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Ved Nørbygårdforeningens 
generalforsamling på Nør-
bygård, den 23. april 2010:
Beretning for Nørbygård-
foreningen 2009 v/ Ove Ra-
ahede, formand.

”Jeg har intet imod menne-
sker, jeg synes, de er helt i 
orden. Mit behov for dem er 
bare ikke så stort.” Dette citat 
kommer fra den kendte dan-
sker Dan Turéll, der i år kunne 
være blevet 64 år. Han var 
også ligesom os alkoholiker.

Forskellen på ham og så alle 
os, der er her i dag, er bare, 
at vi er ædru alkoholikere, 
og at vi har et stort behov for 
at være sammen med andre 
mennesker. Det syntes jeg, at 
det bliver bekræftet ved, at vi 
er så mange, der er mødt op 
her i dag.

Det er ikke bare til vores 
generalforsamling, der er et 
stort fremmøde, det er der jo 
også til alle de mange andre 

aktiviteter, der er lavet her i 
foreningen i 2009.

The Rolling Stones lavede 
i 1966 en melodi, der hedder 
”Sitting on a fence” - det bety-
der frit oversat til dansk ”sid-
der på et låge-plankeværk.”

I sangen fortælles om en 
mand, som sidder og tænker 
over alle de mange ting, som 
vi går og gør igennem hele 
vores liv, f.eks. alle de skøre 
ting en kvinde kan gøre ved 
en mand, at man engang ikke 
kunne kende forskel på, hvad 
der var forkert eller rigtig, at 
man belåner sit ”liv”, at man 
bliver gift, fordi der ikke er 
andet at give sig til, at nogle 
af de valg, vi gjorde, ikke altid 
var de rigtige, og når der ”så er 
fyldt op,” så var der nogle af 
hans venner, der gik ud af dø-
ren og aldrig kom tilbage. Det 
gjorde vores ven her ikke, han 
blev siddende på havelågen.

Det kunne vi også godt have 
fundet på at gøre engang, men 

da vi blev færdiguddannet på 
Nørbygård og begyndte at 
komme i en af de 6 lokalgrup-
per, der er i Nørbygårdfor-
eningen, fandt vi lige så stille 
ud af, at her var der hjælp at 
hente, hvis og når vi fik brug 
for det.

I vores lokalgrupper holder 
vi PFT møder, hvor vi kan 
snakke om alt det, vi går og 
roder med, og det er en rigtig 
god ting.

Fordi at her ved vi, at vi bli-
ver respekteret som de men-
nesker, vi er, vores holdninger 
og meninger bliver hørt.

Udover PFT og social sam-
vær i lokalgrupperne sker der 
jo også mange andre ting, som 
I vil høre mere om under punkt 
5 i dagsordenen.

Vores sommerferietur gik i 
2009 til Voerså i Nordjylland, 
hvor der deltog 69 personer - 
heraf 22 børn, og det blev igen 
en særdeles vellykket tur med 
mange gode oplevelser.

Formandens beretning



4

En stor tak til alle jer i fe-
rieudvalget.

Vores weekendture er der 
også ved at komme rigtig 
godt gang i igen, så tur nr. 34 
foregik på Kildeborg i Salling. 
Dette var ligeledes en rigtig 
god tur, hvor der også her var 
en stor aldersspredning.

Der er blevet lavet et fælles 
weekendturudvalg til at ar-
rangere de fremtidige ture. Så 
er der nogle af jer, der har lyst 
og tid til at hjælpe, så hører vi 
meget gerne fra jer.

Den 3. oktober 2009 kunne 
vi fejre Nørbygårdforeningens 
20 års dag (6.dec 89) og sik-
ken en dag, det blev. Der var 
130 mennesker mødt op på 
Nørbygård for at fejre dagen. 
Der blev snakket, røget to-
bak, drukket kaffe, spist og 
snakket. Dagen var næsten 
for kort.

Tak for alle gaverne og tak 
til Nørbygård for både mad, 
lokaler og oprydning.

Af andre fælles aktiviteter 
har der også været arrangeret 
kanotur, grilldag/aften, bow-
ling, minigolf og meget andet. 
Dette er også et godt tiltag, da 
dette ligeledes er med til at 
støtte det store fællesskab og 

den gode atmosfære, som der 
er i Nørbygårdforeningen.

Sidste år blev et godt år for 
Nørbygårdforeningen rent 
økonomisk, da vi fik vendt 
vores underskud til et over-
skud. Det vil I nok høre mere 
om fra vores kasserer under 
punkt 4.

Nørbygård Nyt - vores med-
lemsblad - er jo en del af vores 
ansigt ud ad til, så jeg vil igen 
opfordre jer til at komme med 
indlæg, så det stadigvæk er 
spændende at læse.

På et møde med Socialud-
valget i Thisted Kommune, 
blev jeg af formanden for 
udvalget spurgt, om jeg kunne 
fortælle, hvor lang tid man 
har brug for at deltage i Nør-
bygårdforeningens aktiviteter 
efter endt behandling på Nør-
bygård.

Da blev jeg helt stille!! Det 
var lige før jeg gik i ”gammel 
adfærd” Hvad var det for et 
åndssvagt spørgsmål? Hel-
digvis var det kun en tanke, 
der forsvandt lynhurtigt, og 
da der havde været stille i 
lang tid, svarede jeg. Det ved 
jeg ikke. Vi er jo heldigvis 
så forskellige, nogen er med 
i mange år, nogen resten af 

livet, så det med at sætte en 
tidsramme for medlemskab i 
Nørbygårdforeningen, det kan 
man ikke.

Efter at der er sket æn-
dringer på Nørbygård m.h.t. 
alkoholbehandlingen, der gør, 
at vi ikke pt. får så mange nye 
medlemmer, vil jeg opfordre 
jer til ude i lokalgrupperne at 
passe ekstra godt på de nye, 
som kommer.

Som noget rigtig positivt 
skal jeg lige fortælle, at vi 
igen er begyndt at se nogle af 
de gamle, der efter en pause 
igen gerne vil være med i det 
fællesskab, som vi har. 

Den første weekend tur i 
2010 ved Vejle var der nemlig 
nogle med, og de kunne også 
godt tænke sig at komme med 
på vores sommerferie.

Så selv om de er ”gamle 
medlemmer,” så var de for 
nogle altså nye ansigter.

Jeg tror stadig på, at vores 
forening har en fremtid i sig, 
selvom tilgangen p.t. ikke er 
så stor (men det kommer).

Så til slut vil jeg, som jeg 
plejer at sige.

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

Ove Raahede, formand.
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1Efter godkendelsen af 
generalforsamlingen bød 

formanden, Ove Raahede, 
velkommen.

2Bo Schiermer blev valgt 
som dirigent og Lisbet 

Hedegaard som referent.

3Formandens beretning 
tog udgangspunkt i et par 

lyriske citater om, hvorfor og 
hvordan vi har brug for hin-
anden. Under gennemgangen 
af de forskellige fællesakti-
viteter såsom weekendture 
og udflugter takkede Ove for 
Nørbygårds gæstfrihed og be-
spisning af de mange gæster, 
der mødte op i forbindelse 
med Nørbygårdforeningens 
20 års jubilæum. Ligeledes 
takkede Ove ferieudvalget 
for det store arbejde i for-
bindelse med afviklingen af 
en vellykket sommerferie i 
2009. Nørbygårdforeningen 

har haft et økonomisk godt 
år, en udvikling vi håber fort-
sætter, selvom et faldende 
medlemsantal må forventes, 
da antallet af folk i behandling 
falder. Formanden opfordrer 
folk til at skrive indlæg til 
Nørbygård Nyt.  På sin sæd-
vanlige lune måde opfordrede 
Ove til slut alle til at passe på 
sig selv og lidt på hinanden! 

 

4Regnskabet blev gennem-
gået af foreningens kasser, 

Ulrik. Ulrik kunne fremvise 
et flot stykke arbejde med 
positive tal. Regnskabet blev 
godkendt.

5Under beretningerne fra 
lokalforeningerne kunne 

Herning/Ikast gruppen for-
tælle om en stille start. Hen-
ning håber flere vil deltage 
fremover. Henning arbejder 
på at arrangere en guidet tur 
til Brunkulslejrene i efteråret. 
I Holstebro går det rigtig godt. 
Her er kommet flere nye med-
lemmer, som er faldet godt til. 
De sidste 2 måneder har man 
i Holstebro kunnet tilbyde en 
pårørendegruppe ved PFT-
møderne. Holstebro arbejder 
på en tur til Strandingsmuseet, 
denne tur vil også være med 
guide. I Nykøbing er frem-
mødet ikke så stort i øjeblik-
ket, dog kommer der en stabil 

gruppe medlemmer. Nykøbing 
har planlagt en tur til Givskud 
Løvepark 12. juni. I Skive går 
det godt, Skivegruppen havde 
arrangeret en vellykket tur til 
Kildegården i foråret, der har 
i Skive været en del fællesar-
rangementer. Thisted grup-
pen har haft en meget urolig 
periode. Gruppen håber nu 
at få rettet op på forholdene, 
så fremmødet igen vil stige. 
Viborg gruppen oplever et 
lidt dalende deltagerantal 
ved møderne. I årets løb har 
Viborg været arrangører af 
en vellykket kanotur, der-
for forsøger gruppen senere 
på året at gentage succesen, 
men med en ny destination. 
Til slut kunne ferieudvalget 
fortælle om den forestående 
sommerferietur, der i år går til 
Fjeldholmlejren på Djursland. 
Ferien bliver i uge 30. For kun 
1100,00 kr. for voksne og halv 
pris for børn under 18 år kan 
alle medlemmer af Nørbygåd-
foreningen deltage i ferien. 
I prisen er inkluderet trans-
port, mad, en udflugt til Djurs 
Sommerland og forskellige 
aftenarrangementer. For at få 
et så stort projekt til at lykkes 
har ferieudvalget brug for 
hjælp til indsamling af gaver 
(til bankospil), forberedelse 
af mad og andre praktiske 
gøremål. Derfor opfordres 

Referat
fra den ordinære generalforsamling i

på Nørbygård fredag den 23. april 2010
Nørbygårdforeningen
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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

alle der har tid og overskud 
til at give en hånd med, også 
selvom man måske ikke selv 
deltager i ferien. Sidst tilmel-
ding til sommerferien er 1. 
juni. Tilmeldingen sker på 
Nørbygård.

6Til bestyrelsen blev Ka-
rin (genvalg), Bo og Tina 

valgt. Boje, Kim og Mogens 
blev suppleanter.

7Under indkomne forslag 
blev et kontingent ændring 

vedtaget. Kontingentet vil 
fremover kunne betales som 
et husstands medlemskab 
på 225,00 kr. eller et enkelt 
medlemskab på 125,00 kr. om 
året. Der var ikke indkommet 
yderligere forslag.

8Under eventuelt rejste en 
deltager spørgsmål om, 

hvad man serverer ved f.eks. 
julearrangementer, serverer 
man gløgg eller…? Der var 
generel enighed om, at det 
er op til den enkelte lokal-
gruppe at tage en beslutning 
om traktementernes indhold 
ved sammenkomster. Erik 
Jeppesen opfordrede brugerne 
af Nørbygårdforeningen til at 
skrive indlæg til Nørbygård 
Nyt. Erik takkede de frivillige 
og den gruppe på Nørbygård, 
der er med til at drive Gen-
brugsbutikken. I efteråret har 
Nørbygård 30 års jubilæum, 
derfor vil der i september blive 
afholdt en eller anden form for 
markering af jubilæet. 

Thisted den 25. april.2010.
På bestyrelsens vegne

Lisbet Hedegaard
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- digte fra bogen 
”Kunsten at leve”
af Bertil Martinson

At vælge det ene
er at afstå fra det andet;
ellers var der intet valg.
Halvt svar er intet svar,
halvt løfte er intet løfte,
halv beslutning er ingen beslutning.

At miste livet ved en katastrofe
er ikke så slemt
som at miste sig selv i en evig
ængstelse for,
at der skal ske en katastrofe.

Den, som venter med at leve,
til han har løst alle livets
problemer,
kommer aldrig til at løse dem.

Den eneste måde at begynde på er
at begynde.
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INDLÆG

Indlæg til Nørbygaard nyt, som er modtaget af Alex, der siden 12. febr. har 
været i behandling på Nørbygård for sit alkoholproblem. Han har nu afslut-
tet sin behandling og blev udskrevet fra Nørbygård d. 28. maj – han benyt-
ter overskriften:

TRO, HÅB & ÆRLIGHED!
Af Alex, Klitten

Der er datoer, jeg vil huske 
resten af livet. Der er da-

toer, der vil ændrer resten af 
livet. 12. februar 2010 er en af 
de datoer,  der vil ændre resten 
af mit liv. Den 12. februar star-
tede jeg nemlig i behandling 
på Nørbygård.

I skrivende stund har jeg to 
dage tilbage af min behand-
ling på Nørbygaard. I har jo 
alle været her, vi har alle op-
levet opholdet forskelligt. Ef-
terfølgende er min beskrivelse 
af opholdet og ikke mindst af, 
hvad jeg har fået ud af det.

Inden beslutningen om døgn-
behandling havde jeg, som 

de fleste af jer, forsøgt at 
kontrollere indtagelsen  af 
alkohol. Det var ikke lyk-
kedes, og jeg var så heldig, 
at misbrugscentret og kom-
munen i samråd besluttede at 
investere i en døgnbehandling 
til mig. Jeg vil være dem evig 
taknemmelig. 

Mødet med Nørbygård var 
positivt. Jeg havde fra første 
dag fornemmelsen af, at her 
var mennesker, der ville ofre 
blod sved og tårer, for at jeg 
kunne få et godt ophold og 
ikke mindst et ædrueligt liv 
efterfølgende.

Jeg vil ikke fremhæve be-

stemte personer. For mig har 
alt personalet været vigtig 
på hver deres måde. Jeg skal 
være ærlig og sige, at jeg ikke 
husker meget fra de første 
dage. Jeg skulle jo lige over 
abstinenserne og finde mig 
til rette i Tårnet. Apropos det 
med at være ærlig. Det har 
jeg også lært igen under min 
behandling. 

Ugeskemaet var en stor 
mundfuld de første uger. Der 
var mange nye ting at lære og 
huske. Havde jeg ikke haft de 
”gamle” i tårnet til at opdrage 
mig, var det da gået helt galt. 
En stor force  ved den måde, 
behandlingen er tilrettelagt på. 
Der er altid nogen i Tårnet, 
der kan opdrage de nye. Tak 
for det. 

Efterhånden som tiden 
skred frem, kom jeg mere 

og mere ind i dagligdagen 
på Nørbygård. Efter en del 
skriftligt arbejde på værelset 
blev det så min tur til at frem-
lægge min livslinje. (Det er 
det første, du gør, inden du 

for alvor begynder at deltage 
i de daglige sessioner). Se, her 
skulle jeg jo træffe et valg. 
Skulle jeg fortælle ”alt”? Eller 
skulle jeg undlade det værste? 
Beslutningen blev, at alt skulle 
frem, hvis jeg skulle give 
behandlerne og medbeboerne 
en chance for at hjælpe mig til 
at komme ud af min afhæn-
gighed. Den beslutning har 
jeg ikke fortrudt. Ærlighed 
og kortene på bordet. Ud af 
gammel adfærd med løgne og 
bedrag. Skønt. Herefter deltog 
jeg på fuld tid i sessioner og 
øvrig behandling. Her var 
virkelig noget at hente. Na-
turligvis ikke mindst når jeg 
selv var på med et problem, 
men da også i høj grad, når 
jeg kunne spejle mig i mine 
medbeboeres problemstillin-
ger og livserfaring. 

Jeg har deltaget i mange 
fantastiske sessioner, hvor 
jeg har kunnet mærke, at her 
rykkede det virkeligt ved mig 
selv eller ved den af beboerne, 
der var på med en problem-
stilling. Det er imponerende, 
hvor meget vi har kunnet give 
hinanden. Jeg har også lært, 
at det  uvilkårligt er nem-
mere at tale med andre, der 
var været det samme igennem 
end eksempelvis venner og 
familie. Og det er jo bl.a. her, 
Nørbygårdforeningen har sin 
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berettigelse. I takt med min 
behandling fik vi efterhån-
den analyseret os frem til, 
hvad det var for forskellige 
ting, jeg havde drukket på. Et 
spændende og anstrengende 
arbejde. Det har været godt 
at få belyst og fået talt om 
tingene. Her skal igen rettes en 
stor tak til behandlere og ikke 
mindst medbeboere. Jeg føler 
dog trang til at understrege, at 
jeg har været meget åben og 
ærlig, hvilket jeg også ser som 
en klar  forudsætning for at få 
noget ud af behandlingen.

 

En anden vigtig del af min 
behandling har været det 

gode sammenhold, jeg har 
oplevet i Tårnene, men også 
i høj grad deltagelse i AA 
og Nørbygårdforeningens 
aktiviteter. AA har for mig 
været noget helt specielt. Det 

har været meget givende at 
være sammen i AA. Grup-
pen i Hanstholm er jo selv-
sagt en blanding af lokale og 
medbeboere fra Nørbygård. 
Der har jeg virkelig hentet 
meget – og givet. Tak til AA i 
Hanstholm. 

Lysmøderne og PFT møder-
ne har også været et kapitel for 
sig selv. Igen helt nødvendige 
aktiviteter som har givet mig 
så meget.

Her sidder jeg så og skriver 
to dage før min udskriv-

ning. Om jeg er spændt? Ja, 
men hverken nervøs eller 
usikker. Jeg har fået tømt 
rygsækken med dårlige ople-
velser og er allerede godt på 
vej til at have den fyldt med 
positive oplevelser fra mit tre 
og en halv måneds ædru liv. 
Der skal fyldes mange flere 

positive oplevelser i. Ja, den 
skal proppes så meget, at der 
ikke er plads til dårlige ople-
velser. De vejer også meget 
mere og er ikke til at holde 
ud at slæbe rundt på - selv 
for en gammel soldat. En af 
behandlerne har netop sagt 
farvel til mig med ordene, ”nu 
skal du ud og prøve livet”. 
Nej, sagde jeg. ”Jeg skal ud 
og leve livet”. 

Al min nye viden og erfa-
ring – min ædruelighed skal 
mine venner, min familie og 
ikke mindst mine 5 dejlige 
børn nu nyde godt af. Det 
skylder jeg dem. 

Til alle jer, der som jeg, 
nyder hver dag i ædruelig-

hed: Glæd jer, vær stolte, elsk 
jer selv og jeres kære. Vi har 
været nok igennem, nu er det 
vores tid til at leve livet.
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Kano- og weekendtur

Så er det nu hvis I vil med 
på en kombineret Kano- og 
weekendtur ved den natur-
skønne Gudenådal 

Vi skal bo på Bamsebo 
Camping en dejlig trestjernet 
familieplads, hvor hygge, 
afslapning og naturoplevelser 
er i højsædet.

Bamsebo Camping har rig-
tige mange aktiviteter for både 
børn og voksne:

Poolområde med en solo-
opvarmede swimmingpools 
og solterrasse – Børneven-
lige klappe-geder, som elsker 
selskab. 

Fuldt udstyret legeplads 

med bl.a. trampolin, svæve-
bane og ny stor Tarzanbane 
(2008). Kanosejlads på Gu-
denåen – Fri lystfiskeri ved 
Gudenåen for vore campister 
– Petanque – Boldbane – Ten-
nis – Kæmpeskak – Beachvol-
ley ved åen – Bordtennis og 
flot ny minigolf (2009)

Tidspunkt:

Sted:

Mødetidspunkt:

Overnatningsmuligheder:

Priser:

Kanotur
Under denne weekend er der 
6 kanoer til rådighed.

Det vil så være muligt at 
benytte disse kanoer både 
til en aftentur om fredagen 
og til en længere tur om lør-
dagen. F.eks. fra Bamsebo 
Camping og til Fladbro eller 
kun til Langå  alt afhængig 
af vejret.

Fiskemuligheder
Som campist på Bamsebo 
Camping må man på en stræk-
ning a ca. 400 meter af Gu-
denåen fiske uden dagspas,

Ønsker man at fiske i andre 
områder af Gudenåen skal 
man selv købe et dagskort til 
de zoner man ønsker at fiske i, 
og  man skal have det statslige 
fiskekort for 2010.

Om fredagen vil vi i fælles-
skab grille ved den store 

grill som er på pladsen.
Om lørdagen har vi mulig-

hed for at være helt for os selv  
i et fælleshus på camping-
pladsen, hvor vi så vil lave en 
dejlig festmiddag og hygge os 
efterfølgende.

Det er som I kan læse her 
en ny måde og kombinere 

efterårsweekendturen med 
vores årlige kanotur.

Her kan I som gerne vil 
med på en kanotur eller I som 
vil med på en weekendtur får 
dækket jeres behov med base 
på en dejlig campingplads 
med gode faciliteter.

Sidste tilmeldingsfrist til 
denne tur er en  2. juli 2010
Tilmelding kan ske til  
Jens Chr.   tlf.   51899798
Else Marie tlf.   28529821
Sonja          tlf.   30288146

Fredag den 26 august,- 27. og 28 august.2010

Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Fredag den 26 august mellem kl. 16.00 – 18.00

6 ps. Hytter  min. 4 personer 
Egen telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
Campingvogn eller Camper.

Ved overnatning I hytte  400,00 pr. voksen
Ved overnatning i telt / campingvogn 350,00 pr. voksen
Børn til og med 17 år.  150,00 pr. stk.
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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. 100,-.
Gavebidrag indbetales på gironr. 4103653
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00
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NYT FRA NØRBYGÅRD:

Hvad er en tilbagefaldskli-
ent?

En tilbagefaldsklient er en 
person der har været i en, ofte 
i flere primærbehandlinger for 
behandling af sin afhængig-
hed. Flere af dem har været på 
forskellige behandlingssteder 
i døgnophold eller dagbe-
handling.

Tilsyneladende profiterer 
klienterne af deres primær-
behandling, og det går dem 
også godt i kortere eller læn-

gere tid, hvorefter de oplever 
vedvarende smertefulde pro-
blemer, som gør dem ulyk-
kelige og stressede med det 
resultat, at de atter vælger 
rusmidler (tilbagefald), som 
kortvarig smertelindring. Ret 
ofte er tilbagefaldet mere 
selvdestruktivt end tidligere, 
(større håbløshed og grad af 
opgivelse, ofte ledsaget af 
suicidale tanker).

Hvad kan Midtvejshuset - 

Nørbygård tilbyde?
Der er tydeligvis behov for 

en anden behandlingsmetode 
til denne målgruppe. Visita-
tion til atter en primærbehand-
ling vil næppe hjælpe disse 
klienter. 

Tilbagefaldsklienter har 
viden om afhængighed. De 
kan alle de rigtige ord.

En ny primærbehandling 
kan for disse klienter være 
et nederlag – det svarer jo til 
at gå en ”klasse” om. Alene 
dette, kan jo bidrage negativt 
ved at forstærke klientens 
i forvejen selvnedgørende 
tanker.

For 3 år siden begyndte vi 
i samarbejde med CENAPS 
Danmark, at tilrettelægge 
en behandling specielt for 
denne målgruppe. Det indebar 
omfangsrig efteruddannelse 
hos CENAPS Danmark i Kø-
benhavn. Tilførsel af ekstra 
personale ressourcer, som nu 
har færdiggjort tilsvarende 
efteruddannelse. Og vigtigt, 
tilknytning af ekstern super-
visor fra CENAPS Danmark, 
som er certificeret specialist 
i behandling af denne mål-
gruppe.

I de 3 år der nu er gået, har 
vi med godt resultat haft kli-
enter, (flere er i igangværende 

I løbet af 2010 er der fremkommet en ny henvisningsmulighed til Midtvejs-
huset, Nørbygård. Ib Hjort Jensen, der er afd. pædagog og behandler i 
Midtvejshuset, beskriver det således:

Et godt tilbud til 
tilbagefaldsklienter!
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forløb), fra vore samarbejds-
partnere i Viborg, Skander-
borg, Skive, Morsø, Herning, 
Lemvig og Thisted.

Direkte visitation til Midt-
vejshusets tilbud til tilbage-
faldsklienter! 

Klienter som tidligere har 
gennemført en primærbe-
handling på døgninstitution, 
uanset hvilken, kan visiteres 
direkte af de kommunale 
misbrugscentre, til forløbet 
for tilbagefaldsklienter i Midt-
vejshuset – Nørbygård.

Visitation skal ske jf. SUL 
§ 141, af den visiterende 

I ca. 20 år er sats og layout af 
Nørbygård Nyt blevet vareta-
get af Leif Damsgaard Jensen 
(også kaldet dims), Thisted.

Han har imidlertid nu valgt 
at ophøre på arbejdsmarkedet 
og vil uden tvivl stadigt være 
en travlt beskæftiget mand 
fremover – dog ikke med 
lønarbejde. Han vil til det, 
som man kalder: ”At nyde sit 
otium…”

Det er beklageligt fra Nør-
bygårds side, men vi ønsker 
ham al mulig held og lykke 
med det fremtidige arbejdsfrie 
liv. Det gør samtidigt, at vi må 
ud at finde anden samarbejds-

partner med henblik på udar-
bejdelsen af de kommende 
Nørbygård Nyt.

Til dig, dims, tak for mange 
års samarbejde, tak for pud-
sige oplevelser, for gode grin 
og for tålmodighed, når mate-
rialet til bladet ikke lige kom 
til aftalt tid…

Tak for små sentenser, en 
enkelt ny påske- eller dåbs-
salme, som du ind imellem 
fik sneget ind mellem det 
øvrige stof.

Hav det godt i dit ”nye 
liv.”

Nørbygård
v/ Inga Pedersen.

myndighed. Midtvejshuset 
er hos Servicestyrelsen regi-
streret som godkendt behand-
lingsinstitution under denne 
paragraf.

Tilbagefaldsklienter kan 
også visiteres direkte til Midt-
vejshuset - Nørbygård, efter 
ophold i Nørbygård Bosted 
(SEL § 110).

Behandlingsindhold, for-
løbslængde og behov for op-
følgning / udslusningsforløb 
tilpasses individuelt på bag-
grund af indledende screening 
/ vurdering af behandlingsbe-
hov og sagsfremstillingen fra 
den visiterende myndighed.

Som hidtil kan alle klienter, 
der har behov for Midtvejs-
husets tilbud, visiteres til 
Midtvejshuset - Nørbygård, 
i fortsættelse af behandling i 
Nørbygårds alkoholbehand-
ling (SUL § 141). 

Takster: Døgntakst i 2010 
kr. 701,- for udslusning og 
mentor tilbud kr. 196,-

Yderligere oplysninger: Se 
www.tilbudsportalen.dk og / 
eller kontakt: Midtvejshuset 
– Nørbygård, tlf. 99 17 25 23, 
mobil 20 26 23 23 mail ibh@
thisted.dk.

En “epoke” er slut…
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Den 26 marts mødtes så 23 
voksne og 7 børn ved rutebil-
stationen i Viborg for at køre 
videre sammen til en weekend 
i Grejsdalen ved Vejle.

Vi havde lejet en spejder-
hytte, som kunne rumme 44 
personer, så den var lige i øjet 
både med hensyn til størrelse 
og indretning.

Det er jo blevet vigtigt for 
nogle af de såkaldte ”gamle,” 
at de kan få en seng forne-
den og ikke i rum med for 
mange.

Det levede denne lejr op 
til. 

Vi drog af sted fredag efter-
middag og ankom til lejeren 
omkring kl. 17.oo.

Annie havde på forhånd 
lavet vores aftensmad, så 
det var nemt at varme ved 
ankomsten.

Der gik ikke lang tid efter 
aftensmaden, inden at der var 
etableret forskellige grupper, 
hvor nogle gik i gang med 
et spil, og andre fik startet 
med at spille 5 hundrede. Det 
skulle vise sig, at det at spille 
5 hundrede blev et centralt  
punkt i løbet af hele weeken-
den. Anne Grete og Co. sad 
oppe det meste af natten og 
spillede kort.

De unge mennesker, vi 
havde med på denne tur, var 
aldersmæssigt fra 6 år og op 

til 19 år.
Johanne var den yngste. Det 

er dejligt at se, hvordan de 
unge hurtigt finder sammen, 
og hvordan de kan hygge sig 
sammen.

Lørdag:
Lørdag stod vi alle sammen 
tidligt op - også Ove. Mens jeg 
står i køkkenet, kommer han 
og giver mig et kæmpe kram 
og en dejlig gave. Jeg bliver 

meget rørt. Han havde husket 
vores 35 års bryllupsdag. 
Denne begivenhed udvikler 
sig yderligere om aften.

Under vores gallamiddag 
bliver der lige pludselig ban-
ket på glassene, og HP be-
gynder at spille musikken til 
brudevalsen. Så måtte Ove og 
jeg op på stolene og derefter 
over på dansegulvet for at 
danse brudevals.

Efter denne scene holder 

Til dette nr. af bladet har vi modtaget nedenstående 
beskrivelse af weekendturen her i foråret til Grejsdalen – 
arrangeret af Viborggruppen. ( Red).

Veloverstået weekendtur 
med Nørbygårdforeningen
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Karin en flot tale, og man har 
samlet ind til en lækker æske 
chokolade til os hver.

Der var ikke et øje tørt 
efter denne dejlige oplevelse, 
som vi endnu en gang vil sige 
tak for.

Lørdag eftermiddag var vi 
nogle, som drog ud i Grejsda-
len med vandresko og varmt 
tøj på.

Det var meget bakket i om-
rådet, og Svend Åge viste vej. 
Nogle måtte undervejs holde 
en lille pause for at få vejret, 
men det var en god oplevelse 
at være ude at gå.

Lørdag aften havde vi så 
vores gallamiddag med 3 rette 
mad og med natmad.

Det er som sædvanligt en 
festlig aften, og det var denne 
gang ekstra festligt, for vi 
havde igen den store glæde 
at have HP med på turen, og 
han havde taget sin harmonika 

med, så vi kunne synge og 
danse til hans musik.

Vi nyder alle sammen at 
have fællessang på disse 
ture.

Efter middagen var der så 
lotteri, og det er altid festligt, 
og det kan få barnet op i os 
alle.

Det var ikke mange, som 
ikke nød at afslutte aftenen 
med en gang hjemmelavet 
hønsekødsuppe.

Søndag:
Søndag morgen sov vi længe, 
og efter morgenmaden be-
gyndte vi så småt at pakke 
sammen og få ryddet op rundt 
omkring.

Nogle af os lavede bikse-
mad af rester fra aften før, og 
kl. 12.oo tog vi så frokost, og 
herefter begyndte nogle så at 
køre hjem, - vi var så nogle 
stykker som kørte til købman-

den med tomme flasker og fik 
afregnet. 

Kl. 14.oo var vi færdige 
med at rydde op, og vi kunne 
sige farvel og tak for denne 
gang. 

Vi var en flok trætte delta-
gere, som havde haft en rigtig 
dejlig weekend sammen i 
nogle skønne omgivelser.

Mange hilsner fra
Sonja og Ove
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Lokal-Nyt
Tilbud!

Her er et tilbud til dig, som vil gøre en indsats for at holde dig ædru – eller 
være med til at støtte andre, som har det svært og gerne vil høre om, hvad du gør 
for at holde dig ædru.

Ikast-Brande gruppen har brug for din hjælp.
Derfor mød op den 4. tirsdag i hver måned kl. 18,oo. Adressen er: Svaneparken 

8, 7430 Ikast.

Ikast-Brande gruppen blev stiftet for ca. 1 år siden efter ønske fra Keld Bertel-
sen ( misbrugskonsulent i Ikast-Brande kommune), Ove Raahede (formand for 
Nørbygårdforeningen) og Nørbygård.

Vi har nogle dejlige lokaler stillet til rådighed – Kom og vær med…
Ellers risikerer vi at måtte lukke gruppen, og det synes jeg er synd, når vi nu 

har tilbuddet og rammerne til en sådan gruppe.
Mange hilsener Henning Koch, kontaktperson.

Ikast-gruppen
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En tendens til at tænke og handle spontant frem for af frygt, grundet tidligere   • 
erfaringer.
En udpræget evne til at nyde hvert øjeblik.• 
En manglende interesse i at dømme sig selv.• 
En manglende interesse i at dømme andre.• 
En manglende interesse for konflikter.• 
En manglende interesse for at forklare andres handlinger.• 
Tab af evnen til at bekymre sig ( dette er et meget alvorligt symptom).• 
Hyppige, overvældende tilfælde af tilfredshed.• 
En tilfredsstillende fornemmelse af samhørighed med andre mennesker og • 
nærhed til naturen.
Hyppige tilfælde af smil, der kommer indefra.• 
Forøget følsomhed for kærlighed fra andre såvel som stærk trang til at gengælde • 
den.
En forøget tendens til at lade ting ske snarere end at sørge for, at de sker.• 

Symptomer på 
psykisk balance

Advarsel: Hvis du har alle disse symptomer eller de fleste af dem, skal du vide, at 
tilstanden af harmoni er så udviklet, at den ikke kan behandles.

Citat: Jeff Rockwell i B. Siegels ” Kærlighed og Healing.”

”Det må være en vanskelig patient... han ser helt glad ud!”
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Glimt fra
generalforsamlingen
Glimt fra
generalforsamlingen



19



20

Aktivitets-tilbud

Thisted

Skive

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 på Farverstræde 2 i Thisted.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt:
Torben Mortensen, tlf. 52 73 76 32.
Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 17,3o-18,3o på Farverstræde 2, Thisted.

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.

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.

Nykøbing

Viborg
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Café Livet, 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.

Ikast
Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på
adr.: Svaneparken 8, Ikast.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning.
Tilmelding senest fredagen før til kontaktperson:
Henning Kock, tlf. 97 15 47 99 / 27 44 91 12.
E-mail: henningkock@privat.dk
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NørbygårdforeNiNgeN

Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt Niels Christian Poulsen
på tlf. 40 89 33 52.

Aktivitets-tilbud

Nørbygårdforeningens
sommertur 2010

Uge 30:
Fra den 24. – 31. juli 2010.

Turen går denne gang til
Grenå på Djursland.

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. 9749 5252 / 2745 8112.
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.

Kano- og weekendtur 2010
Fredag d. 26. – søn. d. 28. august

Sted:
Bamsebo Camping,

Hagenstrupvej 28, Ulstrup.
Tilmelding:

senest d. 2. juli på tlf.:
51 89 97 98 - 28 52 98 21 - 30 28 81 46.

Pris m.v.:
Se opslag inde i bladet.

Arr.: Nørbygårdforeningen.



22

Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2010

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 3. juli 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. august 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 11. september 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010, kl. 10.00 – 14.00

Aktivitets-tilbud

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

Familiekurser og intro-møder 
for pårørende i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2010

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Yderligere information om efterbehandlings-
og pårørendedage sker ved henvendelse til

Anne-Mette Dieckmann og Morten Fonseca.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Formålet med Nørbygårds
efterbehandlingstilbud:

at vedligeholde ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes 

støtte til håndtering af personlige
højrisiko situationer

at vedligeholde og fortsat udvikle
de i behandlingen opnåede kompetencer

Efterbehandlings- og pårørendedage
afvikles på Nørbygård. 

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

Familie-pårørendekurser:
Lø. den 28. august og sø. den 29. august 2010
Lø. den 20. november og sø. den 21. november 2010

Intro-møder: 
Fredag den 13. august 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 24. september 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 5. november 2010, kl. 16.00 – 18.00

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Yderligere information om familiekurserne
og intro-møder sker ved henvendelse til

Gladys Kreutzmann og Inger Marie Feilan.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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 og intro-møder
afvikles på Nørbygård.
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Børne- og ungedage i 2010

Målgruppe: Børn og unge (ca. 6 - 17 år).

Gensynsdage for Nørbygård 
bosted i 2010

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

- det påvirker børn at vokse op i en familie
med alkoholmisbrug

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 3. juli 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. august 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 11. september 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010, kl. 10.00 – 14.00

Yderligere information om
børne- og ungedagene sker ved henvendelse

til Hanne Andersen.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Formålet med Nørbygårds tilbud til børn er:
at hjælpe børnene til et liv

med mindst mulige konsekvenser
af forældrenes alkoholmisbrug 

at forebygge og mindske risikoen
for varige fysiske, psykiske og

sociale skader hos børnene
at flytte behandlingsfokus

fra alene voksenmisbrugsperspektiv
til et børne-/familieperspektiv

Børne- og ungedage
afvikles på Nørbygård.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 3. juli 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. august 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 11. september 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010, kl. 10.00 – 14.00

Yderligere information om gensynsdage sker
ved henvendelse til Charlotte Døjholt.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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.
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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.

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?


