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REDAKTIONENS SPALTE

Lionspenge til 
Nørbygårdforeningen
Lions Club Hanstholm Teutonia har igen 
i år tildelt Nørbygårdforeningen en flot 
kontant pengegave på 5000,- kr. Beløbet 
blev brugt i forbindelse med afvikling af  
foreningens familiesommerlejr i uge 29 - 
2013, som i år gik til Egerup på Sjælland. 

Overrækkelsen af pengegaven skete ved 
en sammenkomst i Hanstholm Kirkecen-
ter tirsdag den 25. juni, hvor Niels Chr. 
Poulsen og Bent Kirk modtog checken på 
Nørbygårdforeningens vegne.

Charlotte Døjholt, 
netværkskonsulent, Nørbygård.

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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Lørdag den 13. juli mødte 
bussen op allerede kl. 7.00 ved 
Nørbygård. Her stod nogle af 
vores deltagere på, og andre var 
mødt op for at pakke bussen med 
det udstyr, vi skulle have med. 
Der skal her siges en stor tak til 
Agnes for den dejlige kage, hun 
havde bagt til os, som vi kunne 
nyde på turen til Sjælland.

Efter pakning af bussen gik 
turen over Nykøbing for at hente 
Jonna og efterfølgende blev Lars 
og Ulla Pia samlet op ved ho-
vedvejen lige uden for Solbjerg. 
Herefter kørte bussen så videre 
til Viborg, hvor det største antal 
deltagere stod på bussen. Herfra 
kørte vi så videre til Herning, 
hvor de sidste deltagere stod på.

Som de store kaffedrikkere vi 
er i denne forening, var der al-
lerede nogle i Viborg, som efter-
spurgte om vi ikke kunne få en 
kop kaffe, men det var ikke før 
efter afgangen fra Herning, at vi 
fik serveret kaffe og rundstykker 
af buschaufføren. Hanstholm 
Turistfart havde færdige, smurte 
rundstykker med til os, og der 
manglede ikke noget.

Der var ca. 20 af os som var 

med bussen, og de øvrige 24 
personer havde selv sørget for 
transport til lejren i Egerup ved 
Skælskør. En enkel tog toget til 
Korsør og kom så med bussen 
videre til lejren.

Under turen til lejren havde 
vi et længere ophold på en 
rasteplads ved den fynske mo-
torvej. Her mødte vi så Karin, 
som havde Annie og hendes 
barnebarn med.

Midt eftermiddag ankom vi 
til lejren og fik hurtigt tømt bus-
sen. Chaufføren skulle tilbage 
til Hanstholm med det samme. 
Nogle af dem, som selv var kørt 
var allerede kommet og havde 
låst op for os. Det vi mødte i 
lejren var ikke så godt .Det var 
en lejr som er godt slidt, og det 
værste var rengøringen. Den 
var efter vores mening ikke 
acceptabel, så vi påbegyndte 
en rengøring af køkkenet og de 
værelser, som vi ville bo på. Det 
var ikke lige det, vi regnede med 
var nødvendigt, men ellers synes 
vi ikke at vi kunne være der. 
Indretningen af lejren var ok, og 
den ligger i dejlige omgivelser 
med kort afstand til stranden, 

hvor der i løbet af ugen var en 
del som tog ned og badede.

Det er jo nogle dejlige og 
positive mennesker som del-
tager på sommerferieturen, så 
derfor var der heller ikke særlig 
meget brok over manglen på 
rengøring i lejren. Man hjalp 
hinanden med at gøre rent og 
fik os indrettet og fik gang i 
kaffemaskinerne.

Nogle skulle have teltet sat 
op og luftmadrasser pumpet op. 
Lige pludselig under opgaven 
med at puste en luftmadras op, 
kommer der et kæmpe stort 
brag. Luftmadrassen springer i 
luften lige bag ved Bøje, så han 
hopper en halv meter i luften., 
men han er jo sådan en sindig 
og rolig mand og kom derfor 
hurtigt over det.

Lørdag aften stod den så 
på den sædvanlige ret: Kold 
kartoffelsalat med frikadeller, 
pølser og en salat. Så er ferien 
påbegyndt.

Om aften ser man hurtigt, at 
kortklubben bliver dannet. Små 
grupper sætter sig og hygger 
med kortspil og brætspil. Nogle 
af de unge finder sammen enten 

REDAKTIONENS SPALTE

En historie omkring 

Nørbygårdforeningens 
sommerferietur 

i uge 29
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på værelserne eller i grupper 
med snak og spil.

I år var vi 7 børn og 36 voksne 
som deltog i ferien. Der var 
nogle, som først kom om man-
dagen, og der var nogle som 
forlod ferien om torsdagen og 
om fredagen.

Lørdag aften var vi tidligt i 
seng, og om søndagen hyggede 
vi os på lejren. Der var ikke 
planlagt noget, så nogle tog til 
stranden og andre tog en tur til 
Skælskør, som var den nærmeste 
store by til lejren. En skøn by 
med et dejligt havneområde, 
og en gågade hvor der var en 
fin isbutik.

HC´s søn havde taget et 
klatrereb med, som de unge 
brugte hele ugen til at kravle 
op i et stort træ med. Det havde 
man meget stor glæde af under 
hele ferien, og der var også et 

par af de ældre som troede de 
kunne kravle op, men holdt sig 
heldigvis på jorden.

Mandag var den store ud-
flugtsdag til København. Nogle 
blev kørt  til Korsør og herfra tog 
de så toget ind til København. 
Andre samlede sig i private 
biler og kørte til Høje Tåstrup, 
stillede bilen og tog S-toget ind 
til København Hovedbanegård. 
Nogle tog til den nye attraktion 
”Den blå planet,” som ligger 
på Amager, og andre tog i Zoo. 
Nogle tog en kanalrundfart; der 
var også tid til en tur på strøget. 
Ja, så havde vi også en tre styk-
ker, som syntes, det kunne være 
dejligt at køre i den forkerte 
retning med bussen og først ved 
endestationen opdagede, at man 
skulle havde taget bussen, når 
den kørte i den modsatte retning. 

Men de nåde da ud til Den Blå 
Planet, inden den lukkede Hi 
Hi! De, som tog til København 
oplevede mange forskellige ting 
og en gav udtryk for, at der var 
alt for mange mennesker ved de 
attraktioner, man ville se.

Sidst på eftermiddagen kom 
man så hjem fra København, og 
oplevelser fra turen blev fortalt 
og grinet af.

Mandag aften ankom så Anna, 
Michael og Jesper til lejren og 
Anna skal også have en tak for 
kagen hun havde med.

Tirsdag var også en dag, hvor 
man selv kunne gøre hvad man 
havde lyst til. Nogle sov længe 
og andre tog en tur til Roskilde 
og Helsingør for at se på dom-
kirker og Kronborg. 

Sådan nogle dage, hvor vi 
ikke har planlagt noget, og man 

REDAKTIONENS SPALTE
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for de flestes vedkommende er 
hjemme på lejren, får vi snakket 
en masse sammen og hygger os 
med kaffe og noget godt til fro-
kosten, og højdepunktet på disse 
dage er som regel spisetiderne. 
Der bliver spist, strikket og læst 
en masse. Sidst på eftermidda-
gen ankommer så formanden 
og slutter sig til turen. Han blev 
budt velkommen, og ingen turde 
spørge ham om hvornår han vil 
hjem igen.

Efter aftensmaden hav-
de de unge inviteret til 
rundbold. Hurtigt fik vi 
os delt op i 2 hold, og der 
går straks konkurrence i 
den. Ingen af holdene vil 
tabe. Der bliver spillet 
så længe, der var styr 
på scoringerne, herefter 
holdt vi op med spille 
og gik over til en anden 
konkurrence, som gik ud 
på at man blev delt i tre 

hold, og hver hold fik udleveret 
en 20 kr. som man så på skift på 
hvert hold skulle placere mellem 
sine baller og bære ned omkring 
en bold og tilbage til sin makker 
uden at tabe den. Det havde vi 
meget grin af, og et af holdene 
tabte tit deres mønt og kunne 
ikke finde den igen i græsset. 
Det så lidt komisk ud, at de 
kravlede rundt med rumpen i 
vejret for at 

lede efter mønten.  Det kan jo 
godt være, at ballerne var for 
slappe, så det var svært at holde 
på mønten.

Tirsdag aften blev man enig 
om, hvem der ville til Bon 
Bonland og hvem, der ville til 
Knuthenborg Safaripark. Til 
den tur får man også sig fordelt 
i privatbiler, og turen går af sted 
onsdag formiddag.

Både unge og gamle godt 
20 personer hygger sig i Bon 
Bonland og ca. lige så mange 
drager til Knuthenborg for at 
opleve de mange dyr, som 
er i parken. Nogle af os som 
blev hjemme på lejren og 
hyggede os, Vi tog en tur 
ind til Skælskør og fik os en 
grande is. 

Ved hjemkomsten fra 
udflugten kom de unge 
ud til os i køkkenet og 
fortalte med stor fornø-
jelse om deres oplevelser 
i Bon Bonland, og at de 

REDAKTIONENS SPALTE
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måtte tage sig af Per, for han 
var blevet meget dårligt efter 
en tur i rutschebanen. Det er 
ikke sådan, når der går ungdom 
i gamle huse.

I Knuthenborg var det varmt 
at køre rundt i egne biler, og 
den eneste måde man kunne 
vække de dovne dyr på var ved 
at trille stille forbi girafferne og 
zebraerne, og køleblæseren på 
bilen startede. Det larmede 

så meget, at dyrene vågnede op.
Onsdag aften fik vi en dejlig 

middag og efterfølgende nød 
vi lækker jordbærkage, som 
Betina og Erik havde lavet (Tak 
for det). Imens man indtog den 
lækre kage, spillede man en 
gang amerikansk lotteri med 
dejlig sponsorgaver. Der var stor 
spænding under hele spillet og 
der blev grinet og hygget med 
både kage og spil.

Vejret blev i løbet af ugen 
bedre og bedre, så de unge kom 
i tanke om, at det kunne være 

hyggeligt at sove 
ude omkring bål-
stedet.  Tanken 
blev til handling 
og wupti - bålet 
blev tændt og so-
veposer og lig-
geunderlag kom 
u d  o m k r i n g 
bålet. Der blev 
hygget, snak-

ket og kigget på stjerner, 
inden man gav sig til at sove. 
Det var en så god oplevelse, at 
man tog en ekstra nat med disse 
oplevelser.

Torsdag og fredag var to 
dage, som man selv kunne 
bruge til det, man havde lyst 
til. Nogle tog på små udflugter 
rundt i omegnen for at se på 
attraktioner.  Nogle begyndte at 
forlade lejren, og torsdag aften 
var der så den store festmiddag, 
ganske som det plejer at være. 
Hyggeligt!!

Fredag var dagen hvor man 

godt kan mærke, at man skal 
hjem dagen efter. Der skal afreg-
nes med købmanden, og der skal 
pakkes. Det er dagen, hvor man 
spiser rester mm. Nogle skal 
videre på ferie et anden sted.

 Lørdag morgen  kom bussen, 
og den bliver hurtigt pakket, 
og der tages afsked med dem, 
som kører selv, og af sted går 
det mod Jylland. Humøret er 
ok, og turen går godt, glidende 
lige til Middelfart, så går det i 
stå, og man hænger i en kø en 
times tid. Efter Vejle holdes der 
en længere pause, hvor man fik 
noget at spise, inden man kørte 
videre.

Selvom turen tog lidt længere 
tid, end man havde regnet med, 
var opfattelsen, at man havde 
haft en god ferietur også den 
sommer sammen med Nørby-
gårdforeningen. Vi håber at se 
jer til næste sommerferietur i 
2014.

Mange kærlige hilsner Ferie-
udvalget 2013.

REDAKTIONENS SPALTE
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Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form 
for kognitiv adfærdsterapi.

Mindfulness er evnen til at være opmærksom på 
en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. Mindfulness 
skaber fleksibilitet i tænkningen og øger mulig-
heden for at styre opmærksomheden – tanker ses 
som tanker og ikke en afspejling af virkeligheden.

Målet er at træne en bevidst opmærksomheds-
kontrol, en form for informationsbearbejdning, der 
ikke er forenelig med den tænkning, som karak-
teriserer forskellige former for psykiske lidelser, 
som depression, angst, stress o.a

Den positive effekt ved mindfulness-træning 
kan forklares ved, at metoden udvikler en me-
takognitiv opmærksomhed, at personen lærer at 
observere tankeprocesserne, mens de foregår. Der-
ved skabes en ændring i relationen til de oplevede 
mentale begivenheder, tanker ses som tanker…

Målet med mindfulness-træning er at opnå så 
stor tilstedeværelse i nuet som mulig.

CENTRALE FÆRDIGHEDER SOM 
TRÆNES VED MINDFULNESS.

1. Koncentration – evnen til at fokusere på et 
bestemt sted, opmærksomhed på kvaliteten af 
at samle og sprede opmærksomhed.

2. Opmærksomhed på tanker, følelser og krops-
lige situationer.

3. At kunne være i nuet.
4. Decentrering – at kunne registrere uden at 

glide af.
5. Accept – hverken fastholde eller afvise med 

venlig opmærksomhed.
6. Kunne give slip på indre oplevelser man har 

haft, følelser eller tanker.
7. At kunne være med i stedet for at skulle 

handle på.
8. At kunne bringe opmærksomhed til de fysiske 

fornemmelser, der er knyttet til et bestemt 
problem.

Artikel til bladet…
Fra Inger Marie Feilan, Alkoholbehandlingen, 

har vi tidligere for år tilbage til Nørbygård Nyt modtaget 
følgende beskrivelse af en helbredelsesaktivitet /metode, 
der arbejdes med i behandlingsafsnittet på Nørbygård 

– metoden benyttes stadig dagligt 
nu yderligere kombineret med nada forud efter ønske.

For at udbrede kendskabet til andre 
(også eksempelvis for bosteds beboere) om, 

hvad mindfulness er, og hvordan  den brugesl, 
genoptrykkes  artiklen hermed. (Red).

HVAD ER 
MINDFULNESS ?
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GRUNDHOLDNINGER I MINDFULNESS.

venlighed – udholdenhed/åbenhed – begynders 
sind – mod til at møde det der er.

Psykolog Morten Sveistrup Hecksher /
Beh/fam.terapeut Inger Marie Feilan.

Efterfølgende følger et personligt indlæg fra en 
tidligere beboers personlige erfaringer og ople-
velser ved brugen af metoden.

Jeg har i forskellige sammenhænge 
hørt om mindfulness.

Det lød interessant, og det lød som en god ting 
at gøre for sig selv som alle de andre ting, der er 
oppe i tiden. Men hvornår skulle jeg få det gjort? 
Hverdagen kørte derud ad med 180 km i svinget.

Kunne det mon hjælpe på mit stress? Mine for-
hutlede tanker som bare kørte og kørte i hvileløs 
ring. Alt det jeg skulle og burde – alt det jeg ville 
eller ville jeg?

Jeg blev introduceret til mindfulness. Det lød 
godt.

Jeg gik ind til det med åbenhed og begynder-
sind. At skulle sidde i 3 minutter med lukkede 
øjne og alligevel være til stede. Det var SÅ svært.

At have fokus på åndedrættet, når maven var 
knuget sammen i skyld og skam og dårligdom. 
Og brystet en stor knude. At sidde fokuseret når 
græsslåmaskinen kørte med højt støjniveau.

Men dag for dag gav det mere ro.
Forskellige metoder løsnede op for de utallige 

muligheder. At sidde med åbne øjne og have fokus 
på en mælkebøtte. Verden gled forbi, men den var 
der. Jeg skulle ikke først have verden lavet om.

At bruge urets tikken til ro, stille musik. Scan-
ning af kroppen, registrering af spændingerne og 
lade dem være. Lade tankerne komme og glide 
igen. Jeg er ikke mine tanker!

Rytmen udenfor kan jeg især godt lide. Fuglene 
kvidren, blæsten i træerne.

Jeg finder en rytme, jeg kan finde ro ind. Vand-
rytmen er for mig helt speciel. Den giver mig ro. 
Bølgerne ved havet, en bæk, der flyder eller stille 
rislen fra en vandsten.

Duftene udefra kan jeg også bruge. De skærper 
mine sanser og opmærksomhed i nuet og får fokus 
på de små men livsvigtige ting i livet.

Det mest fantastiske er, at jeg kan bruge det 
overalt.

Jeg bruger mindfulness i køen i supermarkedet 
og føler, at jeg får tiden foræret i stedet for stress.

Jeg bruger det, hvis jeg ikke kan sove. – Her er 
det mest fokus på åndedrættet. At spise mindful og 
smage på maden hjælper også på vægten!

Jeg har brugt det ifm en ubehagelig samtale: 
Fokus på fødderne i gulvet og ryggen i stolen – og 
så roligt stemmeleje. Det giver værdighed!

Mindfulness hjælper mig til at forstå mig selv; 
hjælper mig til at se mig selv som en brik i Uni-
verset. Men giver mig også sindsro til at acceptere 
de ting, jeg ikke kan ændre!

Og at se på mig selv med venlighed!
Annemarie Nørregaard.

Citat Etta Cameron:
”De færreste er bevidste om den enorme kraft, vore tanker har. Dårlige tanker kan forurene et 
helt rum. Positive tanker kan løfte alle op igen.

Gå ind i et rum og smil. Prøv at lægge mærke til, hvordan stemningen løftes. Og så skal du 
beskytte dig mod dårlige vibrationer. 

Nogle gange møder man mennesker med humørsvingninger. Luk de negative energier ude! Vi 
skal huske på, at vi er meget følsomme over for hinandens energier og vibrationer.

Det er kun dette sekund lige her og nu, som er dit.

Verden er en gave til os. Så et lille frø af taknemmelighed hver dag. Det bliver til sidst en stor 
plante…”
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Kærlighed

Et barn, som kritiseres,
lærer at fordømme.
Et barn, som får klø,
lærer at slås.
Et barn, som hånes,
bliver genert.
Et barn, som udsættes for ironi,
får dårlig samvittighed.

Men et barn, som opmuntres,
lærer selvtillid.
Et barn, som mødes med tolerance,
lærer tålmodighed.
Et barn, som oplever fair play,
lærer retfærdighed.
Et barn, som oplever venskab,
lærer venlighed.
Et barn, som oplever tryghed,
bliver tillidsfuldt.
Et barn, som er elsket og får knus,
lærer at føle kærligheden i verden.

                             (Ukendt forfatter).
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NYT FRA NØRBYGÅRD

Nørbygårds nye modtageafde-
ling har nu været i drift i godt 
et år og har til fulde levet op 
til forventningerne. Modtage-
afdelingen er til personer, der 
ved indskrivning på Nørbygård 
er påvirket af alkohol og/eller 
andre rusmidler i lettere grad 
og ligeledes til personer, der 
under ophold i bosted/behand-
lingsforløb får et tilbagefald. 
Tilbuddet bidrager til, at bebo-
erne fastholdes i behandlingen 
og at Nørbygårds boafdelinger 
fortsat søges fastholdt som 
rusfrie boafdelinger. 

I alt 45 personer har i det for-
løbne år været indskrevet i mod-
tageafdelingen. Flere brugere af 
modtageafdelingen har udtrykt 
stor tilfredshed med tilbuddet 
og har haft oplevelsen af at få en 
god service i en meget vanskelig 
livssituation. Alternativet til 
ophold i modtageafdelingen vil 
være udskrivning til et andet af-
rusningstilbud eller udskrivning 
til egen bolig.

Ved ophold i modtageafdelin-
gen iværksættes en afklarings- 
og motivationsforløb, hvor 

der arbejdes med tilbagefaldet 
og hvor det skal afklares, om 
borgeren er motiveret for forsat 
ophold i bosted eller behandling.

Etablering af modtageafde-
lingen er en styrkelse af Nør-
bygårds vifte af specialiserede 
tilbud. Nørbygård kan på en 
mere faglig kompetent måde 
imødekomme de behov, borger-
ne har for pleje og omsorg, når 
en borger med misbrugsproble-

mer søger ophold på Nørbygård.
Det er dog forsat således, at 

for borgere med langvarig og 
massiv misbrug af alkohol og 
andre rusmidler, og som har 
en høj alkoholpromille, vil der 
forsat være behov for et eksternt 
afrusningstilbud eller indlæg-
gelse på et sygehus.

Erik Jeppesen
Centerleder 

Nørbygårds nye modtageafdeling blev indviet og taget i brug 
den 1. juni 2012 - her følger et tilbageblik med fokus på det faktiske 

behov for at etablere et sådant tilbud, og i hvilket omfang 
tilbuddet er blevet benyttet. 

Følgende tilbageblik er indleveret til Nørbygård Nyt af 
Erik Jeppesen, Centerleder.

Nørbygårds nye modtageafdeling
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Det var fredag d. 7. juni, at 5 
beboere og en medarbejder fra 
Nørbygård drog til Hanstholm 
Camping for at blive guidet 
gennem klitlandskab og strand 
- med sol i øjnene og vind i håret 
- på hesteryg. Vel at mærke på 
Islandske hesteryg.

 Vi blev mødt med flere udfor-
dringer på turen; for det første 

blev vi mødt af en belgisk guide, 
som talte engelsk. Dernæst 
fulgte indfangning, op sadling, 
træning i at sidde på en hest og 
lære signaler på: Fremad, stop, 
venstre, højre osv. Terrænet var 
jo heller ikke ligefrem fladt, 
og når en hest går op ad bakke 
og rytteren skal lette sig lidt i 
sadlen, hvilket bragte os lidt ud 

af komfortzonen i begyndelsen, 
så godt at turen kun varede ca. 
2 timer. 

Til sidst skridtede og tøltede 
vi gennem landskabet og var ét 
med hesten, ja nogle galoperede 
også, og nogle tændte ligefrem 
en cigaret under turen. 

En beboer udtrykte sig så 
smukt, og vi blev alle enige om, 
at det var den bare sandhed: 

”Når jeg rider her i klit-
landskabet og ser ud over 
klit og hav, talende engelsk 
og nyder en smøg, ja så ER 
jeg sku John Wayne”. 

Christina Nielsen.

NYT FRA NØRBYGÅRD

Sommeren 2013 på Nørbygård har været præget af, at der især i bosted har været 
planlagt nogle udflugter for beboere og medarbejdere for at bryde den daglige hverdag 

og for at opleve nogle sommerlige aktiviteter.
Af ture, der er blevet afviklet, kan nævnes fisketur, minigolftur til Salling, 

tur til Jesperhus Blomsterpark… Ikke mindst skal nævnes turen i forsommeren, 
hvor modige sjæle drog af sted for at opleve en tur på hesteryg. 

Fra Christina Nielsen, afd. leder bosted, der var tovholder på aktiviteten, 
har vi modtaget følgende beskrivelse af dagens oplevelser…

Den dag vi alle blev til John Wayne!
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NYT FRA NØRBYGÅRD

Adventshygge på Nørbygård 
lørdag d. 30. nov. 2013 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 d. 22. nov. på tlf. 99 17 
25 00.

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

Programmet vil udforme sig således:

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 lá 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.

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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Syvsovere kan godt gå hjem og 
lægge sig. Hvis de altså fortsat 
vil være i halvdårligt humør 
og have et ringere immunfor-
svar. Vil man derimod være 
sund, glad og have mest muligt 
overskud, gælder det om at stå 
tidligt op.

Ny forskning viser, at hvis vi 
ligger og snuer om morgenen og 
ikke kan komme ud af fjerene, 
føler vi os generelt i dårligere 
humør. Vi er mindre effektive 
i løbet af dagen og bliver hur-
tigere syge, end hvis vi var 
sprunget ud af sengen lidt før.

Morgenmennesker er mere 
friske.

Forskere fra University of 
Toronto i Canada har som led 

i en stor undersøgelse af søvn 
og søvnvaner spurgt i alt 735 
voksne i alderen 17-79 år om, 
hvornår de typisk står op og 
går i seng. I den forbindelse er 
de også blevet spurgt om deres 
følelses- og sundhedsmæssige 
tilstand.

Forskerne konkluderer, at 
morgenmenneskene viste sig 
at være mere friske, gladere 
og havde større motivation til 
at møde dagens udfordringer, 
skriver den britiske avis The 
Telegraph.

De canadiske forskere delte 
forsøgspersonerne i to grupper 
efter alder. En aldersgruppe på 
59-79 år og en yngre på 17-38 år.

Ifølge forskerne var de ældste 

voksne i højere grad morgen-
mennesker og mere positive end 
de yngre, der i gennemsnit stod 
senere op.

Den gruppe, der har for vane 
at hænge længe oppe om aftenen 
og måske også ind i nattetimer-
ne, er tilbøjelig til at have det, 
som forskerne kalder for ”socialt 
jetlag.” En tilstand hvor vi både 
mentalt og fysisk kommer ud af 
trit med døgnrytmen.

Vores døgnrytme styrs af 
lys og mørke.

”Vores døgnrytme styres af 
lys og mørke, og hvis vi sam-
tidig skubber for meget rundt 
på døgnrytmen, producerer vi 
automatisk flere stresshormo-

Stå tidligt op 
og bliv glad

På Nørbygård arbejdes målrettet hen imod, at den enkelte i det personlige arbejde med at komme 
ud af misbruget / alkoholafhængigheden opnår færdigheder i at opnå en stabiliseret hverdag med 
gode rutiner for at få skabt et godt liv. 
Mange misbrugere under behandling oplever imidlertid store vanskeligheder med eksempelvis at 
have en stabil søvnrytme, som igen medfører stress og træthed i hverdagen. Årsagerne kan være, 
at man i sin struktur bytter om på dag og nat, eller det kan være senabstinenser, man er plaget af, 
som gør den gode søvnrytme så vanskelig.
Nedenstående artikel beskriver forskning om emnet lige så vel, som der følger noget viden og 
nogle enkle råd om, hvad der har betydning, når man skal forbedre sin søvnrytme. Artiklen byg-
ger på forskning og viden af søvnforsker Michael Rasmussen, Center for Stress og Trivsel. (Red.)

Jo tidligere, du kommer ud af fjerene, 
jo gladere og sundere er du, viser forskning. 

Vi kan ikke ”gamble” med vores biologiske system 
og udsætte søvn.
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ner, som kan være med til at 
nedsætte immunforsvaret,” siger 
Michael Rasmussen, Center for 
Stress og Trivsel.

Han forklarer, at kroppen op-
lever det som at flyve igennem 
flere tidszoner, hvis den kom-
mer ud af trit med døgnrytmen, 
som er biologisk betinget for 
mennesket.

”Vi har behov for lys gerne 
mest muligt. Hvilket hører med 
til forklaringen på, at morgen-
mennesker er mere glade og 
mere sunde – fordi de når at 
få mere af dagslyset. Lyset er 
i høj grad styrende for vores 
velbefindende,” siger Michael 
Rasmussen.

Stå op og gå i seng på 
samme tid…

Hvad der også har betyd-
ning, er en regelmæssig søvn. 
At vi står op og går i seng på 
nogenlunde samme tidspunkt 
hver dag.

”Nogle er tilbøjelige til at 
sige, at de indhenter søvnen i 
weekenden, hvor der typisk er 
bedre tid til at sove. Men alt for 
meget uregelmæssighed i vores 
søvnmønster skaber ubalance i 
vores biologiske system.

Så det med at tro, at man kan 
indhente søvn senere, er ikke 
noget god idé, slutter Michael 
Rasmussen.
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Holstebrogruppens sommerfest 2013
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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.: IOGT Huset, Rødevej 2 d, 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 Herman Grønbæk, tlf. 97 49 52 52 / 27 45 81 12.
Mailadr.: hgr@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Hermann Grønbæk, tlf. 27 45 81 12 eller 97 49 52 52
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe den 2. tirsdag hver måned. kl. 19 – 21 på:
Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, 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: Tietgens-
gade 5 c, Herning.
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 2013
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

Lør. d. 28. sept. 2013, kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 26. okt.2013, kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 30. nov. 2013, 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 efter- 
behandlings- og pårørendedage sker ved 
henvendelse til Anne Mette Dieckmann  

og Ib Hjort Jensen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm

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

Aktivitets-tilbud
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 Nørbygårdforeningen 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.

Adventshygge på 
Nørbygård lørdag 

D. 30. nov. 2013 kl. 14.00 – 20.00

Igen i år vil Nørbygård invitere til advents-
hygge. Det er et af vore traditionsrige arrange-
menter, hvor især tidligere beboere, pårørende 
og børn hygger sig med hinanden og sammen 
med Nørbygårds beboere, deres pårørende og 

medarbejdere.
Nørbygård vil være vært. Husk tilmelding se-

nest fredag d. 22. nov. på tlf. 99 17 25 00.
Se i øvrigt opslag inde i bladet.
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Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2013
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:

Lør. d. 23. nov. og søn. 24. nov. 2013

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.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2013

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lør. d. 28. sept. 2013, kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 26. okt. 2013, kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 30. nov. 2013, 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?


