
1

- for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård
ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT

NØRBYGÅRD NYT
Nr. 2, 2009, 20. årg.
-om menneskelige netværk



2

BESTYRELSE:
Ove Raahede, formand
Jan Danielsen
Henrik Jeppesen
Bøje Andersen
Charlotte Døjholt
Lisbeth Hedegaard
Ulrik Nielsen, kasserer
Torben Mortensen
Betina Hansen
Kristian Høg
Henning Koch
Karin Villerup
+ 2 beboerrepræsentanter

14. august 2009

Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:

ADRESSE:
 Nørbygård, Nørbyvej 4
 7730 Hanstholm
Mail: noerbygaard@thisted.dk
Hjemmeside:
 www.noerbygaardcentret.dk

NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård

og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

NØRBYGÅRD
er en selvejende institution,

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

Nørbygård har driftsoverenskomst med
Thisted Kommune.

NØRBYGÅRD NYT
udkommer 4 gange årligt til foreningens med-

lemmer, andre sociale institutioner,
frivillige organisationer, netværksgrupper,

øvrige samarbejdspartnere m.fl.

SATS & TRYK:
ThyboGrafen/Trykkeriet Friheden

GIRO NR.: 4 10 36 53

NØRBYGÅRDS BESTYRELSE:
Mogens Kruse (formand)
Bent Møller Jensen
Gunvor Nicolajsen
Svend Åge Pedersen
Finn Andersen
Ove Raahede
Inga Pedersen

REDAKTION:
Inga Pedersen (ansvarsh.)
ipe@thisted.dk

OPLAG: 750 eksemplarer

Thisted
Kommune

ADRESSE:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR/SE-nr. 25 85 04 91

TELEFONER:
 Kontoret:
 Telefax:
 Beboere:

99 17 25 00
99 17 25 25
97 96 17 20

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

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

NETVÆRKS-KONSULENT:

Hanne R. Andersen:
 99 17 25 00
 30 63 23 08 (børnetelefon)
 hra@thisted.dk

BØRNE-/FAMILIEMEDARBEJDER:
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inviterer medlemmer samt alle med
tidligere og nuværende

tilknytning til foreningen til

Lørdag d. 3. oktober 2009 kl. 12.00
på Nørbygård

Vi starter med at få lidt i maven fra buffetbordet.
I løbet af eftermiddagen vil der være socialt samvær, taler, musik, 
sang og kaffe.

Vi forventer, at arrangementet afsluttes omkring kl. 16.30 med 
fællessang.

Da foreningen har svært ved at finde anvendelse for buketter, 
vaser etc., er foreningens ønsker kontante bidrag, som kan gives 
på dagen eller indsættes på giro konto nr. 4103653. Kode 01 ved 
netbankoverførsel.

Tilmelding senest fredag d. 25. september
til Nørbygård tlf. 99 17 25 00.

Vi håber at se rigtig mange denne dag.

Med venlig hilsen
Jubilæumsudvalget
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REDAKTIONENS SPALTE

Så er vi igen en masse menne-
sker der er mødt op til general-
forsamling her på Nørbygård, 
og det er da fantastisk så stille 
her er blevet.

Så her behøver jeg ikke at 
bruge megafon. Det har jeg en 
gang imellem haft brug for i 
den lokalgruppe som jeg kom-
mer i. Så i skal have tak for al 
den ro som i kan lave.

For mange 100 år siden var 
der en ”kinamand” der sagde: 
”Vi bliver født som kopier. 
Men ender som originaler” og 
det skal jeg da lige love for at 
han har ret i. Man kan jo bare 
se sig omkring her i lokalet, 
det er jo fyldt op med ene 
originaler, sikken en flok.

Hele Nørbygårdforeningen 
er jo fyldt med originaler, 
så det må jo være derfor det 
kører så godt som det gør. I 
motorsportens verden bruges 
der jo ikke uoriginale dele, 

kun originale! Og det er med 
til at gøre det spændende 
og interessant, nøjagtig lige 
som det der foregår i Nør-
bygårdforeningen og vores 6 
lokalgrupper.

Hvad det er der foregår i lo-
kalgrupperne vil vi høre mere 
om under punkt 5.

Så for at vi jo hver er en 
rigtig original blev der lavet 
spørgeskema som blev delt 
ud i lokalgrupperne, hvor man 
kunne give udtryk for ønsker 
og behov for hvad der frem-
over skal ske i Nørbygård-
foreningen, der var mange 
forskellige tilbagemeldinger, 
som vi i bestyrelsen vil ar-
bejde videre på.

Det skal i have mange tak 
for, for uden tanker og ideer 
ville der nok blive helt stille i 
foreningen.

I 2008 startede vi en ny lo-
kalgruppe op i Ikast, desværre 

ser det ud til at der ikke er et 
behov for denne, så det over-
vejes om Ikast lokalgruppe 
skal stilles på ”standby” i en 
periode. Dette vil jo godt nok 
være trist, men der skal jo 
være nogle lokale medlemmer 
der ønsker at være en del af 
det fællesskab som findes i en 
lokalgruppe.

Nørbygårdforeningens som-
merferietur der i 2008 gik til 
Middelfart blev igen en særde-
les vellykket tur med ”hjemlig 
hygge” gode oplevelser og 
forskellige udflugter. En stor 
tak til alle i ferieudvalget.

Vi havde i 2008 desværre 
kun en enkelt weekend tur der 
denne gang foregik i ”Lejer-
gården Dollerup” ved Hval-
psund. Turen blev jo igen en 
rigtig god oplevelse for alle 
der deltog, så en stor tak til 
alle de mennesker som stod 
for denne tur.

ved Nørbygårdforeningens generalforsamling på Nørbygård 
fredag den 24. april 2009

Formandens beretning
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Grunden til at det kun blev 
til en enkelt weekend tur var 
at der p.t. ikke er resurser til 
at lave flere. Men jeg håber 
at vi i foreningen kommer i 
gang igen.

Ud over alle de forskellige 
aktiviteter der sker i vores 
forening er der også sket det 
at der er blevet valgt nye kon-
taktpersoner i Thisted, Nykø-
bing og Skive grupperne. Der 
skal herfra lyde en stor tak til 
Lisbeth fra Thisted, Lars fra 
Nykøbing og Rune fra Skive. 
Ligeledes en stor tak til Annie 
og Bendt som også har siddet i 
bestyrelsen. Tak til jer alle for 
jeres indsats.

Sidste år var ikke et godt år 
rent økonomisk, da vi fik et 
underskud, men det vil i høre 
mere om fra vores kasserer 
under punkt 4.

Ligesom sidste år har hver 
enkelt lokalgruppe søgt om 
tilskud i de respektive kom-
muner. Der er fra enkelte 
kommuner kommet positive 
svar, dog er der stadig nogle 
som vi venter på at høre fra. 
”Ting ta´r tid”

Jeg kan udover dette oplyse 
at jeg i år har søgt tilskud fra 
Velfærdsministeriet 240.000 
kr. samt Tryg Fonden 130.000. 
Herfra vil der komme en afgø-
relse ultimo august 2009

Den 6 december i år har 
Nørbygårdforeningen eksi-
steret i 20 år, og det syntes vi 
i bestyrelsen, og mange andre 
også, at vi på en eller anden 
måde skal fejre. Så derfor er 
der nedsat et udvalg der arbej-
der på et arrangement der skal 
afholdes på Nørbygård lørdag 
den 3. oktober. 2009.

Vores medlemsblad ”Nør-
bygård Nyt” er jo en del af 
vores ansigt udad til så jeg vil 
igen opfordre jer til at komme 
med nogle flere indlæg, så bla-

det stadigvæk er spændende 
at læse.

Som noget nyt har vi i Nør-
bygårdforeningen fået mulig-
hed for at komme med på Nør-
bygårds hjemmeside. Her kan 
man sende både billeder og 
historier af hvad der foregår i 
lokalgrupperne, meninger og 
tanker osv. Adressen er ejep@
thisted.dk og det er gratis. Jeg 
håber at i vil bruge denne gode 
mulighed.

Hvordan ser Nørbygårdfor-
eningen ud om 5 år, blev der 
engang spurgt om, og jeg tror 
på at Nørbygårdforeningen 
fortsat vil være et godt sted 

for os alle at mødes. Ikke kun 
p.g.a. de aktiviteter der er i lo-
kalgrupperne, man også p.g.a. 
det sociale samvær der er her. 
Og for at fastholde og videre-
udvikle foreningen har vi jo 
fået en masse ideer og tips fra 
de spørgeskemaer som vi har 
fået tilbage, og disse vil der 
blive arbejdet videre med.

Til slut vil jeg ønske for os 
alle at vi må få et rigtigt godt 
år, ikke kun i Nørbygårdfor-
eningen men også hjemme 
hos os selv.

Pas godt på jer selv, og også 
lidt på hinanden.

Ove Raahede.
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1Formanden for Nørbygård-
foreningen bød velkom-

men til de fremmødte ved 
årets generalforsamling.

2Som dirigent blev Erik Jep-
pesen valgt. Som referent 

blev Lisbet Hedegaard valgt. 
Som stemmetællere blev Arne, 
Torben og Lars valgt.

3Med sin sædvanlige un-
derfundige lune indledte 

formanden, Ove Raahede, 
sin årsberetning. Han kunne 
blandt andet fortælle, at de 
spørgeskemaer, der tidligere 
blev delt ud i lokalforenin-
gerne, nu er kommet retur. 
Bestyrelsen vil arbejde videre 
med besva-

relserne.
Den nye lokalgruppe i Ikast 

/ Brande har desværre ikke 
fået en ret god start. Der er 
ikke tilslutning til møderne, 
så derfor kan konsekvensen 
blive, at afdelingen må ned-
lægges.

Sommerferieturen i 2008 
gik til Fyn – det var en god 
tur. Ove takkede arrangørerne 
for det store arbejde, det er at 
stable en sommerferietur på 
benene.

Der har desværre kun været 
1 weekendtur i 2008.

Thisted, Nykøbing og Skive 
lokal-grupper har fået nye 
kontaktpersoner. Ove takkede 

de afgående kontakt-
personer. Ligeledes 
takkede han Bendt 
Thøgersen og Anni 
Egelund, der begge 
forlader bestyrel-
sen.

Ikke alle de in-
stanser, foreningen 
har søgt tilskud 
hos, har meldt til-
bage endnu..

Fredag den 3. 
oktober 2009 
holder Nørby-
gårdforeningen 
20 års jubilæ-
um.

Det er sta-
digt ønskeligt 
med indlæg 
i Nørbygård 
Nyt fra med-
lemmerne.

N ø r b y -
gårdforenin-

gens hjemmeside har fået nyt 
layout. Hjemmesiden er blevet 
en del af Nørbygårds hjem-
meside, der løbende bliver 
renoveret af en webmaster.

Formanden sluttede sin 
årsberetning af med at ønske 
alle et godt år.

4Ulrik fremlagde regnska-
bet for 2008. Foreningen 

har et underskud på kr. 40.000. 
Det må ikke gentage sig. 
Derfor er det meget vigtigt, 
at tidsfristerne for ansøgning 
om tilskud fra kommunerne 
overholdes. Kommunerne har 
i 2008 været tilbageholdende 
med at give tilskud. Der ventes 
et tilskud fra Morsø kommune 
bevilliget i 2008 men først til 
udbetaling i 2009, ligesom 
foreningen har andre ubesva-
rede ansøgninger ude.

Sommerferieturen i 2008 
var meget dyr, da foreningen 
gav et stort tilskud til arran-
gementet. Bestyrelsen skal 
fremover debattere økono-
mien på bestyrelsesmøderne; 
derfor opfordres alle, der 
eventuelt måtte have forslag 
eller ideer til sparemuligheder, 
om at bringe det videre til 
bestyrelsen.

Formanden roste Ulriks 
store arbejde med regnskabet

Regnskabet blev godkendt.

5Lokalgrupperne og ad hoc 
udvalgene kunne berette:

Thistedgruppen har haft et 
dejligt år med mange delta-
gere ved møderne. Gruppen 
har været ude at bowle, haft 
julearrangement og ellers 
hygget sig med samvær i alvor 
og sjov.

PFT-møderne går forry-
gende godt.

Efter generalforsamlingen 
vil Torben Mortensen være 
kontaktperson i Thisted i ste-

fra Nørbygårdforeningens generalforsamling
d. 24. april ´09 på Nørbygård

Referat
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det for Lisbet.
Nykøbinggruppen har haft 

et turbulent år. Gruppens 
mødeaftener støder ind imel-
lem sammen med Skives 
mødeaftener. Nykøbing har 
fået ny kontaktperson i det 
forløbne år. Lars er trådt til-
bage, og Betina har overtaget 
posten. Aktivitetsgruppen i 
Nykøbing er nedlagt, ligesom 
PFT-gruppen ikke eksisterer i 
øjeblikket. Bortset fra alt dette 
har gruppen i Nykøbing haft 
nogle hyggelige aftener med 
hinanden.

Skivegruppen har haft et år 
med bowling, grill og tur til 
Jesperhus. Det var Skivegrup-
pen, der stod som arrangør 
for sidste års weekendtur. 
Gruppen mødes engang om 
måneden. Gruppen holder 
ikke PFT-møder.

Efter generalforsamlingen 
stopper Rune som kontakt-
person i Skive. Han overla-
der tillidsposten til Christian 
Høgh.

Viborggruppen er endnu 
engang flyttet i nye lokaler. 
Der kommer mange til mø-
deaftenerne, hvor der lægges 
vægt på det sociale samvær. 
Gåturen nytårsaftensdag var 
en succes, der sikkert bliver 
gentaget. Der har været en 
tur til Søndergårds Have ved 
Skræ. Pt arbejdes der på en 
kanotur på Gudenåen.

Holstebrogruppen har nogle 
gode mødeaftener og en god 
PFT-gruppe. Der lægges også 
her vægt på det sociale sam-
vær. Gruppen var arrangører 
for en udflugt til Nørre Vos-
borg i 2008.

Ikast / Brande gruppen 
startede i september 2008. 
Desværre har gruppen ikke 
fået den modtagelse, man 
kunne ønske sig. Gruppen 
fortsætter indtil sommerferien 

men nedlægges derefter igen, 
hvis tilslutningen ikke bliver 
større.

Ferieudvalget kunne for-
tælle, at sommerferien i år går 
til Voerså ved Sæby. Ferien 
koster 900 kr. alt inklusiv 
– også en heldagsudflugt til 
Fårup Sommerland. Sidste 
tilmelding til turen er 1. juni.

Jubilæumsudvalget orien-
terer kort om Nørbygårdfor-
eningens 20 års jubilæums 
arrangement den 3. oktober 
2009. Der vil blandt andet 
være middagsbuffet.

6Den nye bestyrelse bliver 
fremover:

Nørbygårds repræsentanter 
er Charlotte Døjholt og Jan 
Danielsen. Beboerne på Nør-
bygård har 2 repræsentanter. 
Herudover: Torben Morten-
sen, kontaktperson i Thisted, 
Betina Hansen, kontaktperson 
i Nykøbing, Kristian Høg, 
kontaktperson i Skive, Ove 
Raahede, kontaktperson i 
Viborg, Henrik Jeppesen, kon-
taktperson i Holstebro, Hen-
ning Kock, kontaktperson i 
Ikast / Brande, Karin Villerup 
( valgt på generalforsamlin-
gen), Bøje Andersen ( valgt på 
generalforsamlingen ), Lisbet 
Hedegaard ( valgt på general-
forsamlingen ), Rune Sonne 
( 1. suppleant ) og Mogens 
Poetzsch ( 2. suppleant ).

7Der var ingen indkomne 
forslag.

8Under eventuelt blev det 
oplyst, at Niels Christian 

Poulsen afløser Arne som 
Nørbygårdforeningens depot-
bestyrer. Niels Christian kan 
træffes på tlf. 42 108 108.

Jan Danielsen demonstre-
rede Nørbygårds nye hjem-
meside, hvor Nørbygårdfor-

eningen også har fået plads. 
Hjemmesiden har adressen 
www.noerbygaardcentret.dk.

Bendt Thøgersen benyttede 
lejligheden til at takke Nørby-
gård og Nørbygårdforeningen 
for 8 gode år. Den 1. maj flyt-
ter Bendt til Horsens.

Generalforsamlingen slut-
tede i god ro og orden.

Referent
Lisbet Hedegaard.

På generalforsamlingen sagde 
jeg tak til de afgående besty-
relsesmedlemmer for deres 
indsat, men der var lige én, 
som jeg glemte at sige tak til. 
Det var vores depotbestyrer 
Arne Christensen.

Han får hermed en stor tak 
for sin indsats.

Med venlig hilsen
Ove Raahede

Lions Club Hanstholm Teuto-
nia har igen i år tildelt Nørby-
gårdforeningen en flot kontant 
gave på 5000 kr. Beløbet er 
til afvikling af familiesom-
merlejr 2009. Overrækkelsen 
sker ved en sammenkomst ved 
Hanstholm Fyr torsdag den 
11. juni, hvor Nørbygårdfor-
eningens beboerrepræsentant 
og jeg vil være tilstede.

Charlotte Døjholt,
Netværkskonsulent

Lionspenge 
til Nørbygård-
foreningen

Tak til Arne
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Familielejr: 70 personer, 
heraf 23 børn, deltog i den 
traditions rige familielejr, som 
i 2008 gik til Middelfart på 
Fyn. Det var et meget vellyk-
ket arrangement som virkelig 
var en stor oplevelse for alle 
som deltog. Lejren byggede 
på fællesskab. Der var udflug-
ter, cykelture og leg i store og 
små grupper. En god oplevelse 
for børn og voksne i et ædru 
miljø. En stærk platform for 
det videre arbejde frem mod 
det gode liv og opbygning af 
et nyt konstruktivt netværk.

Weekendture: Der blev 
afhold weekendtur nr. 33, der 
foregik ved Hvalpsund, og 
dette var også en rigtig god tur 
med mange børn og i det hele 
taget en stor aldersspredning.

Fællesaktiviteter: Også i 
2008 var der adventsfest på 
Nørbygård for foreningens 
medlemmer. 130 personer var 
mødt op og oplevede den hyg-
gelige atmosfære og det store 
fællesskab.

Nørbygård Nyt: 4 gange 
årligt udsendes medlemsbla-
det ”Nørbygård Nyt”. Her 
fortælles om foreningens ak-
tiviteter og nyt fra lokalgrup-
perne. Livshistorier fortælles, 
holdninger fremføres og me-
ninger brydes.

Lånerdepot for medlem-
mer: I 1999 blev der oprettet 
et depot. Dette indeholder 
telte, liggeunderlag, bestik 
m.m. I 2008 er disse mest 
blevet brugt ved de større ar-
rangementer, men også små 

Nørbygårdforeningens 
årsredegørelse 2008

grupper af medlemmer er 
meget velkommen til at låne 
udstyr til gavn for gode ople-
velser og fællesskab.

Økonomi 2008: Årets om-
sætning blev på 218.333 kr. og 
gav et underskud op 40.439 kr. 
som overføres til 2009.

Selvhjælpsgrupper: I 2003 
startede en ny type efter-
behandlingsgrupper, ”lokal 
PFT” som i sit koncept lig-
ger i naturlig forlængelse af 
behandlingen på Nørbygård. 

Der er pt. 3 aktive grupper. 
Desuden 2 aktive selvhjælps-
grupper for pårørende.

Medlemmer: I 2008 var 
antallet af medlemmer 200 
personer/hustande.

Lokalgrupper: Der findes 
6 lokalgrupper, som på for-
skellig vis har fungeret godt 
i 2008. Der har også været 
en stor aktivitet på tværs af 
grupperne til styrkelse af 
netværket.

Ove Raahede, formand
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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

NYT FRA NØRBYGÅRD:

I dette nr. af Nørbygård Nyt 
sættes fokus på begrebet af-
hængighed.

”Afhængighed” er en til-
stand, hvor en person udvikler 
biologisk, psykisk og social 
afhængighed af alkohol og / 
eller et andet stemningsæn-
drende stof. Afhængighed 
får en person til at bruge et 
stof for at opnå en kortsigtet 
tilfredsstillelse. Men det har 
sin pris. Afhængigheden ska-
ber på langt sigt smerte og 
ubehag.

Afhængighed ledsages af 
tvangstanker, tvangshandlin-
ger og kontroltab. 

Når et menneske, som li-
der under afhængighed, ikke 
bruger stoffet, vil han tænke 
på, planlægge og se frem til 
at bruge det igen. Misbruget 

påvirker tilværelsen, men der 
er en tvang eller uimodståelig 
trang til at bruge stoffet igen 
til trods for de langsigtede 
smertefulde konsekvenser. 
Den afhængige bruger stoffet 
for at lindre den smerte, der 
er skabt på grund af brugen 
af stoffet.

Således fører fortsat brug 
af det kemiske stof til fortsat 
brug af stoffet.

Dette er afhængighed.

Afhængighed adskiller sig 
fra brug af alkohol / stoffer 
ved manglen på valgfrihed. At 
bruge et stemningsændrende 
middel er et valg. Afhængig-
hed er en tilstand, som berøver 
et menneske friheden til at 
vælge og dikterer hyppighed, 
mængde og karakter af bru-

gen. Al afhængighed begynder 
med brug, men ikke al brug 
fører til afhængighed.

Afhængighed er en fysisk 
lidelse / sygdom. Det bør si-
destilles med kræft, hjertesyg-
domme og sukkersyge som en 
kronisk sygdom, der medfører 
langsigtede fysiske, psykiske 
og sociale skader.

Folk bliver afhængige af 
fysiske årsager. De udvikler 
tolerance; der skal mere og 
mere til af alkoholen / stoffet 
for at give samme virkning. 
Cellerne i kroppen tilpasser 
sig større mængder af stof-
fet og begynder at fungere 
normalt, når det er til stede. 
Det fører til afhængighed. 
Kroppen får brug for stoffet; 
fravær af stoffet vil resultere 
i abstinenser, som forårsager 
ubehag og sygdom.

Afhængighed

1Kortsigtet tilfredsstil-
lelse:

I begyndelsen er der en 
kortsigtet tilfredsstillelse. Du 
har det godt nu...Der er en 
betydelig kortsigtet gevinst, 
som får dig til at antage, AT 
STOFFET eller DIN AD-
FÆRD GAVNER DIG...

2Langsigtet smerte og 
dysfunktion:

Den kortsigtede tilfreds-
stillelse bliver på et tidspunkt 
efterfulgt af en langsigtet 
smerte. Smerten, som skyl-
des:

Afhængighedens cyklus
a) fysiske abstinenser - og
b) den manglende evne til 

at klare sig psykisk og socialt 
uden stoffer, er den direkte 
følge af at bruge det afhæn-
gighedsskabende stof.

3Misbrugspræget tanke-
gang:

Den langsigtede smerte og 
dysfunktion fremkalder en 
misbrugspræget tankegang. 
Misbrugspræget tankegang 
begynder med: Tvangstanker 
og tvangshandlinger.

Tvangstanker er: vedva-
rende tanker om de positive 
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virkninger af alkohol og stof-
fer.

Tvangshandlinger er: en 
irrationel trang til - eller nød-
vendighed af at bruge stoffet 
for at opnå den positive virk-
ning, selv om du ved, det vil 
skade dig i det lange løb.

Dette fører til fornægtelse 
og opbygning af rationelle 
begrundelser for at tillade 
fortsat brug.

Fornægtelse er: manglende 
evne til at erkende, at der er 
et problem.

Opbygning af rationelle 
begrundelser er: at give andre 
forhold og mennesker i stedet 
for brugen af stoffet skylden 
for problemerne.

4Voksende tolerance:
Uden du er opmærksom 

på det, er der brug for mere og 
mere af stoffet for at give den 
samme virkning.

5Kontroltab:
De tvangsprægede tan-

ker og tvangshandlinger bliver 
så stærke, at du ikke kan tænke 
på andet...

Dine følelser og sindstil-
stande bliver fordrejede af 
tvangshandlingen.

Du bliver stresset og utilpas, 
indtil trangen til stoffet til sidst 
bliver så stærk, at du ikke kan 
modstå den.

Når først du bruger de af-
hængighedsskabende stoffer 
eller falder tilbage i den af-
hængighedsprægede adfærd 
igen, starter cirklen forfra.

6Biologiske, psykiske og 
sociale skader:

Til sidst vil der ske skader 
på:

a) dit helbred kropsligt ( dit 
fysiske helbred)

b) mentalt ( dit psykiske 
helbred)

c) dine relationer til andre 
mennesker ( dit sociale hel-
bred).

Efterhånden som smerten 
og belastningen bliver værre, 
vokser trangen til at bruge de 
afhængighedsskabende stoffer 
eller handlemåder for at lindre 
smerten.

En dødelig fælde udvikler 
sig:

Du har brug for misbruget 
for at føle dig godt tilpas. 
Når du er ude i misbrug, 
ødelægger du dig selv fysisk, 
psykisk og socialt. Ødelæg-
gelserne forøger din smerte, 
som forøger dit behov for at 
misbruge.

På Nørbygård arbejder vi 
ud fra T. Gorski og M. Mil-
lers teorier, baseret på Ce-
naps’ behandlingsmodel, hvor 
udgangspunktet er, at total 
afholdenhed er nødvendig, 
hvis man skal helbredes for 
afhængighed. Løfter om at 
skære forbruget ned, er løfter 
som ikke kan holdes. Enhver 
brug vil holde afhængigheden 
aktiv.

Afholdenhed alene er imid-

lertid ikke helbredelse. I de 
fleste tilfælde er valget om at 
holde op ikke tilstrækkeligt 
til at tilvejebringe langsigtet 
ædruelighed og helbredelse, 
medmindre beslutningen føl-
ges op af behandling af en 
eller anden art.

Citater er i ovennævnte 
benyttet fra Gorski og Mil-
lers ” Hvordan man forbliver 
ædru.”

Inga Pedersen
Nørbygård
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Tekst: Birgitte Abrahams, 2009   -   Musik: Sten Abrahams, 2009

Hjemme sad jeg fængslet isoleret på mit sted
bundet hårdt af stramme bånd.
Gemte mig for kærlighed i angst og ensomhed,
- indtil nogen tog min hånd.
Turde vise tillid – være sammen, bygge bro.
Kun i fællesskabet kan jeg leve helt og gro.
 På den yderste rand så forsagt og forslået,
 fandt jeg frem til et sted og blev mødt og forstået.
 Til kærlige kræfter gav jeg mig hen,
 Nørbygård har givet mig livet igen.

Jeg var helt utrøstelig – sku’ klare alting selv:
”Ingen hjælp er rigtig god –
ingenting i verden hjælper mig alligevel…”
- indtil nogen gav mig mod.
Tak for hver en udstrakt hånd i både stort og småt.
Når jeg tør ha’ tillid, bliver livet rigtig godt.
 På den yderste rand…

Jeg ku’ ingenting og troede ikke på mig selv:
”Der er ikke brug for mig.”
Alkohol erstatted’ både ånd og krop og sjæl,
- indtil nogen viste vej,
gav mig mod og tillid til at yde det, jeg ka’:
Skabe en forandring, gro i selvværd dag for dag.
           På den yderste rand…

Jeg har ladet hånt om alle dem, der stod mig nær:
”Lad mig bare dø i fred!”
Jeg ku’ ikke se, mit liv var én bekymring værd,
- indtil nogen så, vi led.
Alle i familien ser en fremtid nu i dag.
Tak til jer, der kunne holde ud og holde af.
           På den yderste rand…

Jeg ku’ ikke se mig selv i øjnene – Åh, Gud!
Ta’ mig selv alvorligt? – Nej!
Jeg sku’ straffes hårdt og ha’ så meget hadsk skældud,
- indtil nogen kendte mig,
hjalp mig, så mit selvhad fik et spark og et farvel,
lærte mig at værne om mit nye sande selv…
           På den yderste rand…
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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

Danskerne har et højt alkoholforbrug
I 2007 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 12,1 liter ren alkohol

860.000 drikker over genstandsgrænserne
585.000 har et skadeligt forbrug  
140.000 er afhængige af alkohol  

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer
Alkoholforbrug er relateret til 60 forskellige sygdomme

Følgerne er store for den enkelte, for pårørende og for samfundet

Børn, der vokser op i familier 
med alkoholproblemer, har 
forhøjet risiko for at udvikle 
psykiske, fysiske og sociale 
vanskeligheder:

10% vurderes at være be-• 
handlingskrævende i bør-
nepsykiatrisk regi.
40% har symptomer på for-• 
skellige former for psykiske 
belastninger.

50% udviser på undersøgel-• 
sestidspunktet ikke sympto-
mer og adskiller sig ikke fra 
kontrolgruppen.

Desuden ved man, at:
33% af voksne børn fra • 
familier med alkoholpro-
blemer selv udvikler et 
alkoholproblem.
Kun 43% af voksne børn fra • 
familier med alkoholproble-
mer er lige så velfungerende 
som en kontrolgruppe målt 

efter symptomer på psykisk 
belastning.
Det er samspilsmønstrene i • 
familien og ikke selve alko-
holproblemet, der er årsag 
til vanskelighederne.
Der er direkte sammenhæng • 
mellem graden af konflikter 
og disharmoni i familien og 
børnenes reaktioner.
Problemerne er uafhængige • 
af familiens sociale status.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Truede børn
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Lokal-Nyt

Lokalgrupper
Der findes 6 lokalgrupper, 
som med forskellig styrke, 
har fungeret godt i 2008. Her 
mødes tidligere beboere og 
deres pårørende 1 til 2 gange 
månedligt, i et rusfrit fælles-
skab for at opbygge socialt 
netværk. Der har også i år 
været en del aktivitet på tværs 
af grupperne – til styrkelse af 
netværket. 

Thisted lokalgruppe
Gruppen mødes den 1. og 3. 
tirsdag i mdr. Der er fælles 
spisning 1. tirsdag på Café 

Friheden, Munkevej i Thisted, 
med efterfølgende hygge på 
Farverstræde 2, Thisted. 3. 
tirsdag i mdr. er der lokal 
PFT møde, Farverstræde 2, 
Thisted. Vi har haft et stille 
og roligt år. Vi har haft et godt 
fremmøde den første tirsdag i 
måneden, hvor vi holder hyg-
geaften med spisning på Café 
Friheden. I september var vi 
ude at bowle og spise, det var 
sædvanen tro en god aften 
med stor tilslutning. Vi for-
søgte, at arrangere en juletur 
til Hjerl Hede den første lør-
dag i advents tiden, den måtte 

vi desværre aflyse på grund 
af manglende tilmeldinger. 
Vores PFT møder går rigtig 
godt. Vi er en fast gruppe, der 
mødes 3. tirsdag i måneden 
til PFT møde og lidt mad. Vi 
er nogle stykker, der kommer 
hver gang, men er selvfølgelig 
glade for nye medlemmer. 
Derfor har vi lavet formåls 
paragraffen om, så det ikke er 
nødvendigt for medlemmerne 
at have udarbejdet et kørekort, 
for at deltage i PFT møder. Alt 
i alt kan vi se tilbage på et godt 
år i Thisted Afdelingen.

Lisbet Hedegaard
Thisted gruppen

Nykøbing lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i lige 
uger. Der er fælles spisning kl. 
18.00 på Perlen, Nørregade 
20, 7900 Nykøbing. Antallet 

Årsredegørelser for 
lokalgrupperne 2008
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af fremmødte til vore møder 
svinger meget. Vi er mel-
lem 10 og 25. Nogle gange 
holder vi møder samme aften 
som Skive gruppen, hvilket 
bestemt kan ses på vores mø-
destatistik i negativ retning. 
Dels kommer der ingen fra 
Nørbygaard og dels kommer 
der selvfølgelig ingen fra 
Skivegruppen, når de selv har 
møde. Vi konstaterede, at det 
var meget svært at få folk til at 
melde sig til madlavning, så vi 
ville i fremtiden have maden 
udefra. Vi fik lavet en fin aftale 
med ”Det kolde bord” i Ny-

købing. Vi fik maden leveret 
ud til alkohol -ambulatoriet, 
hver gang vi havde møde. Så 
var det kun desserten vi selv 
skulle fremskaffe. I september 
måned var vi i Jesperhus og 
bowle. Det blev en barsk tur, 
dels var maden meget ringe, 
dels fik vi den chokerende 
nyhed at alkoholambulatoriet 
i Nykøbing skulle lukke til 
nytår. Så stod vi der med hå-
ret i postkassen, hvad skulle 
vi så? Hvor skulle vi holde 
møder? Heldigvis var der lige 
åbnet et nyt værested ”Perlen” 
i Nykøbing, dem fik vi kontakt 

til og fik lov at låne et lokale 
af dem fra nytår. En ekstra 
bonus viste sig at være maden, 
”Perlen” laver mad til deres 
brugere hver onsdag, den 
ordning kunne vi også komme 
ind under, så vi får mad, kaffe 
og kage til meget favorable 
priser. Tak til dem der gennem 
tiden har ydet en indsats i ak-
tivitetsudvalget til stor glæde 
og gavn for gruppen og den 
samlede Nørbygårdforening. 
Vi håber, at vi i fremtiden kan 
danne nogle små grupper, der 
vil arrangere forskellige ting.

Betina
Nykøbing gruppen.

Skive lokalgruppe
Gruppen mødes 1. onsdag i 
mdr. på Den Blå Viol, Nørre 
Allé 2, Skive. Lokal PFT 
møder aftales med kontakt-
personen. I Skive har vi det 
forgangne år haft et par bow-
lingaftner, som altid er til stor 
fornøjelse for børn og barnlige 
sjæle, også dem som ikke 
ønsker at bowle, men som 
deltager for hyggens skyld. 
Ligeledes havde vi en stor 
grillfest i august måned som 
virkelig var en succes, vejret 
var fantastisk, så vi kunne 
sidde ude og nyde sommeren, 
den gode mad og hinandens 
selskab. Vi har allerede ved-
taget i gruppen at vi holder 
endnu en fest til sommer, og 
håber på lige så stor tilslutning 
som sidste år. Der er stabil 
fremmøde på ca. 20 hver gang 
vi mødes på Den Blå Viol. Vi 
glæder os til at se nye folk fra 
Nørbygård i 2009.

Trine Sonne
Skive gruppen

Viborg lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i 
ulige uger i ”Cafe Livet” Rø-
devej 2d, Viborg. Der er møde 
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i pårørendegruppen fra kl. 
17.30-18.30. Herefter er der 
spisning på ”Cafe Stationen”. 
Efter spisning er der lokal PFT 
møde fra kl. 19.00-20.15. År 
2008 gav lidt ”turbulens” i 
gruppen, da vi endnu engang 
måtte flytte til nye lokaler, 
men efter en periode blev der 
igen ”ro på det hele”. Vi er 17-
28 mennesker der mødes til en 
god og hyggelig aften. Viborg 
gruppen har i året der er gået 
ikke haft behov for ”ud af 
huset aktiviteter”, men vi har 
dog haft en særdeles god og 
hyggelig juleafslutning. Der 
deltog så mange mennesker 
til vores jule/pakkespil, at vi 
måtte finde et større lokale, 
for at vi alle sammen kunne 
være med. Som noget nyt blev 
der lavet en gåtur til Dollerup 
Bakker den 31/12 med efter-
følgende varm kakao + kage. 

Alle der deltog var enige om 
at det var en rigtig god dag vi 
havde sammen ( incl. 2 rare 
hunde), så sådan en tur vil 
sikkert blive gentaget. Efter 
vi her i Viborg gruppen har 
haft et roligt år, hvad angår 
aktiviteter, så er vi nu igen klar 
til at lave nogle. Jeg kan lige 
nævne at vi er i fuld gang med 
at arrangere endnu en kanotur, 
samt en tur til ”Søndergårds 
Have” + en masse andre gode 
”ting”.

Ove Raahede
Viborg gruppen

Holstebro lokalgruppe
Gruppen mødes 3. tirsdag 
i mdr. på Holstebro Aktivi-
tetscenter, Danmarksgade, 
Holstebro. Lokal PFT & Pårø-
rendegruppe mødes 2. tirsdag 
i mdr. i Kulturhuset, Nygade 
22, Holstebro. Pårørendegrup-

pen er desværre i øjeblikket 
gået i dvale, vi håber dog 
stadig på en fornyet interesse. 
PFT gruppen kører derimod 
stabil, oven i købet med et par 
nye ansigter, dejligt!!. 2008 
har igen været et godt år. Vi 
har et rigtigt godt fremmøde 
til vore sociale aftener, hvor 
vi udover vores ”sædvanlige” 
arrangementer, bowling i ef-
terårsferien og juleafslutning 
arrangerede guidet tur på Nr. 
Vosborg. Nr. Vosborg er en 
gammel herregård ved Vemb 
der er renoveret for et rigtigt 
pænt beløb, det blev en både 
interessant og hyggelig tur. 
Tak til alle der kommer i 
Holstebro gruppen, jeg glæder 
mig til at se jer alle og flere 
til i 2009. 

Henrik Jeppesen
Holstebro gruppen

Ikast lokalgruppe
Gruppen mødes 4. tirsdag i 
hver mdr. på adr. Svaneparken 
8, Ikast. Gruppen startede op 
den 23/9-08. Der var 11 der 
var med den første aften, og de 
var alle begejstret for de flotte 
lokaler, som er stillet til rådig-
hed for os. Det var en skam, 
at der ikke kom så mange fra 
Ikast, men der var nogle fra 
Brande og Arenborg og der 
var stor interesse fra Nørby-
gård, Skive og Holstebro samt 
Herning. Jeg er optimist og 
ser frem til større opbakning 
i 2009, jeg vil prøve at få 
nogle arrangementer i gang 
her i løbet af året, måske vil 
det skabe lidt mere interesse. 
Foreløbig har jeg tænkt på en 
Bowlingaften, da vi jo har en 
dejlig Bowlinghal her i byen. 
Og måske en tur til Brunkuls-
museum i Fasterholt.

Henning Koch
Ikast gruppen

Kanotur på Gudenåen
28.-29.-30. august ’09

Viborggruppen arrangerer 
igen i år kanotur på Gudenåen. 
Turen er i alt 20 km lang. 

Kom og vær med til en sjov 
og hyggelig weekend.

Vi mødes fredag den 28. 
aug. senest kl. 17 på Bjer-
ringbro Camping, Gudenåvej 
5A, Bjerringbro.

Afslutning på turen sker 
søndag den 30. aug. ved Amt-
mand Hoppes Bro i Langå ved 
middagstid.

Overnatning: Fra fredag til 
lørdag ved Kællinghøl, fra lør-

dag til søndag ved Bamsebo 
Camping.

Telte, soveposer og liggeun-
derlag kan lånes ved Nørby-
gårdforeningen - kontakt Niels 
Christian, tlf. 42 108 108.

Tilmelding til Mie Fjelster, 
tlf. 24 87 20 91 eller til Arne 
Christensen, tlf. 31 72 02 39.

Pris: 200,- kr. for voksne & 
100,- kr. for børn.

Sidste frist for tilmelding: 
Lørdag den 1. aug. ́ 09. – Max 
30 personer.
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Aktivitets-tilbud

Thisted

Skive

Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag i måneden.
1. tirsdag i mdr. mødes vi på Café Friheden Munkevej 7, Thisted 
kl. 18.00. Der er fælles spisning kl. 18.3o med efterflg. hygge på Farverstræde 2,
7700 Thisted.
Tilmelding skal ske fredagen før til Ulla Pia Nielsen Tlf. 41 27 75 05 – 97 91 11 71
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt
Kontaktperson: Torben Mortensen, tlf. 60 61 98 27
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. 18.00 på adressen: Perlen, Nørregade 20, 7900 Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf. 75 76 34 92.
E-mail: betinalind@gmail.com
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Kontakt Betina Hansen.

Vi mødes den 1. onsdag i mdr.
Vi starter kl. 18 med fælles spisning kl. 18,3o.
Adresse: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
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.: Cafe Livet, Rødevej 2 d, 8800 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.
Pårørendegrupper onsdage i ulige uger fra 17.3o-18.3o.

Ikast
Vi mødes 4. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Svaneparken 8, Ikast.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning.
Tilmelding senest fredagen før til kontaktperson Henning Koch
tlf. 97 15 47 99 / 24 20 01 85.
e-mail: henningkoch@privat.dk
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NørbygårdforeNiNgeN

Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt Niels Christian Poulsen
på tlf. 42 108 108.

Nørbygårdforeningens
kanotur på Gudenåen

Aktivitets-tilbud

Nørbygårdforeningens
sommertur

til
Møllegården

Voerså
Uge 29:

Fra den 11. – 18. juli 2009.
Lejrens adresse

er
FDF Møllegården

Nordost 40, Voerså,
9300 Sæby.

Lejrens telefon: 98 46 00 30.

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

Nørbygårdforeningens
20 års jubilæumsfest

Lørdag d. 3. oktober ´09
kl. 12 – 16.3o

Tilmelding:
Senest fredag d. 25. sep.

på tlf. 99 17 25 00.
Se opslag inde i bladet.

den 28. – 30. august 2009

Vi mødes fredag d. 28. aug. kl. 17
på Bjerringbro camping

Gudenåvej 5A, Bjerringbro.
Vedr. lån af telte, soveposer m.v.

kontakt Niels Chr.
Tlf. 42 108 108

Tilmelding:
Senest d. 1. aug. til

Mie Fjelster tlf. 24 87 20 91
eller til

Arne Christensen tlf. 31 72 02 39.
Pris: Voksne kr. 200,-. Børn kr. 100,- kr.

Se opslag inde i bladet.
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Nørbygård

Gensyns-, efterbehandlings- 
og pårørendedage i 2009

Formålet
med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

at vedligeholde og fortsat udvikle
de i behandlingen opnåede kompetencer

støtte til håndtering af
personlige højrisikosituationer

at vedligeholde sin ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes

Gensyns-, efterbehandlings- og pårørendedage
afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om gensyns- og
efterbehandlingsdage sker

ved henvendelse til
Anne-Mette Dieckmann og Charlotte Døjholt. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 27. juni 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 22. august 2009
kl.10.00 – 16.00

Lørdag den 19. september 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 17. oktober 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 14. november 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 5. december 2009
kl. 10.00 – 14.00

Aktivitets-tilbud

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

Familiedage for Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2009

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

Familiedage afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om familiedagene
sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Fredag den 26. juni 2009
kl. 14.00 – 20.00

Fredag den 21. august 2009
kl.14.00 – 20.00

Fredag den 18. september 2009
kl. 14.00 – 20.00

Fredag den 16. oktober 2009
kl. 14.00 – 20.00

Fredag den 13. november 2009
kl. 14.00 – 20.00

Fredag den 4. december 2009
kl. 14.00 – 20.00

- det handler om et godt liv - for alle i familien!
Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
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Børne- og ungedage i 2009

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. 
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om børne- og ungedagene 
sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann eller 
børne- / familiemedarbejder Hanne R. Andersen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 27. juni 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 22. august 2009
kl.10.00 – 16.00

Lørdag den 19. september 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 17. oktober 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 14. november 2009
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 5. december 2009
kl. 10.00 – 14.00

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

Efterbehandling i 
alkoholbehandlingen i 2009

Formålet
med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

at vedligeholde og fortsat udvikle
de i behandlingen opnåede kompetencer

støtte til håndtering af
personlige højrisikosituationer

at vedligeholde sin ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes

Efterbehandlingen afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information
om efterbehandlingsdagene

sker ved henvendelse
til Anne-Mette Dieckmann

og Ib Hjorth.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Onsdag den 8. juli 2009
kl. 17.00 – 20.00

Onsdag den 2. september 2009
kl.17.00 – 20.00

Onsdag den 30. september 2009
kl. 17.00 – 20.00

Onsdag den 28. oktober 2009
kl. 17.00 – 20.00

Onsdag den 25. november 2009
kl. 17.00 – 20.00

Målgruppe: Tidligere beboere, som har 
gennemført primærbehandling.

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

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


