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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.
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REDAKTIONENS SPALTE

Tømmergaarden, Indu-• 
strivangen, Hanstholm 
(Niels Peter)
Taabbel, Industrivangen, • 
Hanstholm
DK Benzin, Bødkervej, • 
Hanstholm
Saxø, Kaj Lindbergsgade, • 
Hanstholm
Thisted Hanstholm Cy-• 
kelforretning, Hanstholm 
Centeret
New House, Hanstholm • 
Centeret
Super Brugsen, Hanstholm • 
Centeret (Martin uddeler)

Kaj´s Ure og Optik, Hanst-• 
holm Centeret
Apoteksudsalget, Hanst-• 
holm Centeret
Butik Julia, Hanstholm • 
Centeret
Center Kiosken, Hanstholm • 
Centeret
Den Danske Bank, Hanst-• 
holm Centeret
Sparekassen Thy, Hanst-• 
holm Centeret
Intersport, Hanstholm Cen-• 
teret
Thisted Hanstholm Kunst-• 
butik, Hanstholm Centeret

Centerbageriet, Hanstholm • 
Centeret 
Brugsen i Råby• 
Brugsen i Hadsund• 
Brugsen i Havndal• 
Bog og idé, Hadsund• 
Brugsen i Gjerlev J.• 

Sponsorgaver til 
Nørbygårdforeningens 
bankospil på sommerlejren i Middelfart 2008
En meget stor tak fra Nørbygård-
foreningen til alle forretninger.
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Det er mig på hjertet at skrive 
en lille hilsen til de medlem-
mer, som i løbet af de sidste 
5 år har deltaget i vores som-
merferieture.

1000 TAK for de gode op-
levelser som I har været med 
til at skabe, når vi er draget 
af sted på sommerferie sam-
men.

Det har hver gang været en 
fornøjelse sammen med de 
øvrige i ferieudvalget at for-
berede sommerferieturen

Nu takker jeg af og håber, 

Hilsen fra et afgået 
medlem af ferieudvalget i 
Nørbygårdforeningen

at der er en anden, som vil 
tage over.

Jeg vil gerne takke for de 
pæne ord og den flotte gave, 
som jeg fik den sidste aften, vi 
var på ferie i Middelfart.  

Det rørte mig meget. Det er 
sjældent, at der er noget, som 
kan slå mig ud, men det kom 
helt bag på mig, at man ville 
holde tale og dele gave ud.

En stor  tak til de medlem-
mer jeg har siddet i ferie-
udvalget med, for et godt 
samarbejde.

Jeg vil ønske dem held og 
lykke i fremtiden med at for-
berede kommende ferieture.

Disse sommerferieture er 
med til at skabe sammenhold 
og fælles oplevelser på tværs 
af vore lokalgrupper.

De børn og voksne, som 
deltager, føler, at det er trygge 
og rare forhold, som man har 
på disse ture.

Med venlig hilsen
Sonja Raahede

Programmet vil udforme sig således:

Adventshygge på Nørbygård
lørdag den 6. december 2008 kl. 14.00

Igen i år vil vi invitere til ad-
ventshygge på Nørbygård.

Det er et af vore traditi-
onsrige arrangementer, hvor 
især tidligere beboere, pårø-

rende og børn hygger sig med 
hinanden og sammen med 
Nørbygårds beboere, deres 
pårørende og medarbejdere.

Nørbygård vil være vært 

og vil gerne have tilmelding 
senest fredag d. 28. nov. på 
tlf. 99 17 25 00.

Arrangementet forventes at afslutte ca. kl. 20.00.
Velkommen til en hyggelig dag på Nørbygård.

Kl. 14.00:
Kl. 15.00:
Kl. 16.00:
Kl. 17.30:

Gløgg og æbleskiver – kaffe.
Underholdning med fællessang af de kendte advents- og julesange.
Genbrugsbutikken på Molevej vil være åben en time… Lav en god julehandel.
Aftensmad med flæskesteg, ris a l’amande og ”skrub a’ kaffe.”

Med venlig hilsen
Erik Jeppesen.
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Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne!
Anne-Mette Dieckmann - Charlotte Døjholt

for tidligere beboere
og pårørende til tidligere beboere

Nørbygård inviterer 
   ♦ nuværende beboere
   ♦ tidligere beboere
   ♦ pårørende
   ♦ voksne børn
   ♦ børn (ca. 6-17 år)
til Nørbygård på nedenstående datoer og tidspunkter.

Gensynsdage
& Efterbehandlingsdage i 2008

VIGTIGT
- husk tilmelding senest 1 uge før på tlf. 99 17 25 00 -

Lørdag d. 6. september kl. 10.00 -16.00
Lørdag d. 4. oktober kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 1. november kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 6. december kl. 10.00 - 14.00
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Fredag d. 5. september kl.14.00 - 20.00
Fredag d. 3. oktober kl.14.00 - 20.00
Fredag d. 31. oktober kl.14.00 - 20.00
Fredag d. 5. december kl.14.00 - 20.00

Familiedage i 
alkoholbehandlingen 2008

Yderligere information fås
ved henvendelse til Nørbygård

på tlf. 99 17 25 00

Onsdag d. 17. september kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 15. oktober kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 19. november kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 17. december kl. 17.00 - 20.00

Efterbehandling i 
alkoholbehandlingen 2008

Hvis du vil vide mere, så kontakt Anne-Mette 
Dieckmann på tlf. 99 17 25 09
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Start ugen med et smil,
da du på det kan gå mange mil.
Tilsæt så et kærligt knus
og måske et kram;
Det kan være til hende eller ham.
Fyld rygsækken op med glæde og sol,
det smitter fra stol til stol.
Slut så ugen af med et kys,
som indeholder stjernedrys!

Et digt om smil…
(Lånt fra Kastaniebladet
- tidsskriftet for Oustruplund, nr. 1, 13. årg.)

Tusind Tak
Hej Alle sammen.                                                                      

 
Jeg ville lige sige Tusind Tak for en god sommerferie.

Tak til Sonja og Ove for det stor arbejde igen år og Tak til Nørbygårdforeningen.
Vi ses i uge 29 i 2009.

Knus
B. Alletorp

Fra Bjarne Alletorp er modtaget følgende, som han ønsker trykt i bladet:
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Tillykke – Tillykke – Tillykke 
Som nævnt i sidste Nørbygård 
Nyt havde Erik Jeppesen den 
1. aug. 2008 25 års jubilæum 
som leder af Nørbygård.

Han blev fejret torsdag den 
14. aug. på Nørbygård ved en 
intern sammenkomst med en 
dejlig frokost for bestyrelse, 

til Erik med 25 års jubilæet på Nørbygård.
beboere og medarbejdere og 
selvfølgelig også for Eriks 
familie.

Som vedlagte billeder vi-
ser, blev han om morgenen 
modtaget med flagallé, - der 
var lykønskningstaler, sang 
og gaver fra henholdsvis be-

styrelsen for Nørbygård, Nør-
bygårdforeningen, medarbej-
dere og beboere. Herudover 
korsang af den til lejligheden 
oprettede lokale sangkor på 
Nørbygård.

En helt igennem festlig 
eftermiddag.

NYT FRA NØRBYGÅRD:
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Gennem sommerens forløb 
har der ud over at deltage 
i det ordinære program på 
Nørbygård været mulighed 
for at opleve og deltage i ”al-
ternative” aktiviteter. 

Sommeren har budt på 
et par heldagsudflugter til 
henholdsvis Hjerl Hede og 
Thyborøn. Herudover har et 
udvalg bestående af beboere 
og medarbejdere arrangeret 
en fælles idrætsdag på Nør-
bygård.

Beklageligvis var der på 

Lidt hverdagsbegiven-
heder fra Nørbygård
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idrætsdagen silende regnvejr, 
som gjorde, at aktiviteterne i 
hast blev trukket inden døre, 
hvilket unægtelig gav en an-
den udgang.

På fornemste vis blev der 
afviklet bordtennis, fodbold-
spil, holdkonkurrence i moti-
onscykling og twister til stor 
morskab for alle, der deltog 
i forskellige udklædninger 
d.v.s. forklædeholdet, holdet 
med spinlonkjoler fra genbrug 
m.v.

Tanja Sørensen
pædagog - tlf.: 99 17 25 21

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

Ønsker du at vide mere,
så kontakt os gerne på tlf.

99 17 25 00

♦ samtaler med børnene
♦ grupper tilpasset børnenes alder m.v.
♦ forskellige aktiviteter sammen med 

andre børn, unge og evt. forældre 

Michael Strandgaard Krause
pædagog - tlf.: 99 17 25 18
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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
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00

En på opleveren ...
... med Nørbygårdforeningen sommeren 2008

Fra Ulla Pia Nielsen er mod-
taget følgende beskrivelse 
fra Nørbygårdforeningens 
sommertur 2008 + diverse 
billeder fra turen ( Red).

Nørbygårdforeningens som-
mertur gik i år til Middelfart.

Lejrskolen lå i et skæp-
peskønt naturområde tæt på 
skov og strand.

Allerede første aften sprang 
3 friske unge mennesker i van-
det fra badebroen. Stranden 
bestod af store sten, så det var 
ikke uden grund, at der var sat 
badebroer op langs kysten.

Det var muligt at få en lang 
spadseretur langs stranden i 

retningen af Fredericia. Turen 
ville tage et par timer med 
diverse forhindringer så som 
væltede træer og jordskred. 

Langs kysten var der fugle, 
der havde lavet huller i skrå-
ningerne og ynglede der.

Hejrer florerede ude på 
havet sammen med andre 
fuglearter.

Huset, vi boede i, rummede 
17 dobbeltværelser og to store 
sovesale. Det var ideelt for 
både børn som voksne. I 
huset var der en stor spisesal 
og en del sofagrupper rundt 
i huset. Badeforholdene var 
rigtig gode. Alt i alt en død 
lækker lejr.

Middelfart og omegn havde 

også forskellige ting at byde 
på. I Middelfart er der tre 
museer. Selv besøgte jeg to 
af dem. Det ene var bygget 
op over tema fra 1900- 1950. 
Gamle stuer, gamle beklæd-
ningsgenstande og masser af 
gamle hatte fra den tid. Selve 
bygningen var et gammelt 
skævt bindingsværkshus med 
stor charme. På den anden side 
af gaden var et nyere museum 
bygget op over et tema fra 
1950 til 1970. På første salen 
kunne man finde viden om 
broernes skabelse.

Middelfart gammelby er 
utrolig flot. Middelfart ligger 
ned til vandet, her var der en 
dejlig fiskerestaurant med 
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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

rimelige priser. Byen ville 
jeg have troet ville bære præg 
af megen turisme, men det 
gjorde den ikke. Det var en 
lang hovedgade men tøj og 
andre hverdagsforretninger 
plus en dejlig Cafe med lækre 
kager.

På den anden side af broen 
fandt vi Fredericia, - Vand-
kunstens by kunne man godt 
kalde den. I det sidste år har de 
forskønnet byen med adskille 
flotte og imponerende vandar-
rangementer. Forretningslivet 
var også ret alsidigt og spæn-
dende.

Tættere på lejren i området 
Strib og Røjle kunne man fin-
de et Veteran museum. Ejeren 
havde gennem 40 år samlet 
alle de viste biler, og kendte 
til bilernes historie. Museet 
havde han haft de sidste 4 år. 

Det valgte vi at besøge, og det 
var virkelig et besøg værd. 

Humlegården, der blev dre-
vet af ældre frivillige, var 
også et besøg værd. Inden for 
de næste par år vil den blive 
endnu mere et besøg værd, 
da de lige havde anlagt en 
spændende have. Da vi be-
søgte Humlegården, var der 
en udstilling med Siegfred 
Petersen, viseforfatteren fra 
1907 til 1969. I et andet hus 
var der udstillet dukker, efter-
ligninger af vor kongerække 
lige fra begyndelsen af og op 
til i dag. Alt var håndsyet i 
originale klæder af en dame, 
der desværre i dag er død og 
borte. Hun døde af cancer.

Tæt på Røjle havde flere 
kunstnere slået sig sammen og 
åbnet et galleri. Udefra lignede 
det en nedlagt købmandsbutik. 
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Men man nåede ikke mere 
end at sætte sit ben indenfor, 
før man måbede. Udstillerne 
var ret alsidige - skulpturer, 
malerier i alle udgaver, kera-
mik figurer, smykker, møbler 
og ikke mindst den måde, de 
havde bygget det op på. Det 
var også muligt at få lidt at 
drikke og spise. Helt igennem 
perfekt.

Røjle klint, der ligger 40 
meter over vandet, var en flot 
udsigtspost. Havde man lyst, 
gik der en sti/trappe ned til 
stranden.

Sommerturen bød på tre 
udflugter. Den første gik til 
Danfoss Univers. Her handler 
det om vand, varme og kulde. 
Har man først besøgt dette 
er expermentariet i Hellerup 
på sjælland vand ved siden 
af Danfoss på Als. En smuk 
park delt op i forskellige om-
råder med forskellige former 

for eksperimenter og meget 
farverigt. Det er utroligt un-

derholdende for børn fra 6/8 
år og opefter og voksne.

Der var en bytur til Mid-
delfart på et par timer og en 
bytur til Kerteminde for dem, 
der måtte ønske det eller en 
badetur i Nyborg vandland for 
dem, der måtte ønske det.

Kerteminde ville også have 
haft et indendørs arrangement 
at byde på, men tiden rakte 
ikke til et sådant besøg, - godt 
nok lidt ærgerligt, når nu turen 
gik til Kerteminde.

På lejren blev der arrangeret 
skattejagt for børnene, og en 
aften sad vi omkring bålplad-
sen, hvor vi bagte snobrød, 
grillede pølser, skumfiduser 
og sang.

Vejret var tørt men ikke 
særlig solrigt, men regnen slap 
vi da så godt som for.

Lørdag var det så tid til 
oprydning og rengøring, for 
så at drage hjem igen.

Farvel og tak for en god 
tur… og for denne gang.
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Til dette nr. af Nørbygård Nyt 
har vi modtaget rejsebeskri-
velse fra Ole Tegtmeier og 
Bendt Thøgersens 3 måneders 
europarundrejse, som de sam-
men gennemførte i sommeren 
2007 i perioden maj – august 
måned.

Der skal gøres opmærk-
som på, at nedenstående er 
samskrevet efter deres egne 
beskrivelser og uddrag fra 
Thisted Dagblad d. 3. maj 
2008 efter tilladelse af journa-
list Ivan Klarskov Nielsen.

Egentlig har Bendt Thøger-
sen fra Hanstholm og Ole 
Tegtmeier Jensen fra Sned-
sted så meget til fælles, at de 
burde have mødt hinanden for 
mange år siden. – De er begge 
fra området. De er begge ty-
pografer. De rejste begge til 
Sjælland i ungdomsårene og 
hjem igen på næsten samme 
tid. De er stort set jævnald-
rende. Og så er der lige den 
væsentlige detalje, at de begge 
er alkoholikere.

Men det var først, da det 
næsten var for sent, at de traf 

hinanden. Og i dag har de et 
venskab med så dybe rødder, 
som kun to, der kender hinan-
dens smerte, kan have det…… 
(Uddrag Thisted Dagblad).

Bendt siger det således: ” 
Jeg begynder tiltagende drik-
keri i 1989. Bliver skilt i 1992. 
Mit drikkeri bliver tiltagende 
og kommer helt ud af kontrol. 
I 1999 kan jeg ikke fysisk og 
psykisk mere – er helt nede. 
Efter lang tids psykiatrisk 
behandling kommer jeg i alko-
holbehandling på Nørbygård 
i 2001, hvorved jeg også får 
min familie og børn tilbage.

Jeg har nu været ædru i 
7 år.”

Ole begynder at drikke, da 
hans kone døde i en alder af 43 
år. Han isolerede sig og drak 
meget alene. Han bevarede 
dog sit arbejde til år 2000, men 
blev fyret p.g.a. ny teknik.

Ole drak tæt i 17 år. Han 
flyttede tilbage til Thy og drak 
videre, indtil familien greb 
ind og fik Ole i behandling på 
Nørbygård i år 2001.

Han har nu været ædru i 6½ 
år og har fået sin familie til-
bage og en sund vennekreds.

Og han siger således: ”  Ef-
ter at have fået et godt forhold 
til min familie igen og kunne 
se naboer og venner i øjnene 
igen med god samvittighed, 
ville jeg gerne ud at rejse. 

To ædru alkoholikeres 
rundrejse 

Europa rundt
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Jeg snakkede med Bendt om 
det, og han var med på ideen. 
Vi begyndte så at planlægge 
turen. Vi skulle køre i min 
bil og have telte med. Vi ville 
køre langs kysten gennem 
Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrig Nordspanien, Portu-
gal, Sydspanien, Sydfrankrig, 
Norditalien, Slovakiet, Kroa-
tien, Østrig og hjem gennem 
Tyskland.

Uddrag fra Thisted Dagblad 
3. maj 2008:
Den 11. maj 2007 startede 
Ole Tegtmeiers lille bil op og 
påbegyndte en 3 måneders 
odysse Europa rundt.

Venskab og pilgrimstur
Turens hovedmål var den 850 
km lange Caminopilgrimsrute 

i Nordspanien. Den starter 
egentlig i Frankrig i den lille 
by Sankt Jean Pied de Port ved 
foden af Pyrenæerne. Den by 
nåede de to kammerater efter 
en uges kørsel efter først at 
have suget oplevelser til sig i 
både Tyskland og Belgien.

De fandt ud af, at de arran-
gerede ture på pilgrimsruten 
var ret dyre og besluttede sig 
derfor selv at planlægge en 
tur på ruten. På den måde var 
der også mulighed for at tage 
en afstikker nordpå til Bisca-
yabugten. 

Senere fandt de tilbage til 
ruten og nåede også endemålet 
Santiago de Compostella.

Solbadning og krisetid
Bendt Thøgersen og Ole Tegt-
meier kørte derefter sydpå, 

hvor Portugal og Algarveky-
sten og dens varme trak. Og 
med 30 grader i skyggen fik 
de to venner rig lejlighed til 
både solbadning og badning i 
Algarvebugten.

Fra Portugal gik turen til 
Sydspanien, hvor de to euro-
pæere havde en lille krise, 
fordi de var ved at gå hinanden 
på nerverne. Her kom deres 
fælles Nørbygårdtid dem til 
hjælp, for den havde udstyret 
dem med værktøjer til behand-
ling af kriser.

De holdt derfor et ”lys-
møde,” som de kalder det, for 
at få trådene redt ud. Og siden 
forløb turen uden gnidninger.

Caféliv uden spiritus.
Turen fortsatte op langs mid-
delhavskysten, hvor tiden gik 
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med afslapning og turistliv, 
som de udtrykker det. En del 
af det liv var blandt andet be-
søg på caféer, hvor det stærke-
ste, de nød, var cappucino.

” Vi rørte ikke alkohol på 
turen. Den tanke var langt 
væk,” fortæller Ole Tegtmeier 
Jensen.

Egne beskrivelser:
” Efter endnu en uge gik turen 
til Costa Brava. 

Vi kørte først lidt ind i lan-
det for at se på nogle udslukte 
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vulkaner, men vi fandt dem 
ikke, så vi kørte til Cadaques 
ved vandet. Det viste sig at 
være et rigtigt smukt og dejligt 
sted. Det var næsten klipper 
det hele, men på campingplad-
sen var der sat ringe i, hvor vi 
kunne sætte teltene fast.

Det var en lille idyllisk by 
med mange spisesteder ved 
havnen, og det var her, kunst-
neren Salvador Dali boede, da 
han levede. Vi så hans hus og 
var på museum.

På turistkontoret fik vi nog-
le vandreruter ud i naturen, og 
så gik vi en hel dag gennem 
Cap de Creus’ meget smukke 
natur med mange bugter, små 
strande og forrevne klipper 
– Salvador Dali kaldte det 
”naturens delirium.”

Efter besøg i først Costa 
Blanca og senere Costa Brava 
fik de to venner en sms om, at 
Ole Tegtmeiers søster og svo-
ger var ankommet til L’Estartit 

ved Costa Bravas kyst. Dem 
havde Ole Tegtmeier og Bendt 
Thøgersen så fire gode dage 
sammen med.

De to tidligere alkoholi-
kere fortsatte derefter turen 
til Sydfrankrig og Nice, in-
den de ramte Norditalien og 
Gardasøen. Senere kom de til 
Kroatien efter en mellemlan-
ding i Slovenien. 

Ole Tegtmeier og Bendt 
Thøgersen fortæller selv vi-
dere:

”Her var alt på camping-
pladser besat, men først på 
aftenen fandt vi da et sted, 
hvor vi kunne være. Det viste 
sig at være en nudistlejr, men 
da vi efter et par dage havde 
vænnet os til det, smed vi 
også tøjet.

Det var et dejligt sted med 
et minut til vandet og en 
dejlig billig taverna, hvor vi 
spiste hver dag. Men der var 
mindst 40 grader i skyggen, 

så vi måtte i vandet engang 
imellem.

Fra campingpladsen kørte 
vi hen til nogle andre byer for 
at se os omkring. Vi var også 
henne at se en drypstenshule.

Efter en uge i Kroatien 
kørte vi gennem Slovenien til 
Østrig, hvor vi fandt et hygge-
ligt sted ved en smuk sø. Her 
opholdt vi os i 4 dage, hvor vi 
gik små ture og sejlede søen 
rundt med en turistbåd.

Det var efterhånden blevet 
august måned, og vi begyndte 
hjemturen gennem Tyskland. I 
Sydtyskland fandt vi et dejligt 
sted, hvor vi blev i to dage 
og kørte så til Nordtyskland, 
hvor vi overnattede for sidste 
gang.

Den 6. august ankom vi så 
til Danmark igen efter en lang 
og oplevelsesrig tur.”

Venlig hilsen
Bendt og Ole.

Og så vil jeg ikke høre ét ord 
mere om min påklædning!
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Aktivitets-tilbud
Thisted

Nykøbing

Skive

Viborg

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. 18.30 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: Lisbet Hedegaard. Tlf. 97 91 00 52 – 50 94 32 24 
Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 17,30-18,30 på Farverstræde 2, Thisted.

Vi mødes onsdage i lige uger
Vi åbner kl. 18.00. Der er fælles spisning kl. 18.30 på adressen:
Ringvejen 46 A+B, 7900 Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til:
Kontaktperson: Lars Jensen. Tlf. 97 91 11 71 – 22 55 00 51.
e-mail: ngf.nyk.@gmail.com
Lokal PFT møde og pårørendegruppe sidste mandag i mdr. kl. 18,30-20.

Vi mødes den 1. onsdag i mdr.
Vi starter kl. 18 med fælles spisning kl. 18,30.
Adresse: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
Tilmelding skal ske fredagen før til.
Kontaktperson: Rune Sonne. Tlf. 61 28 32 45.
e-mail: runesonne@hotmail.com
Lokal PFT-møde: Kontakt Rune Sonne.

Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Pensionistgården, Vesterbrogade 9 b, 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. 4. onsdag (ulige uger) kl. 19 - 20,30.

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
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 Nørregade 30 1. sal.
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NørbygårdforeNiNgeN Nørbygård&

Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m. kontakt:
Arne Christensen på tlf.: 31 72 02 39

GENSYNSDAGE og
EFTERBEHANDLINGSDAGE

2008
for

tidligere beboere og pårørende
til tidligere beboere

VIGTIGT:
Husk tilmelding 1 uge før på tlf.

99 17 25 00
Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne:
Anne-Mette Dieckmann, Charlotte Døjholt

Lørdag d. 6. september
kl. 10.00 -16.00

Lørdag d. 4. oktober
kl. 10.00 - 16.00

Lørdag d. 1. november
kl. 10.00 - 16.00

Lørdag d. 6. december
kl. 10.00 - 14.00

Aktivitets-tilbud

FAMILIEDAGE I
ALKOHOLBEHANDLINGEN

2008

Yderligere information fås ved henvendelse til
Nørbygård på tlf. 99 17 25 00.

Fredag d. 5. september
kl. 14.00 - 20.00

Fredag d. 3. oktober
kl. 14.00 – 20.00

Fredag d. 31. oktober
kl. 14.00 – 20.00

Fredag d. 5. december
kl. 14.00 – 20.00

EFTERBEHANDLING I
ALKOHOLBEHANDLINGEN

2008

Hvis du vil vide mere,
så kontakt Anne-Mette Dieckmann

på tlf. 99 17 25 09.

Onsdag d. 17. september
kl. 17.00 - 20.00

Onsdag d. 15. oktober
kl. 17.00 - 20.00

Onsdag d. 19. november
kl. 17.00 - 20.00

Onsdag d. 17. december
kl. 17.00 - 20.00

Alle nuværende og tidligere beboere
samt foreningens medlemmer

inviteres til
adventshygge på Nørbygård

lørdag den 6. december 2008.
Arrangementet starter kl. 14

og afsluttes med middag kl. 17.3o.
Se opslag inde i bladet.

Husk tilmelding
senest fredag d. 28. nov.

på tlf.: 99 17 25 00.

Adventsfest
på Nørbygård

for tidligere beboere og pårørende
til tidligere beboere
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Nørbygårdforeningen er en støtteforening for de mennesker, der modtager Nørbygårds tilbud. 
Et væsentligt formål er at lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten for foreningens medlem-
mer, deres pårørende og ikke mindst deres børn.

Heri ligger også et ønske om at forebygge nye institutionsophold.

Aktiviteterne afvikles i et alkoholfrit og rusfrit miljø.

Endvidere er det foreningens mål, at det frivillige sociale arbejde prioriteres højt samt at sikre 
foreningens uafhængighed i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.

Nørbygårdforeningen har aktiviteter i store dele af Nordvestjylland, og aktiviteterne afvikles 
i flg. byer:

 Thisted-lokalgruppe: Farverstræde 2, 7700 Thisted.
 Nykøbing-lokalgruppe: Ringvejen 46A+B, 7900 Nykøbing Mors.
 Skive-lokalgruppe: Den Blå Viol, Nørre Alle 2 D, 7800 Skive.
 Viborg lokal-gruppe: Vesterbrogade 9 b, 8800 Viborg.
 Holstebro lokal-gruppe: Danmarksgade 13 a, 7500 Holstebro.

Har du lyst til at være med - så kontakt os!
 Nørbygårdforeningen, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
 Tlf. 99 17 25 00, fax. 99 17 25 25.
 Giro 4 10 36 53, CVR/SE-nr. 25 85 04 91.
 www.noerbygaardcentret.dk
 e-mail: noerbygaard@thisted.dk

NØRBYGÅRDFORENINGEN
Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm - tlf. 99 17 25 00

KLIP UD

❏

❏

❏

❏

Jeg vil gerne være medlem af Nørbygårdforeningen

Jeg vil gerne være frivillig medarbejder

Jeg vil gerne vide mere om Nørbygård

Jeg vil gerne være støttemedlem af KFUM‘s sociale Arbejde i Danmark

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Nørbygårdforeningen
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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?


