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Vi nærmer os igen et års-
skifte og vil i den anledning 
kigge lidt tilbage på året, der 
snart er gået. 

Vi har også i 2010 fastholdt 
fokus på de mennesker, som 
har valgt at bruge Nørbygårds 
tilbud om alkoholbehandling 
og omsorg. Nørbygårds års-
kalender indeholder navne 
på ca. 100 personer, som vi 
i 2010 har sagt velkommen 
til. Hertil kommer tilbud til 
pårørende og børn, mennesker 
der har modtaget ambulante 
tilbud, efterbehandling og 
efterforsorg.

”De gode fortællinger”.
Nørbygård har her i efteråret 
fejret 30 års jubilæum og i den 

anledning har vi bl.a. udgivet 
hæftet: ”De gode fortællin-
ger”. Det blev til 10 fortæl-
linger om mennesker, der har 
modtaget et behandlingstilbud 
på Nørbygård eller haft et 
ophold i Nørbygård bosted. 

Alle fortæller med glæde og 
taknemlighed om, hvad ophol-
det på Nørbygård har bidraget 
til af markante forandringer i 
deres liv. Hæftet kan fortsat 
rekvireres fra Nørbygård og 
kan ligeledes downloads fra 
vores hjemmeside. 

Nørbygård - alkohol-
behandlingscenter og 
bosted.
Det er nu snart 3 år siden, 
at Nørbygård blev opdelt i 3 
selvstændige institutioner og 

med en vifte af specialiserede 
tilbud målrettet borgernes øn-
sker og behov, og som samti-
dig udgør et helhedsorienteret 
omsorgs- og behandlings-
tilbud. 

Vi har i 2010 oplevet en 
øget efterspørgsel efter Nør-
bygård bosted og en mindre 
efterspørgsel på alkoholbe-
handlingstilbuddet. Det hæn-
ger først og fremmest sammen 
med, at der blæser nye vinde 
i kommunerne og at der i 
mange kommuner spares på 
døgntilbud til mennesker, der 
er afhængige af alkohol. Ud-
fra en faglig vurdering er det 
vores opfattelse, at en del af 

Nørbygård 2010
 – det handler om et godt liv 
       -  for alle i familien !
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målgruppen fortsat har behov 
for et intensivt behandlingstil-
bud, som et døgnophold giver 
mulighed for. 

Det er ligeledes dokumen-
teret, at personer i døgnbe-
handling har færre tilbagefald 
og ligeledes større chance for 
at gennemføre behandlings-
tilbuddet end personer der 
modtager et mindre omfat-
tende dagtilbud. 

Nyt tilbud til tilbage-
faldsklienter.
I alkoholbehandlingen og 
Midtvejshuset har vi i 2010 ar-
bejdet på at udvikle nye tilbud 
til personer, som efter endt 
primærbehandling får tilbage-
fald. Vi har i samarbejde med 
Cenaps Danmark udviklet 
og tilrettelagt en behandling 
specielt for denne målgruppe. 
Således har flere medarbej-
dere været på omfangsrig 
efteruddannelse hos Cenaps 
Danmark, København. 

Midtvejshuset har i 2010 
haft succes med en målrettet 
indsats overfor denne mål-
gruppe.

Kompetenceudvikling.
Nørbygårds væsentligste res-
source er et engageret og 
faglig kompetent medarbej-
derteam. Derfor har vi også i 
2010 haft fokus på medarbej-
dernes kompetencer og har 
anvendt mange ressourcer på 
at tilføre alle medarbejdere 
nye kompetencer. Alle med-
arbejdere har en personlig 
kompetenceudviklingsplan, 
ligesom alle medarbejdere 
modtager supervision af en 
ekstern supervisor. 

Nørbygårdforeningen 
– et netværk af ædru 
alkoholikere og deres 
familier.
Nørbygårdforeningen har 
også i 2010 været et godt til-
bud og en del af Nørbygårds 

efterbehandling og efterfor-
sorg. Nørbygårdforeningen 
er et netværk af ædru alkoho-
likere og deres familier. 

Det er fortsat lokal grupper-
ne/selvhjælpsgrupperne, som 
er fundamentet i foreningens 
mange forskellige netværks-
skabende aktiviteter. Mange 
frivillige yder en stor indsats 
og bidrager til, at skabe fæl-
lesskab, oplevelser, og støtte 
til fortsat ædruelighed efter et 
ophold på Nørbygård. 

Nørbygård 2011.
Nørbygård vil også i 2011være 
et godt behandlingstilbud til 
mennesker og familier, hvor 
alkohol dominerer og styrer 
hverdagen, samt et omsorgs- 
og botilbud til mennesker med 
andre sociale problemer, som 
ikke trives i egen bolig eller 
ikke har en bolig. 

Erik Jeppesen
centerleder     

En julehilsen
Julen er forbundet med mange traditioner. En af dem er, at vi tænder lys for hinanden i 
en tid, hvor dagene bliver kortere og kortere. Mange tidligere beboere husker advents- og 
juletiden som en anderledes og god tid på Nørbygård. 
Vi er midt i adventstiden, som er forbundet med håb, forventninger, lys og glæde. Sådan 
vil vi også gerne, at adventstiden på Nørbygård skal være. Det kan være svært at smile 
og sige glædelig jul, hvis man synes, at der ikke er nogen god grund til det. Julen er også 
ensomhedens tid, især hvis man ingen har at fejre jul sammen med eller savner et eller 
flere mennesker, som man ikke har mulighed for at være sammen med.

At fejre jul på Nørbygård er at fejre jul i fællesskab ! – Sådan har det været år efter år. 

Jeg vil ønske bladets læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. TAK 
til alle, der har relationer til Nørbygård for samarbejde og fællesskab i årets løb. - Vi 
glæder os igen til at fejre jul på Nørbygård - en jul hvor juleevangeliets budskab om fred 
og glæde må nå den enkelte. 

Glædelig jul - godt nytår ! Erik Jeppesen
centerleder
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Julehilsen fra  
formanden i  
Nørbygårdforeningen
Nu nærmer julen sig og det er jo for mange mennesker 
en rigtig travl tid.

Det er det ikke for mig fordi :

”Ganske langsomt, er jeg ved at lære, at 
lave meget lidt, meget langsomt”

så har jeg jo tid til at tænke tilbage på året, som snart 
er slut. Det har igen været et godt år, fordi man er sam-
men med sin familie og alle sine venner i Nørbygård-
foreningen, og kan dele de mange forskellige oplevelser 
vi har haft.

At tænke tilbage på alle de gode og sjove timer vi har 
haft sammen i Nørbygårdforeningen, det er da noget der 
varmer og giver ny energi.

Hvad man så kan bruge al den nye energi til er jo op 
til en selv, men jeg ved at en del af denne vil blive brugt 
i Nørbygårdforeningen, ikke bare på nye aktiviteter, men 
også på at hjælpe og støtte hinanden til at fortsætte med 
at leve ”DET GODE LIV”.

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen til nogle af de 
mange aktiviteter der også vil være i 2011.

Til slut vil jeg sige:

”Pas nu rigtig rigtig godt på dig selv, og 
også lidt på hinanden”

Glædelig jul og godt nytår.
fra Ove Raahede

Genbrugs- 
butikken

Hanstholm Genbrugscenter 
på Molevej 28, som drives 
af Røde Kors, Hanstholm 
afdelingen og Nørbygårdfor-
eningen har også i 2010 haft 
en god omsætning. 

Det er frivillige fra Dansk 
Røde Kors og beboere/medar-
bejdere fra Nørbygård bosted, 
som udfører det daglige slæb 
i butikken, sortere tøj, tøm-
mer contanier, transport og 
sortering af møbler, møbel-
udstilling, vedligeholdelse af 
udendørs arealerne og meget 
andet.

Der skal her lyde en stor tak 
til alle frivillige i Genbrugsbu-
tikken. Nørbygårdforeningen 
får halvdelen af overskuddet 
fra Genbrugsbutikken. Derfor 
kan Nørbygårdforeningen 
tilbyde familielejre, week-
endture og andre aktiviteter på 
meget favorable vilkår. Akti-
viteter hvor forældre og børn 
får en god og stor oplevelse 
sammen i rusfrie miljøer og 
hvor der udvikles netværk og 
venskaber. 

Erik Jeppesen

OBS OBS OBS
Nørbygårdforeningens generalforsamling 2011 finder sted fredag den 15. april 2011, kl. 

18.00 på Nørbygård. 
Dagsorden udsendes i næste Nørbygård Nyt.
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Er man i behandling på 
Nørbygård, er man au-
tomatisk gratis medlem 
af Nørbygårdforenin-
gen og vil således få til-
budt bladet Nørbygård 
Nyt.

Ny adresse?

For alle medlemmer i 
foreningen gælder det:
HUSK ved flytning at 
give besked om adresse-
ændring til Sonja Raa-
hede, Ulstrup, der er 
tovholder på adresseli-
sten.

Sonja Raahede træffes 
på tlf.

97 85 49 57

Nørbygårdforeningen er en 
støtteforening for de menne-
sker, der bruger Nørbygårds 
tilbud. Foreningen har i dag 
ca. 200 medlemmer primært 
tidligere brugere, pårørende, 
frivillige støttepersoner og 
venner af huset. 

Der er stor aktivitet i lo-
kalgrupperne, der har i årets 
løb været forårs weekend-
tur til Spejderbakken Øvre 
ved Vejle. Sommerferietur til 
Fjeldholmlejren, ved Grenå, 
hvor rigtig mange deltog både 
børn og voksne. Det blev også 
til en kano- og weekendtur ved 
det naturskønne Gudenådal, 

med overnatning på Bamsebo 
Camping.

Der har været mange ar-
rangementer i lokalgrupperne 
lige fra tur til Løveparken 
i Givskud, besøg på Dansk 
Støberimuseum, Højriis slot 
med mordmysterie, en aften 
med minigolf, sommergrill og 
bowling aftener til stor glæde 
for mange beboer, pårørende 
og børn.

Socialt samvær og hygge 
prioriteres højt i de 5 lokal-
grupper, der mødes mindst en 
gang i måneden. Der er fokus 
på vigtigheden i det sociale 
samvær og opbakningen er 
stor. Alt det er med til at skabe 
et godt, trygt og ædrueligt 
netværk, hvor man kan føle 
sig velkommen. 

Der har været afholdt in-
formationsaftener om Nørby-
gårdforeningen på Nørbygård. 
Der har været opbakning fra 
lokalgrupperne til at komme 
og  fortælle om livet ude i 
lokalgrupperne, og hvordan 
man kan bruge og få gavn 
af en lokalgruppe. Det har I 
gjort rigtig godt til gavn for 
beboerne på Nørbygård. Det 
har været både inspirerende 
og hyggeligt, at have besøg 
fra lokalgrupperne. En stor 
tak til Jer for, i tog Jer tid til, at 
komme på Nørbygård og dele 
ud af jeres erfaringer.

Jeg vil slutte med, at takke 
lokalgrupperne for et godt 
samarbejde i 2010. Jeg glæder 
mig til at fortsætte dette sam-
arbejde i 2011. Jeg ønsker Jer 
og Jeres familier en Glædelig 
Jul samt et Godt Nytår. 

Mange varme Julehilsner 
fra

Charlotte Døjholt
Netværkskonsulent

Julehilsen til  
Nørbygårdforeningen

Fra Charlotte Døjholt, netværkskonsulent på Nørbygård, 
er flg. julehilsen modtaget til Nørbygård Nyt.
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Lionspenge til 
Nørbygårdforeningen
Lions Club Hanstholm Teutonia har igen i år tildelt 
Nørbygårdforeningen en flot kontant gave på 5000 kr. 
Beløbet blev brugt ifm. afvikling af familiesommerlejr 
2010. Overrækkelsen skete ved en sammenkomst på Væ-
restedet i Hanstholm torsdag den 25. maj, hvor Niels Chr. 
Poulsen modtog checken på Nørbygårdforeningens vegne.

Fra redaktionen skal oplyses, at billeder, der er benyttet i dette nr. af Nørbygård Nyt, 
er fra aktiviteter afholdt i Nørbygårdforeningen – henholdsvis minigolf og 
grillarrangement i Skive.
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I daglig praksis har behand-
leres gøren og laden afspejlet 
en tænkning, der har været 
præget af én af to primære 
hypoteser om sammenhængen 
mellem nikotin og alkohol:

• coping hypotesen: tobak 
kan nedsætte forekomsten 
af tilbagefald ved at virke 
som middel til at mestre 
drikketrang

• priming hypotesen: to-
bak kan øge drikketrangen 
eftersom alkohol og tobak 

fremmer udløsningen af 
dopamin og endogene opi-
oider i det mesolimbiske 
belønningssystem i hjernen

(kilde: BASTA – Behandling 
af Alkohol- Samt TobaksAf-
hængighed – et forsøg på 
metodeudvikling og – afprøv-
ning, Per Nielsen & Steffen 
Røjskjær, 2007)

Indenfor traditionel dansk 
alkoholbehandling foretræk-
kes coping hypotesen på trods 
af at flere undersøgelser viser, 

at fortsat storrygning hos af-
vænnede alkoholmisbrugere 
øger risikoen for tilbagefald 
til alkoholmisbrug.

De hidtil relativt få forsøg 
med at behandle alkoholmis-
brug og rygning giver grund til 
at tro, at der er mulighed for 
øget effekt af alkoholbehand-
ling, hvis den kombineres med 
tobaksafvænning.

• 97 % af mennesker med 
alkoholproblemer er to-
baksrygere

• 70 %  af alkoholmisbrugere 
ryger mindst 20 cigaretter 
om dagen

Sammenhængen mellem 
tobak og alkohol viser, at 
rygere som gruppe betragtet 
har et større alkoholforbrug 
end ikke rygere, og rygere 
som opfylder kriterierne for 
nikotinafhængighed har 2,7 
gange højere risiko for at blive 
alkoholafhængige end grup-
pen af ikke rygere.

Undersøgelser har bekræf-
tet, at tilbagefald til rygning 
efter rygestop er stærkt for-
bundet med alkoholindtagelse.

I hverdagsbilledet på Nørbygård viser det sig mere og mere, at flere misbrugere 
ønsker hjælp til at stoppe med at ryge. Det gør, at Nørbygård nu gentagne gange har 
tilbudt ( og uden tvivl fremover fortsat vil tilbyde) rygestopkurser.
I flg. skrivelse bringes her sammenhængen mellem nikotin og alkohol… ( red).

Sammenhængen mellem 
nikotin og alkohol

NYT FRA NØRBYGÅRD:
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Mindfulness-baseret kognitiv 
terapi er en ny form for kog-
nitiv adfærdsterapi.

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

Målet er at træne en bevidst 
opmærksomhedskontrol, en 
form for informationsbear-
bejdning, der ikke er forenelig 
med den tænkning, som karak-
teriserer forskellige former for 
psykiske lidelser, som depres-
sion, angst, stress o.a

Den positive effekt ved 
mindfulness-træning kan for-
klares ved, at metoden udvik-
ler en metakognitiv opmærk-
somhed, at personen lærer at 
observere tankeprocesserne, 
mens de foregår. Derved ska-
bes en ændring i relationen til 
de oplevede mentale begiven-
heder, tanker ses som tanker…

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

CENTRALE FÆRDIG-
HEDER 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 tan-
ker, følelser og kropslige 
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 opmærk-
somhed til de fysiske for-
nemmelser, der er knyttet 
til et bestemt problem.

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.

Indlæg fra  
Annemarie Nørregaard.

Jeg har i forskellige sammen-
hænge 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? Hver-
dagen kørte derud ad med 180 
km i svinget.

Kunne det mon hjælpe på 
mit stress? Mine forhutlede 
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 begyndersind. At 
skulle sidde i 3 minutter med 
lukkede øjne og alligevel være 
til stede. Det var SÅ svært.

At have fokus på åndedræt-
tet, 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.

Fra Inger Marie Feilan, Alkoholbehandlingen, har vi til Nørbygård Nyt modtaget følgende 
beskrivelse af nyt tiltag / metode, der arbejdes med i behandlingsafsnittet på Nørbygård.
Efterfølgende følger et personligt indlæg fra en tidligere beboers personlige erfaringer og 
oplevelser ved brugen af metoden.

HVAD ER MINDFULNESS ?
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At bruge urets tikken til 
ro, stille musik. Scanning 
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 kvid-
ren, blæsten i træerne.

Jeg finder en rytme, jeg kan 
finde ro ind. Vandrytmen 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 san-
ser 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 stem-
meleje. Det giver værdighed!

Mindfulness hjælper mig til 

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

Og at se på mig selv med 
venlighed!

Annemarie Nørregaard.

Bliv medlem af
NØRBYGÅRDFORENINGEN

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 medlemskontingent: kr. 125,-
Husstandsmedlemsskab: kr. 225,-
Gavebidrag indbetales på gironr. 4103653
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00

Citat Etta Cameron:
” De færreste er bevidste om den enorme kraft, vore tan-
ker 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, hvor-
dan stemningen løftes. Og så skal du beskytte dig mod 
dårlige vibrationer. 
Nogle gange møder man mennesker med humørsving-
ninger. 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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Kalenderoversigt 2011

Efterbehandlings- og pårørendedage  
for Nørbygård alkoholbehandling i 2011
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

Lørdag den 8. januar 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. februar 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. marts 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. april 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 30. april 2011, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 28. maj 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 25. juni 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. august 2011, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 10. september 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. oktober 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. november 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 3. december 2011, 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 efterbehandlings- og pårørendedage 
sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann og Morten Fonseca. 

Nørbygård . Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm  . Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk  . www.noerbygaardcentret.dk
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Kalenderoversigt 2011

Nørbygård . Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm  . Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk  . www.noerbygaardcentret.dk

Familiekurser for pårørende i Nørbygård  
alkoholbehandling i 2011
- det handler om et godt liv - for alle i familien !
 
Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 12. februar og søndag den 13. februar 2011
Lørdag den 14. maj og søndag den 15. maj 2011
Lørdag den 27. august og søndag 28. august 2011
Lørdag den 19. november og søndag 20. november 2011

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 handlemuligheder
• 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 Gladys Kreutzmann og Inger Marie Feilan.
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Gensynsdage for Nørbygård  
bosted i 2011
Målgruppe:  Tidligere beboere og beboere i bosted.

Lørdag den 8. januar 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. februar 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. marts 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. april 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 30. april 2011, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 28. maj 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 25. juni 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. august 2011, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 10. september 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. oktober 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. november 2011, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 3. december 2011, kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds gensynsdage:

• støtte til at aftalt handleplan iværksættes
• at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk for derved at  

øge livskvaliteten. 
• 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. 

Kalenderoversigt 2011

Nørbygård . Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm  . Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk  . www.noerbygaardcentret.dk
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At risikere…
At komme en anden i møde er
at risikere at blive involveret.
At vise følelser er
at risikere at blotlægge sit egentlige jeg.
At give udtryk for sine idéer og sine drømme er
at risikere at tabe ansigt.
At give kærlighed er
at risikere ikke at få noget igen.
At leve er
at risikere at dø.
At håbe er
at risikere fortvivlelse.

Men du må risikere noget,
for den  største fare i livet er
ikke at risikere.
Den person, som ikke risikerer,
gør ingenting, har ingenting og er ingenting.

Han kan måske undgå lidelse og sorg,
men han kan ikke forandre sig,
føle, vokse, elske – leve.
Lænket til sine holdninger er han en slave,
han har forspildt friheden.

Kun den person, der risikerer, er fri!

( Hugo Prather).
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Weekendtur med Nørbygårdforeningen i foråret 2011

Fredag den 13 maj til søndag den 15 maj 2011

Sted:
Kildeborg 

Kybehuse 6, Vile
7870 Roslev

Yderligere information omkring aktiviteter og tilmelding 
kommer i første udgave af Nørbygård Nyt i 2011.

Med venlig hilsen
Skive Gruppen
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Den 27. - 28. – 29. august 
var vi ca. 20 voksne og 7 
børn, som mødte op til en 
forventningsfuld weekend 
på Bamsebo Camping for 
at deltage i en kombineret 
weekend/kanotur. 

Vejret var fint og humøret var 
i top, da vi ankom fredagen 
sidst på eftermiddagen.

Nogle kom selv med deres 
campingvogn og andre med 
deres telte, men de fleste af os 
blev indkvarteret i 6 personers 
hytter, som vi havde lejet.

Man fandt hurtigt ud af at få 
sig fordelt i hytterne og heref-
ter få lavet noget kaffe, også 
gik snakken og strikkepindene 
gnistrede.

Til fredag aften havde vi 
bestilt en komplet grillmenu 
ved campingpladsen, så det 
var kun et spørgsmål om at 
få grillen tændt og få dækket 
bord inden man kunne sætte 
sig til bords og nyde den dej-
lige mad.

Snakken gik og spandevis 
af kaffe blev skyllet ned, in-
den man i mørkets skær gik 
til køjs.

Lørdag morgen stod man 
tidligt op og mange ville bruge 
dagen på Gudenåen i en kano 

og andre havde lyst til at være 
hjemme på campingpladsen 
og nyde hinandens samvær.

Under morgenmaden fik 
man snakket lidt frem og til-
bage om, hvem der skulle sejle 
med hvem i de  6 kanoner som 
vi havde lånt til weekenden.

Der blev lånt nogle ekstra 
redningsveste hos Bamsebo 
Camping. Nogle ville ikke 
have veste på, men det er 
jo deres eget valg (de blev 
klogere).

Kanoerne blev søsat og 
turen gik tidligt formiddag 
øst på. Første landgang var 
Ulstrup Marina.

Mad og kaffe blev fundet 
frem og vi fik en snak om, 
hvor dygtig nogle var til at 
styre og padle sådan en kano.

Af sted drog vi igen. Ca. 1 
sømil fra Ulstrup indtraf kate-
strofen. Kanoen med 2 brave 
søfolk ombord væltede om på 
bagbord side og begge søfolk 
faldt i vandet. Det skal siges, 
at Gudenåen er meget dyb på 
dette sted 2 til 3 meter og styr-
manden i kanonen havde ikke 
nogen redningsvest på, men 
fik hevet sig hen til agterenden 
af fartøjet, hvor han holdt fast.

Derimod fik den kvindelige 
padlere redet sig ombord og 

lå på maven og var blevet 
meget mudret til ved hendes 
vandgang.

Hjælpen kom hurtig fra re-
sten af flåden og kanoen med 
manden og kvinden blev bragt 
flot. Besætningen fra forliset 
var meget tapre, så de ville 
med videre mod øst. 

Ved ankomst i Langå indtraf 
næste katastrofe, mand over-
bord. Ved landgangen faldt 
han simpelthen i vandet, og 
våd blev han. 

Efter en snakken frem og 
tilbage valgte nogle at blive 
hentet i Langå og kørt tilbage 
til campingpladsen i Ulstrup. 
Resten drog videre mod øst 
og målet var nu Fladbro, hvor 
de sidste 300 meter var mod 
strømmen. De sidste kræfter 
blev brugt nu, og alle var ble-
vet trætte, men godt tilfredse 
over den brave ydelse de 
havde gjort.

Alle kom hjem til Bamsebo 
Camping med livet i god be-
hold og en oplevelse af de 
gode.

Sidst på eftermiddagen kom 
så de sidste hjem, som havde 
været på kanotur og man fik 
fordelt opgaverne for forbere-
delserne til festmiddagen, som 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Til dette nr. af bladet har vi modtaget nedenstående beskrivelse af weekend/
kanotur ved Gudenåen – arrangeret af Viborggruppen. (Red.)

Weekend/Kanotur 
ved Gudenåen
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skulle afholdes om aftenen.
Vi havde lejet et dejligt 

fælleshus, som ligger på cam-
pingpladsen og her kunne vi 
så være hele eftermiddagen 
og aftenen.

Det var en rigtigt god ide 
at have et sted hvor vi kunne 
lave mad og vi alle kunne 
sidde sammen og spise. Det 
gav noget mere sammenhold. 

Søndag sov man lidt læn-
gere og formiddagen gik med 
at få pakket og gjort klar til 
hjemrejse.

Formået med at kombinere 
weekendtur med kanotur var 
at skabe nogle rammer, som 

kunne få nogle flere med på 
begge type ture og det synes 
vi i udvalget lykkedes.

Planen er igen til næste år 
at lave en tilsvarende tur, og 
håber på at der er mange som 
vil deltage på sådan en tur.

Hvis vi gentager turen ved 
Bamsebo Camping, vil vi leje 
fælleshuset både fredag og 
lørdag, så vi har den som vores 
base til fællesspisning m.m.

Med venlig hilsen

Jens Chr. Christiansen og 
Sonja Raahede



20

Thisted:
Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag i måneden.
1. tirsdag i mdr. mødes vi kl. 18,oo på Café Friheden, Munkevej 7, Thisted.
Der er fælles spisning kl. 18,3o med efterflg. hygge.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt:
Jan Godskesen, tlf. 50 10 02 55.
 Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 17,3o-18,3o på Farverstræde 2, Thisted.

Nykøbing:
Vi mødes onsdage i lige uger.
Der er fælles spisning kl. 18.oo 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.oo.
Tilmelding: Betina Hansen.

Skive:
Vi mødes den 1. onsdag i mdr. på adr.: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
Vi starter kl. 18.oo med fælles spisning kl. 18,3o.
Tilmelding skal ske fredagen før til
Kontaktperson: Kristian Høg, tlf. 61 74 74 22.
Lokal PFT-møde: Kontakt Kristian Høg. 

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. 18.3o.
Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før til
Kontaktperson: Ove Raahede tlf. 97 85 49 57.
Lokal PFT møde hv. 2. onsdag (ulige uger) kl. 19 - 20,3o.
Pårørendegruppe onsdage i ulige uger kl. 17.3o - 18.3o.

Holstebro:
Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 a, Holstebro.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18,3o.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf. 97 49 52 52 / 27 45 81 12.
E-mailadr.: ondaftenvej@skylinemail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Henrik Jeppesen, tlf. 23 28 13 44.
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe 2. tirsdag i mdr. kl. 19 – 21 på:
Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, Holstebro.

Aktivitets-tilbud
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NørbygårdforeNiNgeN

Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.

Kontakt Niels Christian Poulsen på tlf. 40 89 33 52.

Weekendtur med Nørbygårdforeningen:
Weekendtur med Nørbygårdforeningen i foråret 2011

Fredag den 13. maj til søndag den 15. maj 2011

Sted:
Kildeborg 

Kybehuse 6, Vile
7870 Roslev

Yderligere information omkring aktiviteter og tilmelding kommer i 
første udgave af Nørbygård Nyt i 2011.

Med venlig hilsen

Skive Gruppen 

Aktivitets-tilbud

Generalforsamling 2011:
Nørbygårdforeningens Generalforsamling 2011 

finder sted fredag den 15. april 2011, kl. 18.00 på Nørbgyård.
Dagsorden udsendes i næste Nørbygård Nyt.
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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2011
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

Lørdag den 8. januar , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. februar , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. marts , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. april , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 30. april , kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 28. maj , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 25. juni , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. august , kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 10. september , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. oktober , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. november , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 3. december , 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 Gladys Kreutzmann  

og Morten Fonseca. 
Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Aktivitets-tilbud

Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2011
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 12. februar og søndag den 13. februar
Lørdag den 14. maj og søndag den 15. maj
Lørdag den 27. august og søndag 28. august
Lørdag den 19. november og 
søndag 20. 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 Gladys Kreutzmann 

og Inger Marie Feilan.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2011

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lørdag den 8. januar , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. februar , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. marts , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. april , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 30. april , kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 28. maj , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 25. juni , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. august , kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 10. september , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. oktober , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. november , kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 3. december , kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
• støtte til at aftalt handleplan iværksættes
• 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?


