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REDAKTIONENS SPALTE

”Det var en turbulent tid, men 
det endte godt” siger Morten, da 
han skal beskrive hvordan hans 
forløb har været med Nørbygård 
Bosted og Alkoholbehandling, 
og især den første tid derhjem-
me, hvor han kæmpede med 
nogle tilbagefald.

Morten var i behandling på 
Nørbygård i perioden januar 
til april sidste år, og havde 
efterfølgende et kort 14 dages 
forløb i alkoholbehandlingen i 
september måned.

Da Morten ankom til Nørby-
gård i september 2012 havde han 
en idé om, at det med alkoholen 
var en mindre detalje, som han 
bare lige skulle have repareret. 
Som han siger: ”Det kunne jeg 
da godt lige bruge 14 dage på, 
så ville det være klaret, hvor 
svært kan det være.” Han fortæl-
ler, at han ikke var indstillet på at 
tage i mod i starten, han vil nær-
mest sige, at han modarbejdede 
tingene. Hans holdning var, at 
det var personalet på Nørbygård, 
der skulle lære noget:

 ”Jeg kommer egentlig for at 
lære Jer det. Det er ikke Jer, der 
har forstand på det. Det har jeg 
forstand på.”

Heldigvis fik han med tiden 
vendt tingene, så hans indstilling 
blev anderledes. Han oplevede 
det som noget ret pludseligt, at 
han begyndte at gå aktiv ind i sin 
egen behandling, tage i mod og 
bruge de ting han fik i behand-
lingen. Morten fortæller, at han 
begyndte at tænke anderledes: 
”I stedet for at blive ved med 
at finde fejl, så begyndte jeg at 
acceptere hvordan tingene er. 
Der er formodentlig en mening 
med det, som jeg ikke skal kloge 
i. Fordi hvis jeg var så dygtig, 
så var jeg jo ikke i behandling 
på Nørbygård.”

Selv om Morten fik vendt 
sin måde at forholde sig til sin 
behandling var det stadig svært. 
Han synes godt han forstod me-
ningen med det hele, og kunne 
også godt se fornuften i det, 
men havde ikke rigtig taget det 
til sig, fået det ind under huden. 
Han fortsatte med at udsætte sig 
for stress og involvere sig i alt 
for meget. Samtidig var Morten 
slem til at slå sig selv oven i ho-
vedet og bebrejde sig selv for alt 
det han har gjort. Han fortsatte 
længe med at se problemerne i 
sit liv som årsagerne til at han 
drak. 

Det første job Morten fik 
efter behandlingen var meget 
krævende. Han følte en aner-
kendelse i forbindelse med det 
ansvar han fik. Han tænkte, at 
nu var han tilbage på banen, og 
det var fuld fart frem. Derfor 
blev han nødt til at få noget at 
drikke, for det var for hårdt, og 
så kørte toget igen.

Den helt store forandring 
skete i december måned sidste 
år, hvor Morten efter et alvor-
ligt tilbagefald sagde til sig 
selv: ”Det her, det er bare helt 
uholdbart”. Han kalder det en 
slags åndelig opvågning, hvor 
han på en gang fik vendt det 
hele, og ændrede sin måde at 
tænke om mange ting. Morten 
fortæller: ”Siden den dag har jeg 
ikke haft hverken trang eller lyst 
eller noget som helst. Det gik 
op for mig, at de problemer, der 
var i mit liv, det var problemer 
fordi jeg drak. Problemerne var 
fremprovokeret af, at jeg drak. 
Efter jeg har fået det hele vendt 
er jeg blevet utrolig glad, jeg har 
det virkelig godt.”

Morten fortæller, at han går til 
AA-møde en gang om ugen og 
mødes med de andre i Nørby-
gårdforeningens Viborg-gruppe 

Interview med 
Morten Veje, Viborg
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hver 14. dag. Her bliver han 
mindet om hvor han kommer fra 
er der mange, som har lignende 
historier bag sig. Den fælles 
baggrund betyder at han ikke 
behøver at have paraderne oppe 
hele tiden. Som han siger: ”De 
andre har nok lavet noget, der 
er ligeså slemt som det jeg har 
gjort. Men det er ikke noget der 
betyder noget. Det er ikke noget 
jeg skal tage mig af.”

Morten nyder samværet både 
i Nørbygårdforeningen og til 
AA-møderne. Han fortæller, at 
han oplever altid at få noget ud 
af møderne, der er altid et eller 
andet guldkorn, der kommer 
med, og det har hjulpet ham 
utroligt meget. Hans familie 
giver ham også stor opbakning 
og støtter ham meget.

Morten fortæller, at han er 
blevet opmærksom på, at ved et 
tilbagefald, er selve det at drikke 
ikke starten på tilbagefaldet, 
men afslutningen på det. Han 
foretager en daglig selvran-
sagelse for at være på forkant 
med tidlige signaler, og passer 
sine helbredelsesaktiviteter. Han 
ved, at han især skal passe på de 
tanker, der kan opstå når han har 
fiasko med noget, eller succes 
med noget, så oplevede han tid-
ligere en form for rus, som han 
ikke ønskede at slippe igen, og 
så tog han noget at drikke for at 
få den til at vare ved.

Morten siger, at det bedste 
ved at være ædru er evnen til at 
have nærvær, evnen til at deltage 

og være til stede: ”Før i tiden, da 
levede jeg altid i fremtiden og i 
fortiden, i dag lever jeg i nuet. 
Tidligere kunne jeg nemt komme 
til at føle mig ensom, men i dag 
føler jeg mig ikke ensom, hvis 
jeg fx er ude at gå tur med hun-
den, så er der fugle, der er træer 
og der er solskin og alt muligt. 
Jeg har fået øjnene op for nogle 
helt andre ting, og det nyder jeg 
utrolig meget.”

Det har også været vigtigt for 
Morten at han er blevet i stand 
til at tilgive sig selv for det han 
har gjort. I dag kan han sige til 
sig selv, at det er som det er, og 
det accepterer han. Han går ikke 
længere og banker sig selv oven 
i hovedet med det.

I Mortens nuværende arbejde 
er tingene blevet anderledes. Det 
skyldes blandt andet, at han har 
været ærlig overfor sin arbejds-
plads og sagt hvordan tingene 
er fra starten af. De ved, at han 
er ædru alkoholiker og ikke kan 
tåle for meget stress og for me-
get pres. Det har de været gode 
til at tage hensyn til. De siger til 
når de synes Morten har for me-
get om ørerne og spørger om han 
trænger til en pause. Det synes 
Morten er dejligt, for det giver 
ham mulighed for at tage den 
pause med god samvittighed. På 
den måde har Morten fået sig en 
hverdag hvor han kan forebygge 
stress. Han har fået at vide, at der 
er gode chancer for at han kan 
blive fastansat i jobbet. Og som 
han siger: ”Så er der faktisk ikke 
noget at være sur over.”

Morten er blevet bedre til at 
acceptere, at der kommer nogle 
bump på vejen: ”…det gør der 
jo for alle mennesker. Så bruger 
jeg Sindsrobønnen og vurderer 
om det er noget jeg kan gøre 
noget ved, eller det er noget jeg 
ikke kan gøre noget ved. Før i 
tiden da ville jeg jo gøre noget 
ved alting, uanset om jeg kunne 
eller ej. Jeg er blevet bedre til at 
sige til mig selv, at det ikke har 
noget med mig at gøre, og det 
må de selv løse. Det er en daglig 
træning at lade de ting ligge, 
som jeg alligevel ikke kan gøre 
noget ved. Så jeg lader være med 
at bruge en masse krudt på det.

Nu kan Morten slappe af ved 
fx bare at være i haven og sætte 
sig og nyde det, kigge ud på 
fuglene og lege med hunden. 
Før i tiden ville han tænke: ”Åh 
nej jeg skal også have slået græs 
og have ordnet det ene og det 
andet, og jeg skal have planlagt 
det og det”. Som Morten siger: 
”Nu sidder jeg bare derude og 
kigger ud i luften og sidder og 
hygger mig, det er sgu dejligt.”

Morten har ledt efter en be-
sværlig løsning på sit problem i 
nogle år, men har nu fundet en 
enkel løsning. Som han siger: 
”Utrolig så enkelt det egentlig 
er. Hvorfor skulle det være så 
svært?”

Skrevet af Thomas Hauge, 
efter en samtale med Morten 
Veje den 9/7-14.

REDAKTIONENS SPALTE
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Den internationalt aner-
kendte psykolog, sociolog og 
forfatter Terence T. Gorski 
har i bogen ”Lær at leve igen” 
defineret kemisk afhængighed 
således:

”Kemisk afhængighed er en 
tilstand, i hvilken en person 
bliver afhængig af et stem-
ningsændrende stof. Stoffet kan 
få personen til at få det rart 
et stykke tid, men i det lange 
løb koster det både smerte og 
dysfunktion. Efterhånden som 
afhængigheden udvikler sig, 
udvikles sideløbende besæt-
telse, tvangsmæssighed og 
kontroltab.” 1)

Overdreven brug af stem-
ningsændrende stoffer skaber 
forandringer i hjernen, som 
medfører forandringer i den 
måde man tænker, føler og 
opfører sig på. Når afhængighe-
den af alkohol har indfundet sig, 
er det at drikke ikke længere et 
frit valg, så er det afhængig-
heden der styrer. Den fortsatte 
brug af alkohol skyldes ikke 
en svag karakter eller mangel 
på viljestyrke, den skyldes 
sygdommen af hængighed. I 
den danske alkoholkultur er der 
stor risiko for at udvikle over-
forbrug og misbrug af alkohol. 

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 
860.000 danskere overskrider 
de anbefalede genstandsgræn-
ser, og heraf vurderer man ca. 
150.000 til at have et egentligt 
alkoholmisbrug.

Alle er i risikogruppen for at 
udvikle afhængighed. Uanset 
social status, alder og køn kan 
alle udvikle sygdommen. Når 
man har en afhængighedspræ-
get reaktion på fx alkohol er der 
en række gennemgående træk 
ved den proces, der leder frem 
mod kemisk afhængighed:

• Personen oplever en tilfreds-
stillelse på kort sigt ved at 
bruge alkohol, og tænker, at 
alkohol er godt for mig. 

• Senere opstår der en langsig-
tet smerte, blandt andet fra 
abstinenser, som den direkte 
konsekvens af at bruge stem-
ningsændrende stoffer. 

• Personen udvikler en afhæn-
gighedspræget tankegang 
præget af besættelse (tænker 
ustandseligt på alkohol), 
tvangsmæssighed i forhold til 
at fortsætte med at drikke på 
trods af viden om skadelige 
effekter og benægtelse, hvor 
personen bortforklarer og 
fornægter i et væk. 

• Der udvikles en øget tole-
rance, så der skal mere og 
mere til. 

• Krop, sind og relationer ska-
des mere og mere efterhån-
den som misbruget skrider 
frem. 

• Trangen bliver så stærk, at 
den er umulig at modstå, 
og der forekommer hyppige 
kontroltab. 

Som der står i AA´s Store 
Bog: 

”Husk at vi har med alko-
holisme at gøre – snigende, 
overrumplende og magtfuld!”.

Af hængighed af alkohol 
betyder, at alkohol bliver det 
vigtigste for én, det forstyrrer 
og tilsidesætter alt andet i livet. 
Af hængighed er et sygeligt 
kærligheds- og tillidsforhold 
til alkohol og rus. Afhængig-
heden bliver en følelsesmæssig 
undvigelse af livet selv. Som 
afhængig bliver man ved med 
at udsætte livets problemer og 
undgå virkeligheden og det 
ansvar der følger med.

Kemisk afhængighed er ikke 
en håbløs tilstand. Som de 
fleste andre kroniske lidelser, 
kan den behandles. Den kan 
ikke kureres, men kontrolleres, 

REDAKTIONENS SPALTE

Er løsningen 
”…at tage sig sammen” ?

1) Gorski, Terence m.fl. (2007), side 11-15



6

ligesom sukkersyge. Der er 
mange forskellige veje ind i et 
misbrug, og der må være mange 
forskellige veje ud. Behandling 
er en af dem.

Tilbagefald kan undgås. Man 
kan lære at genkende de tegn, 
der tyder på et tilbagefald og 
hermed lære at få standset 
processen inden den får øde-
læggende konsekvenser for 
det gode liv, som ædru. Det er 
vigtigt at være bevidst om, at 
afhængighedens logik sidder 
dybt inde i den afhængige, og 
er konstant på udkig efter en 
chance for at vende tilbage. 
Derfor er helbredelse en livs-
lang proces.

Helbredelse kræver, at den 

kemisk afhængige forstår, at 
han er syg men kan komme i 
helbredelse, og at det der kræ-
ves er handling. Så tilbage til 
spørgsmålet: ”Er løsningen at 
tage sig sammen?” Det korte 
svar er Nej. Løsningen er at 
erkende, at man har en kronisk 
sygdom, der hedder afhængig-
hed og fører til alkoholisme, og 
acceptere, at der er brug for at 
lave forandringer.

Det er udenfor den afhæn-
giges kontrol at styre hvordan 
kroppen påvirkes af alkohol, 
men der er stor mulighed for 
indflydelse på om alkohol kom-
mer ind i kroppen. Den vigtig-
ste forandring, som gør alle 
andre forandringer mulige, er 

at få sat proppen i flasken. De 
personer, som har formået at 
holde sig ædru gennem længere 
tid, har sjældent gjort det alene. 
Det er af afgørende betydning 
at have tillid til andre, og invol-
vere andre i processen.

Helt enkelt kan det opsum-
meres med følgende citat:

”Giv mig Sindsro til at ac-
ceptere de ting jeg ikke kan 
ændre. Mod til at ændre de 
ting jeg kan, og Visdom til at 
se forskellen.”

Skrevet af: Thomas Hauge

Kilde: Gorski, Terence: ”Lær at 
leve igen”, Forlaget Eftertanke 
(2007)

REDAKTIONENS SPALTE
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”Der er mange andre ting man 
kan foretage sig i livet end at 
sidde på en bænk og drikke 
øl…!”. 

Sådan var en af kommenta-
rerne fra Peter efter shelterturen.

Og ja, det må siges, at der 
er andet i livet, end at sidde på 
en bænk og drikke øl, for den 
19- 20. juli 2014 tog Nørbygård 
Bosted på sheltertur til Vigsø 
Strand. 

Her startede shelterturen med 
ren afslapning, hvor alle beboer 
fik tilbudt NADA (øreakupunk-
tur) i de skønne omgivelser, og 
imens blev der serveret lækre 
forfriskninger. 

Efter ”opvarmningen” var 
det blevet tid til underholdnin-
gen. Først legede vi en leg med 
LEGO, som handlede om, at 
skulle genskabe en figur. Her-
efter legede vi den traditionelle 
kimsleg efterfulgt af beboernes 
selvvalgte underholdning som 
var den kendte ”bro, bro brille” 
og så en videreudvikling af 
trillebør-løb og ringridning. 
Det blev således til ”trillebør-
ringridning”. Humøret var i top! 

Som tiden gik, skulle der 
forberedes mad og sættes telte 
op. Selve aftensmaden bestod af 
fisk: en 4 kilo tung Lange og en 

6 kilo tung Brosme samt salat, 
bagekartofler, og hvad der nu 
ellers hører med til sådan et mål-
tid. Det var en sand fornøjelse, 
at få sådan nogle store krabater 
over bål. 

Senere på aftenen blev der 
spillet kongespil i lange baner, 
og her blev det også afgjort, 
hvem der var den heldige vinder 
af opvasken. Da natten begyndte 
at trænge sig på, valgte de fleste 
at tage en gåtur ned på stranden 
for at se solnedgangen. Dette var 
et skønt syn! Så var det ellers 
blevet tid til at sidde rundt om 
bålet for at se på ild og gløder. 
Her blev der sunget og fortalt 
historier. Og selvfølgelig blev 
der også ristet skumfiduser med 
mariekiks, lavet pandekager, 

kogt kaffe, samt kreeret en ristet 
pølse til dem, der havde lyst til 
natmad. 

Turen til stranden i Vigsø var 
noget helt andet end den ellers 
gængse dagligdag. Forhåbentlig 
har turen givet anledning til at 
hver enkelt beboer kunne få 
sit liv lidt sat i perspektiv. Som 
Peter sagde ”Tankerne bliver sat 
i spil”. Så kan man også spørge 
sig selv? ”hvad er det egentlig 
livet handler om?” Måske er 
det som en af beboerne sagde: 
”at være en del af noget større” 
eller ”mødet med hinanden i det 
ukendte terræn”. Det må være 
helt op til den enkelte selv. Hvad 
er det for dig?

Skrevet af 
Mads Aarøe Danielsen

En uforglemmelig 
sheltertur
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Fredag den 6. juni 2014 mod-
tog Nørbygård meddelelse 
om, at Inga var død. Det 
berørte os alle dybt, såvel 
personale som beboere. Inga 
døde efter længere tids svær 
sygdom. Hun blev 58 år.  

Inga havde haft sin barn-
dom og ungdom i Øster Snede 
i Østjylland. I 1979 blev hun 
uddannet diakon fra Diakon-
skolen i Århus. Inga fik efter-
følgende arbejde på forsorgs-
hjemmet, Roskildehjemmet. 

Den største del af Ingas 
arbejdsliv blev på Nørbygård, 
hvor hun blev ansat den 1. 
november 1983 og frem til 
sin død. Inga nåede således at 
fejre 30 års jubilæum. 

Inga har gennem årene lagt 
øre til mange beboers livshi-
storier. Hun var indbegrebet 
af Nørbygårds ånd, hun var 
kulturbærer og kunne ofte hu-
ske navne på tidligere beboere 
mange år tilbage. 

Inga havde en meget re-
spektfuld og anerkendende 
tilgang i relationerne til be-
boerne. Hun var vedholdende, 
grundig og tydelig i sin kom-
munikation, hun gav udtryk 
for hvad hun så, hørte og 
lugtede. Hun brugte alle sin 
sanser og satte sig spor. Inga 
var en afholdt og omsorgsfuld 
medarbejder. 

Inga har gennem årene 
været en habil klaverspiller 
ved vores morgensamlinger 
og DGI sangbogen er flittigt 
blevet brugt. Ofte har der også 
lydt klavertoner på Nørbygård 
hen på eftermiddagen. 

Inga har gennem en del år 
været personalets repræsen-
tant i Nørbygårds bestyrelse 
og har her bidraget med sine 
faglige og menneskelige kva-
lifikationer. Ligeledes har 
hun med stor omhu været 
redaktør på Nørbygård Nyt. I 
en årrække blev der også tid 
og energi til at være med i det 
lokale menighedsråd, og var 
med i bestyrelsen for Dansk 
Røde Kors, Hanstholm afde-
lingen frem til sin død.  

Vi kommer til at savne Inga 
- hendes engagement – hendes 
mange faglige kompetencer – 
hendes latter og kvikke replik-
ker. Inga har givet os meget 
gennem årene.

Vi havde håbet, at have 
Inga som kollega og medar-
bejder på Nørbygård mange 
år endnu, men sådan skulle det 
ikke være. Hun blev begravet 
ved Øster Snede kirke. 

Æret være Ingas minde.
Erik Jeppesen

Mindeord om 
Inga Pedersen
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Adventshygge på Nørbygård
Lørdag den 29. november 2014 kl. 14.00

Igen i år vil vi invitere til adventshygge på Nørbygård. Det er et af vore traditionsrige ar-
rangementer, hvor især tidligere beboere, pårørende og børn hygger sig med hinanden og 
sammen med Nørbygårds beboere, deres pårørende og medarbejdere.
Nørbygård vil være vært og vil gerne have tilmelding senest fredag den 21. november på 
telefon 99 17 25 00.

P.S. Husk efterbehandlings-, pårørende- og gensynsdag samme dag kl. 10.00 til 14.00.

Programmet ser således ud:

Kl. 14.00  Gløgg og æbleskiver – kaffe
Kl. 15.00  Underholdning med sang og musik v/Kristine Frøkjær
Kl. 16.00  Genbrugsbutikken på Molevej vil være åben en time – lav en god julehandel.
Kl. 17.30  Aftensmad – flæskesteg, ris a la’ mande og ”skrub af kaffe”

Arrangementet forventes at afslutte kl. 20.00

Velkommen til en hyggelig dag på Nørbygård
Med venlig hilsen Erik Jeppesen, Nørbygård.

NYT FRA NØRBYGÅRD

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
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Weekendtur til Susvind
den 23/5-25/5

Jeg vågner fredag morgen til et 
Jylland, der er ved at drukne i 
vand, men over middag klarer 
det op og turen til Mors kan 
begynde. Efter en lille pause 
ved Svend Burgerfri ankom-
mer jeg til Susvind sidst på 
eftermiddagen.

Udenfor sidder folk og drik-
ker kaffe og der er en stemning 
af ro, hygge og menneskelig 
varme som ikke kan beskrives, 
men skal opleves. Jeg bliver 
budt velkommen og får MC-
tøjet af, og en kop kaffe gør godt 
efter turen. Efter at have sludret 
og nydt kaffen, opdager jeg, at Ib 
også er kommet. Han er nu i en 
tilstand af nydelse, hvor det kun 

er nakken, der forhindrer ham i 
at glide ned af stolen. Jeg prik-
ker stille til ham og får sagt Hej, 
spørger ham om han har fundet 
et sted hvor vi skal sove, hvortil 
han udbryder: ”Slap sgu da lige 
af, jeg er næsten lige kommet” 
og jeg tænker: ”Den er go nok, 
det er ham”.

Nå, men sikke da et sted vi 
er, alt er næsten nyt, med skov, 
strand og marker som naboer. 
Sikken en perle. Grillen bliver 
tændt og menuen byder på 
mørbrad og diverse salater, ef-
terfulgt af grill-selv pølser. Alle 
nyder det og aftenen går med 
en munter stemning, diverse 
spil, snak og hygge, og omkring 

midnat falder der ro over lejren.

Lørdagen starter stille og ro-
ligt. Folk står op som det passer 
dem, og efter morgenmaden tril-
ler vi, i små hold, ud og kigger 
lidt på Mors. Ib, Anni og jeg er 
en tur ved den berømte købmand 
i tre etager, der har alt mellem 
himmel og jord. Herefter kører 
vi en tur til Nykøbing, hvor vi 
slentrer en tur på havnen. Efter 
Ib har nævnt det en 5-6 gange 
siger han, at nu skal vi altså snart 
tilbage ellers kommer vi for sent 
til frokost (hvilket absolut ikke 
må ske) så afsted det går. Vi er 
næsten tilbage ved Susvind da 
Ib konstaterer, at der er en lille 
time endnu til frokost, så han 
kommer i tanke om, at der er 
et lille færgested, han hele livet 
gerne har villet se. Anni og jeg 
må jo med Ib, der mener at det 
absolut også er noget for os.

Endelig tilbage på Susvind 
igen får vi en herlig frokost, 
slapper af og nyder tilvæ-relsen. 
Senere går nogen af os til van-
det, hvor der er et par stykker, 
som er ved at samle pynt til 
borddækning. Vi fjoller lidt og 
skal da også prøve svæveba-
nen. Bjarne siger til Sonja og 
Jenny: ”Det tør i sgu da ikke 
tøser”, men det kan i fanme tro 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
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de gjorde. Først den ene så den 
anden under hujen og skrigen. 

Bagefter var det Bo og Beti-
nas tre tøser, der fik banen og 
afsted det gik. Ib og jeg skulle 
lige prøve cykelbådene, og efter 
ca. 20 minutters skubben rundt 
med Her-ren (Ib var pludselig 
blevet kaptajn) fik jeg besked på 
at skubbe den ind til land, hvor 
han forlod båden med ordene: 
”Sikke noget lort”. Alle hyggede 
og snart skulle der gøres klar til 
Gallamiddag.

Glaseret hamburgerryg (stegt 
som vildt) med diverse tilbehør 
og islagkager til dessert serveret 
på Mors, så kan det ikke blive 
bedre. Da alle havde spist (”de 
fle-ste var lige ved og revne”) 
var der amerikansk lotteri med 
herlige præmier til de heldige. 
Herefter kaffe, diverse spil og 
igen den her stemning af fred, 
hygge og et sammenhold, der 

skal opleves, ikke beskrives (for 
det kan man ikke).

Aftenen går og langsomt fal-
der der ro over lejren. Inde hos 
Ib og mig slutter da-gen med 
hans evindelige sang om hvor 
skønt det er at være førtidspen-
sionist, hvor godt pigerne syntes 

han ser ud, og hvor dejligt det 
er at være ædru, og så videre 
og videre….

Søndag morgen er der friske 
rundstykker, og tiden går igen 
stille og roligt. Der bliver pak-
ket sammen og vi gør klar til 
at vi skal hjem. Efter en lille 
frokost får vi ryddet op, og kl. 
13.30 samles vi ved flaget, og 
med hinanden i hånden synges 
”Skuld gammel venskab rejn 
forgo”. Der bliver sagt tak for 
denne gang, vi ses.

Så mangler der bare at blive 
sagt tusind tak til Nykøbing 
gruppen for en super weekend, 
for deres store indsats for at alt 
skulle klappe, og det gjorde 
det sgu. Tak til jer alle for je-
res måde at være på, en herlig 
weekend og et sammenhold, der 
er guld værd.

Skrevet af Troels

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
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Lionspenge 
til Nørbygårdforeningen

Lions Club Hanstholm Teutonia 
har igen i år tildelt Nørbygård-
foreningen en flot kontant gave 
på 5000 kr. Beløbet blev brugt 
i forbindelse med afvikling af 
familiesommerlejr 2014, som 
gik til Spejderbakken Øvre ved 
Vejle. Overrækkelsen skete ved 
en sammenkomst i Hanstholm 
Kirkecenter tirsdag den 17. juni, 
hvor Yvonne Henriksen og Niels 
Chr. Poulsen modtog checken på 
Nørbygård-foreningens vegne.

Charlotte Døjholt

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
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Redaktionen har modtaget denne sommerferiehilsen fra John og Pia Kristensen. 
John er p.t. i alkoholbehandling på Nørbygård

 
 
 

d. 14/7 –  19/7-14 

Turen til Grejsdalen! 
 

Ja så gik turen til Grejsdalen v/Vejle på Spejderbakken Ydre. Nogen tog fællesbussen fra 

Hanstholm og andre deres bil. Og alle skulle mødes mandag d. 14/7-14 kl. 12.00, hvor vi 

skulle bo de næste 5 dage. 

Da alle havde fundet sig til rette blev d
er brygget kaffe i spandevis og flaget blev hejst. 

Da det nærmede sig aftensmad stod bl.a. John og jeg for at anrette, det stod på 
deller og 

kartoffelsalat. Der var mange munde at mætte, hele 34 personer. Og så blev der hængt 

arbejdsopgaver op, som hver især skulle i løbet af ugen. Bl.a. første mand/kvinde står op: 

Lave en spand kaffe. Om onsdagen var der en tur til Legoland o
g Givskud. Det var en dejlig 

tur. Det vil John og jeg gøre om, og mange andre gør det samme, så det ser vi frem til næste 

år.  
Den næste tur går til Bamsebo v/Gudenå, hvor vi skal på kanotur den sidste weekend i au-

gust. Så vi håber der er stor tilslutning og ve
jret er med os. Så en stor tak til Jer, som har 

planlagt turen og al den mad, det var perfekt. Det er super dejligt at møde nye som gamle og 

at der blev snakket på kryds og tværs. 

 
Venlig hilsen 
 

John og Pia. 
 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Man skal kende verden,før man kan ændre den.
Bo Schiermer
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Vel ankommet til Spejderbak-
ken Øvre i Grejs, ved Vejle, 
midt i den mest fantastiske 
natur, blev vi budt på kaffe og, 
selvfølgelig kage, som Agnes 
havde bagt. Tak Agnes. Sam-
talerne gik livligt for sig, som 
altid.

Efter kaffen fik alle vist ind-
rettet sig på værelserne. De 
unge mennesker fandt hurtigt 
sammen, og besluttede straks 
at indtage kælderen, hvor også 
nogen af dem brugte nat-ten, når 
de da ikke gik tur i skoven med 
lommelygte.

Dagene i spejderhytten blev 
brugt på forskellig vis. En en-
kelt sov længe (farmor) men 
hun brugte også den halve nat 
på kortspil, og søvn skulle hun 
jo da have.

Vi var nogen få, der var meget 
tidligt oppe, inden kl 6, hver 
morgen. Vi hyggede os udenfor 
med kaffe og en smøg. Lidt 
efter lidt dukkede folkene så 
op, mere eller mindre friske. 
Dog sov ungdommen den halve 
formiddag. 

Frokosten blev hver dag ind-
taget med stor begejstring. Al-
verdens ”guer” sager var der. 

Efter frokosten tyndede det 
lidt ud i befolkningen, da alle 
gerne ville se Grejs og omegn. 
Nogen af forældrene tog de af 
ungerne, der ville, med i fri-
luftsbadet i Jelling flere dage i 
træk. Hvor ungerne hyggede sig 
gevaldigt. Selv var jeg en tur i 
Fredericia med 2 herrer, hvor vi 
besigtigede Fredericia vold. Et 
imponerende stykke danmarks-
historie, som er et besøg værd. 
12 år havde det taget at bygge 
denne fæstning.

Ove ankom onsdag, med en 
meget slank Vappe (hund), ej 
hvor var den blevet slank. Men 
… Det viste sig det var en ny 
lille dronning, Sonja og Ove 
havde erhvervet sig, nemlig af 
den årsag, at Ove skulle have 
noget at foretage sig, nu han er 
blevet en ældre hjemmegående 
husfar. Onsdag var også dagen, 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Sommerferietur 
med Nørbygårdforeningen 

af Karin Villerup
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hvor vi tog afsked, for denne 
gang, med Sonja. Hun skulle 
hjem til Vappe.

Dagene lignede hinanden 
meget. Der blev drukket meget 
kaffe og røget mange smøger.

Folkene tog på udflugter, 
ja nogen var en afstikker over 
grænsen også.

Legoland var fælles udflugts-
mål i år. For at få vor entre billet-
ter udleveret, stod Svend Åge i 
kø i meget, meget lang tid, men 
endelig fik vi vore billetter og 
kunne gå ind i det, som nu er 

blevet ganske kommercielt. Ren 
og skær tivolipark. Den gamle 
ånd omkring Legoland, er fuld-
stændig væk. I dag handler det 
om ren og skær profit, desværre. 
Den mindste del af Legoland, er 
faktisk det, Legoland blev startet 
op omkring, nemlig projekter 
bygget op af legoklodser. Dette 
er til gængæld en fantastisk del 
at udforske.

Fredag aften var der fest mid-
dag. Et rigtigt godt samarbejde 
køkkenfolkene imellem, og en 
rigtig dejlig festmiddag var det.

Lørdag var så afrejse dagen. 
Der kunne smøres madpakker 
til hjemturen.

Dette er lidt om sommerferien 
2014. Vi var ikke mange i år. 
Måske skulle foreningsmedlem-
merne noget andet i år. 

En ellers billig ferie, som 
de fleste har råd til, hvis ellers 
ikke der foreligger andre planer 
for ferien.

Kærlig hilsen 
fra Madam Villerup
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Inviterer medlemmer, samt alle med 
tidligere og nuværende   

tilknytning til foreningen til 

Lørdag d. 4. Oktober 2014 kl.10.00 
på Nørbygård  

 

Vi starter med kaffe og rundstykker. 
I løbet af formiddagen vil der være socialt samvær 
og et par taler. 
 

Kl. 12.30 spiser vi buffet. 
 

I løbet af eftermiddagen vil der være socialt 
samvær, underholdning og kaffe. 
 

Arrangementet afsluttes kl. 16.30 med fællessang. 
 

Da foreningen har svært ved at finde anvendelse 
for buketter, vaser etc. er foreningens ønsker 
kontante bidrag, som kan gives på dagen eller 
indsættes på vores konto i Sparekassen Thy 
Reg nr. 9111 Konto nr. 0002437899 
 

Tilmelding senest fredag d. 26 september til 
Nørbygård. 

 

Vi håber at se rigtig mange denne dag! 
 

Med venlig hilsen 
Jubilæumsudvalget 
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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.
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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2014
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

 Lør. d. 27. september , kl. 10.00 - 16.00

 Lør. d. 25. oktober , kl. 10.00 - 16.00

 Lør. d. 29. november , kl. 10.00 - 14.00

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 Inger 

Marie Feilan.  

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm

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

Aktivitets-tilbud
NørbygårdforeNiNgeN

Nørbygårdforeningen:
Depot:

For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Charlotte Døjholt, tlf. 40 40 19 44.

E-mailadr.: cd@thisted.dk  

Nørbygårdforeningens 
25 års jubilæum

Lørdag den 4. oktober 2014 fejres Nørbygård-
foreningens jubilæum på Nørbygård. Tilmel-
ding til Nørbygård senest den 26. september 

2014.

Ved ønsket om medlemskab i 
Nørbygårdforeningen:

Vil jeg gerne have din E-mail adresse, så vi 
her i Nørbygårdforeningen nemmere og hurti-

gere 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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Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2014
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 15. november 2014

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 
Inger Marie Feilan 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 2014

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

 Lør. d. 27. september , kl. 10.00 – 16.00

 Lør. d. 25. oktober , kl. 10.00 – 16.00

 Lør. d. 29. november , kl. 10.00 – 14.00

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 Charlotte Døjholt. 

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?


