 Formand Ove Raahede, Viborg, tlf. 97 85 49 57, mail: raa@fibermail.dk
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Familielejr:
39 personer, heraf 8 børn, deltog 
i vores traditionsrige familielejr 
som i år gik til ”Spejderbak-
ken Øvre” ved Vejle, hvor vi 
også for nogle år siden havde 
en weekend tur. Det var igen et 
meget vellykket arrangement, 
som virkelig var en rigtig god 
og positiv oplevelse for alle 
deltagerene. Der var udflugter, 
leg i store og små grupper og 
hyggeligt samvær i et alkohol-/
rusfrit miljø. En stærk platform 
for det videre arbejde for ”det 
gode liv”

Week-end ture:
Der blev afholdt weekend ture 
nr. 40 og 41, der foregik på 
henholdsvis ”Susvind”
på Mors hvor der deltog 30 
personer, og på ”Bamse Bo” ved 
Ulstrup, her var vi 25 personer. 
Det var 2 gode og særdeles 
hyggelige ture, både for børn 
og voksne.

Fælles aktiviteter:
I år 2014 kunne vi fejre Nør-
bygårdforeningens 25 års jubi-
læum, og dette foregik 
selvfølgelig på Nørbygård, hvor 
vi var ca. 100 personer der alle 
fik en god og hyggelig dag 
sammen. Til vores adventsfest 

der også igen blev afholdt på 
Nørbygård, var vi også ca. 100 
personer der igen oplevede den 
hyggelige atmosfære og det 
store fællesskab. Herudover har 
der været arrangeret grilldag, 
bowling, minigolf og meget 
andet.

Nørbygård-Nyt:
4 gange årligt udsendes med-
lemsbladet ”Nørbygård-Nyt”. 
Her fortælles om
foreningens aktiviteter, og nyt 
fra lokalgrupperne og Nørby-
gård. Livshistorier skildres, 
holdninger fremføres, og tanker 
og meninger brydes.

Lånedepot for 
medlemmer:
I 1999 blev der oprettet et depot. 
Dette indeholder : telte, lig-
geunderlag, bestik mv. I 2014 
er tingene mest blevet brugt til 
foreningens større arrangemen-
ter, men også små grupper af 
medlemmer er meget velkomne 
til at låne div. udstyr.

Økonomi:
Årets omsætning i 2014 blev på 
173.493 kr. og gav et overskud 
på 96,80 kr. som
Overføres til 2015. 

Genbrugsbutik:
Nørbygårdforeningen driver i 
samarbejde med Røde Kors i 
Hanstholm en
genbrugsbutik. Der foregår et 
virkeligt godt samarbejde, hvor 
20-30 frivillige yder en stor og 
flot indsats.

Selvhjælpsgrupper:
I 2003 startede en ny type ef-
terbehandlingsgrupper ”Lokal 
P.F.T.” som i sit
Koncept ligger i naturlig for-
længelse af behandlingen på 
Nørbygård. Der er pt. 4 aktive 
grupper og 2 aktive grupper for 
pårørende.

Medlemmer:
I 2014 var antallet af medlem-
mer 205 personer.

Lokalgrupper:
Der findes pt. 5 aktive lokal-
grupper : Aalborg, Nykøbing, 
Holstebro, Herning
og Viborg som på forskellig vis 
har fungeret rigtig godt i 2014. 
Der har også været en del akti-
viteter på tværs af grupperne, 
til styrkelse af vores netværk.

Ove Raahede.
Formand for Nørbygårdfor-
eningen.

Nørbygårdforeningens 
Årsredegørelse 2014
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NEJ, det er det ikke, men det 
handler alligevel om at se tilba-
ge. Vi snakker ikke om ”1864”, 
nu er det i år 2014. Jeg kom på 
Nørbygaard 8. januar 2014 efter 
eget valg, men også ud fra et 
stort ønske fra min mand, vores 
søn, svigerdatter og drenge på 
7 + 9 år.

Jeg var bevilget 3 måneder i 
Bosted, jeg syntes det var fint. 
Lidt på afstand af det hele, så 
komme hjem igen, måske et glas 
vin i weekenden, og en øl eller 
et glas vin i det fri her i sommer.

Men torsdag den 30.januar, 
havde jeg mødt de mest mær-
kelige personer, TÆNK jeg 
kunne ikke engang drikke en øl 
her til morgen, uden at skulle 
tilbringe en dag m/overnatning 
i modtageafdelingen. JA, enhver 
kan da sige sig selv, at så tager 
jeg da bare hjem. 

Jeg skal lige vise dem, hvem 
det er, der bestemmer, på trods 
af utallige opfordringer fra per-
sonale og hjemmefronten til at 
blive, så rejser jeg hjem.

SÅ KAN DE LÆRE DET … 
Men ak og ve, jeg rækker ikke 
Ålborg, før jeg må sige til mig 
selv, ”Hvad er det lige du har 
gang i”?

Der var svært at indrømme, at 

de andre havde ret. Jeg ville jo 
selv, og de var der alle sammen:
• Familien
• Nørbygaard
• Projektafdelingen
• M i s b r u g s a f d e l i n g e n  
og efter samråd med alle, fik 
jeg lov at komme tilbage, men 
skulle lige holde 14 dages tæn-
kepause.

Mandag den 17. februar an-
kommer jeg på ny til Nørbyga-
ard, fast besluttet på at det her 
skal nu nok komme til at gå. 
Jeg overgiver mig ikke lige, ser 
lige tiden lidt an. Har en masse 
samtaler med både personale 
og mine medbeboere. Det er 
måske en god idé, at tage med til 
svømning, eller en tur ud i det fri 
i weekenden, når jeg nu alligevel 
er her. Deltage i det kreative 
arbejde på værkstedet, hvor man 
selv kan bidrage til indholdet. 
Benytte sig af mulighederne for 
at besøge lokalgrupperne. 

Dejligt at møde andre som 
er kommet rigtigt godt på den 
anden side, og se hvor fint det 
går dem. At opdage at du ikke er 
”Palle alene i verden”. Det gav 
mig virkelig meget at snakke 
med andre, der havde haft det 
på akkurat samme måde som 
mig selv.

Som tiden går, opdager jeg, 
hvor mange ting jeg pludselig 
ser, som jeg havde fortrængt, 
overset eller ikke ville indse? 
Jeg opdager også, at jeg får 
det bedre og bedre, er meget 
glad, ser positivt og meget lyst 
på tilværelsen. Tænk at gå på 
stranden og i skoven høre/se 
solen/vandet/vinden. Det er 
der jo stadigvæk? Jeg finder ny 
fornøjelse i at samle sten/skaller 
og drivtømmer.

Pludselig er de 3 måneder næ-
sten gået. Vil ikke i behandling, 
jeg syntes det går så fint fremad, 
og alle siger, at jeg forandrer 
mig dag for dag.

1 måned ekstra.
Ved en fælles beslutning, kan 
jeg blive i Bostedet en måned 
mere. Prøve at være hjemme 
nogle dage, og så på Nørby-
gaard/ hjem igen. Det går bare 
så fint! Nu er der sat dato på 
hjemrejsen: fredag den 13. juni 
kl.13.00. Der er Gensynsdag 
den 14. juni, så vi aftaler, at jeg 
rejser hjem efter denne dag. Så 
kommer angsten. Går det nu 
godt? Jeg føler jeg mig jo så 
tryg. Joh, det var svært at give 
slip, men jeg ville jo også så 
gerne hjem.

Redaktionen har modtaget følgende fortælling fra Inge Damgaard:

TILBAGEFALD ?
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Hjemme.
Det er bare dejligt at være 
hjemme igen, hvor har jeg bare 
savnet det hele. Det er som 
om det slet ikke er rigtigt, det 
føles meget anderledes. Vi har 
aftalt at jeg dagligt er nogle 
timer i Projektafdelingen, og 
laver noget EDB/arkivering/
kopieringsarbejde. Efter kort 
tid starter jeg også i en lille 
kunstbutik, hvor jeg er nogle 
timer 2 dage om ugen.

Fritid.
Inden jeg kom hjem, blev jeg 
spurgt om jeg ville deltage i 
teaterstykket ”Da Jeppe blev 
bjerget”. Min kommentar var 

vist ”teater - mig?” Så gik star-
ten og så var det jo om at være 
med. Jeg tror ikke rigtig jeg var 
helt klar over, hvad det her lige 
var. Men prøverne var i gang, 
og snart var tiden kommet, hvor 
vi skulle på turné landet rundt. 
Det var i Uge 40, hvor vi havde 
7 forestillinger over hele landet 
på 5 dage.

Det er bare gået så fint. Mange 
fine anmeldelser både fra perso-
nale og beboere fra Nørbygaard, 
og fra behandlere og sundheds-
personale flere andre steder i 
landet.

Så er vi landet igen, har holdt 
”afterparty”, hvor vi selv fik 
stykket set og snakket igennem. 

Nu går det bare derudad for vi 
er klar igen næste år, med noget 
nyt oveni det gamle både i tekst, 
sange, personer og spillesteder.

Fremtiden.
Ja, den er jeg nu helt klar til. 
Dejligt at se livet fra en helt 
anden (ædru) vinkel. Godt de 
var der alle sammen til at hjælpe 
på vej. Jeg har været meget åben 
omkring hele forløbet, og hvil-
ken støtte jeg dog har fået, og 
når de siger, ”Godt gået Inge!”, 
så ved jeg de mener det, OG det 
gør jeg også selv. 

Inge
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Torsdag formiddag gik turen til 
isbjerget, alle Nørbygårds biler 
var fyldt og folk var spændt på 
udflugten.

Vi ankom til et lille lukket 
sted tæt på søen, med ildsted og 
siddepladser, bålet blev tændt og 
kaffe samt rundstykker blev hur-
tigt sendt rundt. Agnes fortalte 
om egnen og de gode ruter som 
fandtes i området. Derefter star-
tede bestigningen af ”Isbjerget”. 

Ruten var afmålt til godt 5 ki-
lometer og rummede flot natur, 
levn fra krigens tid samt udsigt 
så langt øjet rakte. Vejret viste 
sig fra sin barskere side men 
med de rette forberedelser, var 
det ikke noget, som tog pusten 

fra holdet.

Tilbage ved ”lejren”, blev der 
gjort klar til pølsebrød og varme 

æbleskiver lavet over bål. Gåtu-
ren i terrænet havde gjort folk ret 
sultne og der blev taget godt fra.

Lidt over middag gik turen 
tilbage mod Nørbygård og på 
hjemvejen så vi flyvepladsen 
og de smukke vidder omkring 
Vigsø. 

- En dejlig tur med stof til ef-
tertanke, ”Man kan sagtens have 
det sjovt og opleve noget, uden 
at det skal koste en formue”. 

-Beboerne i bostederne takker 
for en dejlig tur.

På beboernes vegne: Tina

Tur til Isbjerget i uge 7
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Årsredegørelser 
fra lokalgrupperne 2014

Nykøbing lokalgruppe
Vi har haft et godt år i Nykø-
bing. Der er ikke den store 
tilgang af nye medlemmer, men 
det er dejligt at se de, der dukker 
op. Vi er en lille standhaftig flok 
på 10-14 personer, selvfølgelig 
5-10 mere når der kommer 
besøg fra Nørbygaard. Vores 
PFT-gruppe kører ikke i øje-
blikket, men bliver selvfølgelig 
genopstartet ved behov. 

Vi har haft 2 hyggelige bow-
lingture til Skive i 2014, en i 
foråret og en i efteråret.

D. 23-25. maj arrangerede 
vi hyttetur til den skønne hytte 
Susvind på Mors. Stedet levede 
op til sit navn. Det blæste og 
regnede en del i den weekend. 
Men alle ca. 30 deltagere havde 
en rigtig hyggelig weekend.

En mødeaften i juli pakkede 
vi bilerne og kørte en tur til Ejer-
slev Havn, hvor vi først fik lidt at 
spise. Herefter kiggede vi på den 
nyrenoverede havn og nogle gik 
en tur ved den nyanlagte lagune. 
Super lækkert sted.

Jenny og Bøje lånte igen i år 
”Tøndering tumleplads” til vo-
res sommer grill aften i august. 
Det var en rigtig hyggelig aften.

Traditionen tro holdt vi jule-
afslutning/julefrokost lørdag d. 

13. december. Vi startede med 
julefrokost, som en del af os 
havde forberedt hjemmefra. Det 
blev en rigtig dejlig dag, hvor vi 
selvfølgelig også nåede at spise 
lidt juleslik, selvom vi var ved 
at revne.

Vores sidste møde i 2014 afly-
ste vi. Vi aflyser ellers aldrig et 
møde i Nykøbing, men den 24. 
december indså vi, at det nok var 
lidt urealistisk med tilmeldinger 
til møde i foreningen.

Nu glæder vi os til at se hvad 
det nye år bringer, men vi er 
da helt sikre på at det må være 
noget godt!

Betina Hansen
Nykøbing Gruppen

Viborg lokalgruppe
Viborg gruppen mødes på 
onsdage i ulige uger i Kirkens 
Korshærs varmestue,

Sct. Leonis Gade 8, i Viborg, 
hvor vi har fået nogle særdeles 
fine og ikke mindst særdeles 
rummelige lokaler, her er der 
plads til alle, selv i køkkenet. 
Vores varme mad er desværre 
ikke længere hjemmelavet, men 
vi har lavet en aftale med en 
lokal slagter der så laver maden, 
som vi så bare skal hente, og det 

er jo dejlig nemt. Så indtil videre 
har der ikke været noget at klage 
over. Så alt det der foregår før-
under og efter spisningen er jo 
stadigvæk bare som ”hjemmelig 
hygge”

Vores lokale P.F.T. møder er 
pt. sat på ”stand by”, men hvis 
og når der er behov for en lille 
”snak”, så er der også et lokale 
til rådighed, og denne mulighed 
har vi brugt nogle gange.

Ud over de faste møder hvor 
der pt. deltager omkring 15 
personer, når der ikke er besøg 
fra Nørbygård, har vi i 2014 igen 
arrangeret en weekend/kanotur 
med udgangspunkt fra ”Bamse 
Bo” camping i Ulstrup, vi var 
igen i år 25 personer der rigtig 
hyggede os sammen i fælleshu-
set med spisning, kort/brætspil, 
kaffe og så selvfølgelig en 
masse snakken. Vi vil også igen 
i 2015 lave en kano/weekend tur. 
Hytter og fælleshus er allerede 
reserveret.

Vores årlige grill/motionsdag 
i Ulstrup måtte vi desværre 
undvære, da vi ikke kunne få 
”tiden til at passe”, men vi vil 
forsøge at gentage dagen i 2015, 
for der er jo så dejligt der oppe 
på ”Sukkertoppen”.

Til vores julehygge/afslutning 
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var vi bare 20 personer der igen 
fik en god og hyggelig aften 
med spisning (hjemmelavet mad 
– uhm!) kaffe /kage og et uhyg-
geligt spændende pakkespil.

På årets sidste dag onsdag d. 
31 dec. var vi igen en lille flok 
mennesker, og 5 søde og rare, og 
ikke mindst velopdragne hunde 
der igen mødtes til en lille hyg-
gelig gåtur i bakkerne omkring 
Viborg, med efterfølgende dejlig 
varm kaffe og kage, og en masse 
god snak.

Ove Raahede
Viborggruppen. 

Holstebro lokalgruppe
Holstebrogruppen mødes til 
PFT den anden tirsdag i hver 
måned og til socialaften den 
tredje tirsdag i hver måned. 
Begge arrangementer foregår 
på Montagen, Niels Ebbesens-
vej 6, Holstebro.

På de sociale aftener spiser vi 
sammen og hygger os rigtig me-
get. Det er dejligt at mødes med 
venner i en positiv stemning. Vi 
hører også nyt fra NBG, hvis der 
er noget. Desværre må vi nok 
se i øjnene, at vi bliver færre 
medlemmer, da det kniber med 
tilgang af nye p.gr. af, at kom-
munerne ikke er tilbøjelige til 
at sende folk i døgnbehandling, 
men mener, det er lige så effek-
tivt at benytte dagstilbud. (Læs 
billigere). 

På PFT møderne kommer der 
heldigvis stadig en 8-12 perso-
ner. Det er vigtigt. Her bliver der 
vendt mange ting, både glæder 
og sorger. Her er plads til både 

latter og gråd. Er der problemer, 
er det godt at få sat ord på.

Ud over de almindelige arran-
gementer har vi holdt grillaften, 
denne gang på Naturstyrelsens 
flotte shelter ved Lystbækgård. 
Det var rigtig godt besøgt, 
dejligt vejr, masser af snak og 
hygge. Rigtig vellykket. Vi har 
været til bowling og afholdt 
julearrangement.

Vi ser frem til mange gode 
aftener og gensyn i 2015.

Hermann
Holstebrogruppen

Aalborg lokalgruppe
Aalborg gruppen mødes den 
første onsdag i hver måned på 
”Cafe Væxt” Poul Paghs Gade 6 
i Aalborg. Her har vi fået nogle 
gode lokaler, hvor der er plads 
til alle. Vores varme mad og 
kaffe, der laves af nogle ”flinke 
og rare” damer (Cafe Væxts per-
sonale), skal vi så bare hente på 
den anden side af døren.

Da vi først lige er startet op, 
vi mødtes første gang d. 15 
oktober 2014, har vi endnu ikke 
arrangeret aktiviteter uden for 
huset. Men det kommer!

Til vores faste møder er vi 
20-25 personer der får en rigtig 
god og hyggelig aften sammen, 
med en masse snak/kaffe.

Vores lokale P.F.T. møder er vi 
lige startet op med, og her var vi 
6 personer der fik en rigtig god 
”snak”. Vi vil i 2015 forsøge at 
starte en ”pårørendegruppe op.

Til vores juleafslutning var vi 
også ca. 20 personer der igen fik 
en rigtig god og hyggelig aften, 

med spisning, kaffe og kage og 
et rigtig uhyggeligt spændende 
pakkespil.

Med den opbakning og støtte 
der er i Aalborg gruppen så 
tror jeg at 2015 bliver et rigtig 
godt år, med mange forskellige 
aktiviteter.

Ove Raahede
Aalborg lokalgruppe.

Herning lokalgruppe
Gruppen mødes til socialaften 
4. tirsdag i måneden på adres-
sen Tietgensgade 5C i Herning. 
Lokal PFT-møde er 2. onsdag i 
måneden, hvor vi ligeledes mø-
des på adressen Tietgensgade 
5C i Herning.

Vi har gennem 2014 løbende 
afholdt PFT-møder, hvor der har 
deltaget 5-10 personer. Dette er 
en mindre tilbagegang i forhold 
til året før. Til vores socialafte-
ner har vi været 35 personer i 
gennemsnit. Vi hygger os med 
dejlig mad fra Helles Køkken 
og en masse snak.

Vi har igennem året desværre 
mistet kontakten med nogle få 
medlemmer, men det opvejes 
nogenlunde gennem tilgangen 
af nye. Vi sluttede året med 
et julearrangement med en 7 
retters menu, pakkespil og en 
masse hygge.

Vi vil gerne takke jer alle for 
den store opbakning i har vist 
Herninggruppen, og vi glæder 
os til at se jer igen i 2015, samt 
forhåbentlig flere nye medlem-
mer.

Jørgen Larsen
Herninggruppen 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
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Om at leve i nuet
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,

men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet præsente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.

Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.

(Piet Hein)

Hvis mennesket skulle bygge “lykkens hus”,
så ville det største rum blive venteværelset

(Jules Renard)
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Sommerferieturen 2015
Går fra mandag den 13. juli og til lørdag den 18. juli til

Sundeved-centret
Stenderup Kirkebakke 4, 6400 Sønderborg

www.sundevedcentret.dk
Deltagerpris
250 kr. pr. barn fra 0 til og med 3 år.
500 kr. pr barn fra 4 til og med 17 år.
1000 kr. pr. voksen.

Tilmelding: senest den 6 juni 2015 til

Ulla Pia Nielsen  på tlf. 41277505, eller Sonja Raahede på tlf. 30288146
I tilfælde af afbud efter den 7 juli er der ingen tilbagebetaling.
Girokort bliver udsendt i ugen efter 12 juni og SKAL være betalt senest den 1 juli 2015
Ved tilmeldingen skal man oplyse om man selv kører, eller ønsker at køre med bussen som 
vi lejer.

Antal deltagere
Vi har 37 sengepladser, og 
grupperum med 10 løse 
madrasser. 8 stk. 2-senge, 
1 stk. 1-seng, 5 stk. Der er 
mulighed for at slå telt op 
på græsplænen ved hytten.
Gå selv ind på deres hjem-
meside og se alle de bil-
leder der er over centret og 
grundplanen på bygningen.

Udflugt
Der bliver en dagtur muligvis til Tyskland men det vil der komme nærmere info omkring 
i løbet af juni måned.

Reservering af lejrudstyr        
Kan bestilles hos Yvonne Henriksen senest ugen før afgang.

Med venlig hilsen
Ferieudvalget / Sonja Raahede  tlf. 30288146/ raa@fibermail.dk

Aktivitets-tilbud
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Aktivitets-tilbud
Nykøbing:
Vi mødes onsdage i lige uger.
Der er fælles spisning kl. 18.00 på adr.: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf. 75 76 34 92.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Onsdage i lige uger kl. 17.00.
Tilmelding: Betina Hansen.

Viborg:
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Sct. Leonis Gade 8, Viborg. 
Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl. 18.30.
Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før til
Kontaktperson: Ove Raahede tlf. 97 85 49 57.
Lokal PFT møde fra kl. 18.00 – 19.00 1 gang hver måned.

Holstebro:
Vi mødes 3. tirsdag i hver måned på
Adr.: Niels Ebbesensvej 6, Holstebro.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf. 97 49 52 52 - 27 45 81 12.
Mailadr.: hgr@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Herman Grønbæk, tlf. 27 45 81 12 – 97 49 52 52.
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe den 2. tirsdag hver måned. kl. 19 – 21 på:
Niels Ebbesensvej 6, Holstebro.

Herning:
Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på
Adr.: Tietgensgade 5 C, Herning.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18.3o.
Tilmelding skal ske fredagen før til Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.
Vi mødes til PFT-møde den 2. onsdag i hver måned kl. 19 – 21 på adressen: Tietgensgade 5 c, 
Herning. Tilmelding senest dagen før, til Jørgen Larsen.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.

Aalborg:
Vi mødes 1. onsdag i måneden på
Adr.: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6a, 9000 Aalborg
Tid: Fælles spisning kl. 18.00
Tilmelding: senest søndagen før til
Kontaktperson: John Kristensen, tlf.: 20 71 52 99 eller mail: johnguf@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt kontaktpersonen.
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Aktivitets-tilbud

Nørbygårdforeningen
er en forening for:
-   tidligere og nuværende brugere      

af Nørbygård
-   pårørende
-   frivillige medarbejdere
-   støttemedlemmer
-   andre interesserede

Vi laver aktiviteter,
som er med til at
-   øge livskvaliteten
-   skabe fællesskab
-   opbygge socialt netværk
-   forbedre situationen omkring  

udskrivning
-   forebygge nye institutionsophold 

Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner,  
udflugter og weekend-ture.

Har du lyst til at
-   få yderligere oplysninger
-   høre om aktiviteter, hvor du bor
-   blive støttemedlem
-   blive frivillig medarbejder    . 

.. så kontakt os!

Årligt husstandskontingent: 225,-.
Årligt medlemskontingent: kr. 125,-.
Gavebidrag indbetales til Sparekassen Thy 
Reg. nr. 9111 kontonr. 0002437899
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Telefon: 99 17 25 00

Bliv medlem af
NØRBYGÅRDFORENINGEN

Nørbygårdforeningen:
Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Charlotte Døjholt, tlf. 40 40 19 44.
E-mailadr.: cd@thisted.dk  

Ved ønsket om medlemskab i Nørbygårdforeningen:
Vil jeg gerne have din E-mail adresse, så vi her i Nørbygårdfor-
eningen nemmere og hurtigere kan sende relevante info til dig.
Du skal sende dine oplysninger indeholdende:
Navn, adresse, tlf. nr. & e-mailadresse til: raa@fibermail.dk
Med venlig hilsen 
Ove Raahede, formand.
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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2015
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Tidligere beboere, beboere,
pårørende og voksne børn.

Lørdag den 14. marts, kl. 10 - 16
Lørdag den 11. april, kl. 10 - 16
Lørdag den 9. maj, kl. 10 - 16
Lørdag den 13. juni, kl. 10 - 16
Lørdag den 4. juli, kl. 10 - 16
Lørdag den 15. aug., kl. 10 - 16
Lørdag den 19. sept., kl. 10 - 16
Lørdag den 24. okt., kl. 10 - 16
Lørdag den 28. nov., kl. 10 - 14

Formålet med Nørbygårds 
efterbehandlingstilbud:

• at vedligeholde ædruelighed  
og forebygge tilbagefald

• at støtte håndtering af personlige 
højrisikosituationer

• at støtte et aktivt liv i personlig vækst
• at skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk

Efterbehandlings- og pårørendedage  
afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om efterbehand-
lings- og pårørendedage sker ved henven-

delse til Anne-Mette Dieckmann 
og Ib Hjorth Jensen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm

Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Aktivitets-tilbud
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Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2015
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 30. maj
Lørdag den 29. august
Lørdag den 14. november

Formålet med Nørbygårds
tilbud til pårørende er:

• at hjælpe den pårørende til indsigt i egen 
situation, for bedst muligt at varetage egne 
behov 

• at der bliver lyttet til den pårørendes  
oplevelse af situationen

• at den pårørende finder nye handlemulig-
heder

• at den pårørende møder andre med 
• tilsvarende oplevelser og erfaringer

Familiekurser afvikles på Nørbygård. 
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om 
familiekurserne sker ved henvendelse til 

Anne-Mette Dieckmann 
og Hanne Andersen.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2015

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lørdag den 14. marts, kl. 10 - 16
Lørdag den 11. april, kl. 10 - 16
Lørdag den 9. maj, kl. 10 - 16
Lørdag den 13. juni, kl. 10 - 16
Lørdag den 4. juli, kl. 10 - 16
Lørdag den 15. august, kl. 10 - 16
Lørdag den 19. september, kl. 10 - 16
Lørdag den 24. oktober, kl. 10 - 16
Lørdag den 28. november, kl. 10 - 14

Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
• støtte til at aftalt handleplan iværksæt-

tes
• at skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk for derved at øge livskvalite-
ten. 

• personlig trivsel og hjælp til struktur i 
hverdagen

• at vedligeholde sin ædruelighed
• at forebygge nye institutionsophold
• 

Gensynsdage afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge 
før. 

Yderligere information 
om gensynsdage sker ved henvendelse 

til Christina Nielsen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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NØRBYGÅRD

Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har 
mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere 
og har relevant efteruddannelse.

Velkommen til Nørbygård!
Kontakt os og få information om vores
tilbud:

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
Fax. 99 17 25 25
www.noerbygaardcentret.dk
E-mail:     noerbygaard@thisted.dk
Centerleder: Erik Jeppesen

NØRBYGÅRD

NØRBYGÅRD - en del af KFUM‘s sociale arbejde i Danmark

- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

Nørbygård er et center for alkohol-
behandling og bosted i Nordvestjylland. 
Vi tilbyder døgnbehandling til mennesker, 
der er afhængige af alkohol og piller.
Ofte er det familie og arbejdsplads, der skal 
bidrage til, at den afhængige får en øget 
erkendelse og vælger at
gå i behandling.

Vi opfatter alkoholisme som en familie-
sygdom, hvor hele familien påvirkes af
at leve sammen med en alkoholiker.
Derfor tilbyder vi samtaler og kurser
til de pårørende, hvor der er fokus på
medafhængighed.

u	Fordi du ikke skal ødelægge dit liv
u	Fordi du ikke skal ødelægge samlever/-
 ægtefælle og dine børns liv
u	Fordi du skal undgå at miste din familie,
 dit arbejde og dine venner
u	Fordi du derved kan blive en bedre
 arbejdskraft
u	Fordi du har behov for at styrke din
 selvværdsfølelse

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?


