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NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård

og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

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

REDAKTION:
Inga Pedersen (ansvarsh.)
ipe@thisted.dk
SATS & TRYK: Trykkeriet Friheden
OPLAG:      600 eksemplarer

ADRESSE:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Mail:  noerbygaard@thisted.dk 
Web:  www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut:
Danske Bank:  3415-4 10 36 53

NØRBYGÅRD NYT
udkommer 4 gange årligt til foreningens  
medlemmer, andre sociale institutioner, 

frivillige organisationer, netværksgrupper, 
øvrige samarbejdspartnere m.fl.

NØRBYGÅRD
er en selvejende institution,

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

Nørbygård har driftsoverenskomst med
Thisted Kommune.

NØRBYGÅRDS BESTYRELSE:
Anders Damm (formand)
Ole Christensen (næstformand)
Bent Møller Jensen
Svend Åge Pedersen
Ove Raahede
Inga Pedersen
Svend Erik Skytte

TELEFONER: 
 Kontoret:  99 17 25 00
 Telefax:  99 17 25 25
 Beboere: 97 96 17 20

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

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

Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:

12. maj 2011
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Indbydelse til

Generalforsamling i
Nørbygårdforeningen

Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til generalforsamling på Nørbygård 
Fredag d. 15 april 2011 kl. 18.00

Dagsorden :
1.: Velkomst / godkendelse af generalforsamlingen.

2.: Valg af : dirigent, referent og stemmetællere.
3.: Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning.

4.: Godkendelse af regnskab for 2010.
5.: Beretning fra lokalgrupperne/ad hoc udvalg mv.

6.: Valg til bestyrelsen.
7.: Indkomne forslag.

8.: Eventuelt.

Indkomne forslag skal være skriftlige og modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Eventuelle forslag fremsendes til formanden: Ove Raahede, Skovbakkevej 7, 8860 Ulstrup.

Nørbygårdforeningen vil være vært med et måltid mad. Af hensyn til køkkenet bedes man 
tilmelde sig på tlf. 9917 2500 senest onsdag d. 4 april 2011. 

P.b.v.
Ove Raahede.
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Historie
Nørbygårdforeningen er stiftet 
den 6. december 1989 - inspi-
reret af socialrådgiver Ulla 
Habermanns tanker og bog fra 
1987: ”Det 3. netværk”. Der 
sættes fokus på dette ”frivil-
lige netværk”. Nørbygård-
foreningen startede samtidig 
med et netværksprojekt på 
Nørbygård i  1990-91. Hen-
sigten med dette projekt var 
at opbygge netværk rundt i 
daværende Viborg amt, for at 
støtte den enkelte bruger efter 
udskrivning fra Nørbygård og 
hjemvenden til det ”alminde-
lige” pulserende liv.

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har 
siden starten bygget meget 
på lokale aktiviteter og lokalt 
engagement i byerne: Viborg, 
Skive, Nykøbing, Thisted og 
Holstebro. De fleste aktive 
medlemmer er selv tidligere 
brugere af Nørbygård, eller 
er pårørende. Lokal-grupperne 
har en høj grad af kompetence 
og planlægger selv deres ak-
tiviteter. Desuden skabes der 
aktiviteter på tværs af geo-
grafien. Det er i høj grad op til 
lokalgrupperne, at foreningens 
formål leves ud i virkelighed.

Netværk og ”base” for 
aktiviteter
Nørbygårdforeningen er i sig 
selv et netværk for mange 
mennesker med plads til flere. 
Derudover er Nørbygårdfor-
eningen og lokal-grupperne 
”base” for deltagelse i andre 
aktiviteter udenfor forenin-
gen. Det er rart og givende at 
have nogen at dele oplevelse, 
erfaringer, tanker og følelser 
med.

Familieaktiviteter og 
selvhjælpsgrupper
Nørbygårdforeningen hen-
vender sig til hele familien. 
Søgningen til aktiviteterne 
er stigende ligesom der hele 
tiden kommer nye aktiviteter 
til. Der er sociale aktiviteter 
for hele familien, såvel som 
for enlige. Desuden har for-
eningen forskellige tilbud 
om deltagelse i seriøse selv-
hjælpsgrupper, for at støtte 
hinanden i et godt rusfrit liv.

Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget fri-
villigt socialt arbejde i Nørby-
gårdforeningen. Nørbygårds 
netværkskonsulent er dog 
tilknyttet foreningen og kan 
give støtte og vejledning til de 
frivillige medarbejdere. Evt. 
iværksætte kurser så disse kan 
bibeholde deres engagement 
og udvikle deres kunnen i 
arbejdet. Et arbejde som giver 
meget, men som til tider også 
kan være hårdt. Her er det 
vigtigt, at den enkelte medar-
bejder tager vare på sig selv og 
har et bagland i foreningen at 
søge støtte hos. 

NØRBYGÅRDFORENINGENS PROFIL

Data
Navn:  Nørbygårdforeningen
Adresse:  Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm,  

tlf. 9917 2500.
Fax: 9917 2525
E-mail: noerbygaard@thisted.dk
Webside: www.noerbygaardcentret.dk
Geografisk område:  Nordvestjylland, men med medlemmer 

i hele landet.
Antal medlemmer:  ca. 200 personer/husstande
Målgruppe: Brugere/tidligere brugere af Nørbygård, 

familie, pårørende og andre berørt af 
misbrug af rusmidler.

Formål:  At lave aktiviteter, der fremmer 
livskvaliteten i et alkoholfrit og rusfrit 
miljø.  

Bestyrelse:  Bestyrelsen består af 11 personer.  
Formand Ove Raahede,Viborg,  
tlf. 9785 4957, mail  raa@fibermail.dk



5

Familielejr 
65 personer, heraf 23 børn, 
deltog i den traditionsrige 
familielejr, som i 2010 gik til 
Fjeldholmlejren ved Grenå. 
Det var et meget vellykket 
arrangement, som virkelig har 
været en oplevelse for Lejren 
byggede på fællesskab. Der 
var udflugter, 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 afholdt weekendtur 
no. 35+36 der foregik på Spej-
derbakken ”Øvre” ved Vejle 
og på ”Bamse-Bo” camping 
i Ulstrup. Det var rigtig gode 
ture med mange børn og i 
det hele taget en stor alders-
spredning.

Fælles aktiviteter 
Også i 2010 var der advents-
fest på Nørbygård for forenin-
gens medlemmer. 130 perso-
ner var mødt op og oplevede 
den hyggelige atmosfære og 
det store fællesskab. Her-
udover har der også været 
arrangeret kanotur, grill dag/
aften, bowling, mini-golf og 
meget andet.

Nørbygård Nyt 
4 gange årligt udsendes med-
lemsbladet ”Nørbygård Nyt”. 
Her fortælles om forenin-
gens aktiviteter og nyt fra 
lokalgrupperne og Nørbygård. 
Livshistorier skildres, hold-

ninger fremføres og meninger 
brydes.

Lånerdepot for med-
lemmerne 
I 1999 blev der oprettet et 
depot. Det indeholder telte, 
liggeunderlag, bestik mm. I 
2010 er tingene mest blevet 
brugt ved de større arrange-
menter, men også små grup-
per af medlemmer er meget 
velkomne til at låne udstyr til 
gavn for gode oplevelser og 
fællesskab.

Økonomi 2010 
Årets omsætning blev på 
191.567 kr. og gav et overskud 
på 4645. kr. som overføres 
til 2011. 

Genbrugsbutik 
Nørbygårdforeningen driver 
sammen med Røde Kors en 
genbrugsbutik i Hanstholm. 
Det foregår i et virkeligt godt 

samarbejde, hvor 20-30 frivil-
lige yder en flot indsats.

Selvhjælpsgrupper 
I 2003 startede en ny type ef-
terbehandlingsgrupper ”lokal 
P.F.T” som i sit koncept lig-
ger i naturlig forlængelse af 
behandlingen på Nørbygård. 
Der er pt. 5 aktive grupper. + 
3 aktive selvhjælpsgrupper for 
pårørende.

Medlemmer 
I 2010 var antallet af medlem-
mer 200 personer / husstande.  

Lokalgrupper 
Der findes 5 lokalgrupper, som 
på forskellig vis har fungeret 
godt i 2010. Der har også væ-
ret en stor aktivitet på tværs 
af grupperne til styrkelse af 
netværket.

Ove Raahede 
Formand

Nørbygårdforeningens 
årsredegørelse 2010
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Min fortælling i Nørbygård 
Nyt er en uforfalsket gen-
givelse af den dagbog jeg 
førte før, under og efter mit 
ophold på Nørbygård. Den 
er skåret kraftig ned pga. 
pladsmangel. Men jeg håber, 
at den giver et billede af, at 
det kan lykkes uanset hvor 
langt ude man har været.

Onsdag 20/12-2000
Har det stadig skidt, jeg har 
bestemt jeg begynder at tage 
antabus. Evy ringede, er vel-
kommen juleaften jeg tror det 
ikke. Bente syntes nok ikke, 
det er en god ide. Mangler 
stadig alkohol, skal nok have 
piller. Jeg er glad for ikke at 
lyve mere, det kunne jeg ikke 
holde til. Bente har vist besked 
om mit utroskab, hun har ikke 
haft det let. Bente kom hjem 
kl. 16 det er meget nervepir-
rende. Bare vi kunne snakke 
sammen dette er ikke godt. 
Det ender nok med, at jeg 
tager i campingvogn, men jeg 
tror ikke jeg klarer det. JEG 
VIL IKKE DRIKKE.

Juleaften 24/12-2000
God jul. Sidder alene har spist 
andebryst. Var I Langaa med 
Bente det var ikke sjovt kan 
ikke holde til det. Jeg drukner 
sorgerne. Jeg tager til Ribe 
i morgen til julefrokost, ved 
ikke om det er en god ide. 
Lone vil gerne se mig. Jeg har 
ikke lyst til pakke gaver ud.

Torsdag 28/12-2000
Jeg var hos doktoren i går, 
fik piller mod abstinenser, 
har taget antabus i dag. Bente 
stoler ikke på mig, det kan 
jeg nu godt forstå. Jeg fik at 
vide, hvis jeg ikke holder op 
med det liv jeg lever nu ender 
mine dage snart. Doktoren vil 
se mig i det nye år. Det er ikke 
let at snakke med Bente efter 
alt det der er sket, måske vil 
tiden hele sårene, så vi i det 
mindste kan snakke sammen. 

Jeg ved ikke hvad der sker 
med mit liv, men det er ikke 
noget jeg ser frem til. Måske 
er det en dum tid at holde med 
alkoholen, den virker meget 
bedre, jeg syntes ikke pillerne 
virker mod rystesyge jeg har 
måske for mange nerver. Jeg 
har det ikke godt. Overvejer 
om mit liv er noget at leve. 
Jeg har talt med Bente, vi er 
blevet enige om jeg tager i 
campingvogn i morgen. Tror 
jeg kommer til at drikke igen. 
Jeg håber jeg overlever. Uan-
set hvad der sker er det min 
egen skyld, det er ikke let at 
skrive ord på det der startede 
som sex og nu er blevet så 
problematisk. Livet er sku 
ikke let, uanset hvad jeg siger.

Tirsdag 02/01-2001
Godt nytår. Jeg har virkelig 
lavet lort i den hvad fanden 
skulle jeg ud og køre for i 
den brandert nytårsaften. Nu 
hader Bente mig, jeg har det 
meget dårligt igen. Jeg har sy-

gemeldt mig på ubestemt tid, 
jeg kan ikke tage på arbejde 
når jeg ryster sådan. Jeg går 
i selvmordstanker hele tiden 
nu, måske er det derfor jeg 
ikke spiser, jeg ved ikke, om 
jeg klarer det denne gang, jeg 
er meget ensom. Jeg drikker 
meget nu, det er rart mens det 
er i kroppen. Nu tager jeg af 
sted igen, jeg sidder her og 
tuder for satan det er hårdt.

Søndag 03/01-2001
Jeg er meget langt ude, skal 
på antabus i morgen, mine 
tarme bløder. Jeg går i terapi 
hos Iversen fra i morgen. Har 
brækket blod op i dag og 
er rejst hjem til Bente. Jeg 
håber virkelig vi kan snakke 
sådan, at jeg kan blive her. 
Jeg er bange, når jeg sidder 
alene i campingvognen, det 
har været en hård tid. Nu vil 
jeg prøve at tvinge lidt mad i 
mig, men som regel kommer 
det op igen.

Fredag 06/04-2001
Jeg er kommet hjem på week-
end i dag, en måned i Hanst-
holm, jeg overlevede!! Ja, jeg 
overlevede og jeg er sku også 
ved at blive psykisk ædru. Jeg 
har lært en masse om mig selv, 
det har været en hård måned, 
men det har været det værd. 
Jeg er færdig med modul 1 og 
starter i modul 2 på mandag, 
der tager de virkelig fat i det 
der foregår på indersiden af 

Fra Dennis Larsen, tidligere beboer på Nørbygård, 
som har været ædru i 10 år  har vi modtaget følgende indlæg til bladet: 

- Tak for dit bidrag:

Uddrag fra en dagbog
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mit hoved. Jeg føler virkelig 
jeg får noget ud af min tid på 
Nørbygård, det var godt jeg 
kom af sted. Jeg skal lære at 
være mere beslutsom, og jeg 
skal lære at kende mig selv 
som ædru. Jeg ved det bliver 
hårdt arbejde, men jeg er fast 
besluttet på det skal lykkes. En 
af tingene de fokuserer meget 
på er TANKE, FØLELSE, 
HANDLING og det med fø-
lelse er vi alkoholikere ikke 
meget for at vise, det er noget 
jeg prøver ihærdigt at lære.

Jeg har altid gået fra tanke 
direkte til handling, jeg har 
“glemt” følelsen. Følelsen, der 
viser, hvor varmt en person jeg 
kan være som ædru, når jeg har 
lært at være ædru og turde vise 
mit “sande jeg”. Jeg har stadig 
meget lære, men jeg tager en 
dag ad gangen, og prøver at 
tænke mere på mig selv end 
jeg har gjort før i mine sprit-
tåger. Disse ord tyder meget på 
jeg bevæger mig i den rigtige 
retning, hvad psyken angår.

Lige til sidst har jeg en stolt 
meddelelse, jeg har slået den 
tidligere rekord, tirsdag d. 
03/04-2001 har jeg været ædru 
i 3 mdr. TILLYKKE!!!

Fredag 21/09-2001
Det er dejligt at være fri for 
alkohol, alle de ting man får 
energi til, man ikke havde før. 
Det jeg var måneder om at 
lave før, kan jeg klare på nul 
komma dut nu. Alt det jeg har 
”glemt”, har jegfaktisk fået 
lavet i år, jeg tror det bliver 
en god vinter, forstået på den 
måde, at jeg har mere tid til 
hobbys, og interesserer mig for 
dem, frem for at drikke. Bente 
har fået tilsagn om økonomisk 
støtte til den sexolog hun skal 
til i Risskov, jeg håber virke-
lig hun er den der kan hjælpe 
hende, hvis vi skal have dette 
til at fungere, skal der også ske 
noget meget snart.

Mandag 03/12-2001
Jeg er stadig ædru, men det er 

ikke let at forblive det, nogle 
gange har der været episoder, 
hvor jeg har haft lyst til at sige 
”OP I RØVEN”, men så er der 
noget der går i gang i mig, jeg 
tror det er DENNIS der fortæl-
ler hvordan problemerne løses 
nu. Jeg ved min alkoholiker 
banker på engang imellem, 
ham slipper jeg nok ikke for 
sådan lige med det samme, 
men DENNIS får mere og 
mere at skulle have sagt, og 
det er en rar fornemmelse 
bagefter. Vi var i Hanstholm 
i lørdags, til opfølgningsdag, 
det er dejligt at komme op og 
se andre også klarer sig godt.

Mandag 24/12-2001
Ja, så blev det jul, en ædru jul 
for første gang i mange mange 
år. Det har jeg det godt med, 
det er værre med de tanker, 
der kredser omkring sidste jul. 
Jeg havde på dette tidspunkt 
sidste år opgivet livet, jeg tror 
jeg virkelig prøvede at drikke 
mig ihjel. Det er en mærkelig 
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følelse at mærke det inde i sig, 
det giver ikke drikketrang, 
men en meget stærk uro der 
roterer i kroppen.

Der er nogle af mine sam-
boer fra Nørbygaard, der har 
haft tilbagefald, det er jeg 
meget ked af at høre, men det 
styrker min tro på, at det jeg 
gør er det rigtige. Jeg kan bare 
ikke fatte de personer, der væl-
ger den løsning, har lært det 
samme som jeg, drikker når 
det er deres liv der står på spil. 
Jo, jeg kan forstå deres drik-
ketrang er blevet for stor, og 
de orker ikke at kæmpe mere, 
det er virkelig en prøvelse, 
at lære at leve uden alkohol. 
Måske falder jeg også i, det 
er der ingen, der kan forudse, 
men jeg ved og har lært at tage 
imod den hjælp jeg kan få, for 
at undgå at falde i igen. 

Søndag 06/01-2002
HURRA HURRA jeg er sku 
stolt 3/1-2002 det er en dato, 
der siger mig meget mere 
end jul og nytår, et år uden 
alkohol, hvem skulle have 
troet det? Alt kan altså lade sig 
gøre, hvis man vil, og det vil 
jeg fandeme. Alt det gode der 
følger med det at være ædru, 
jeg skal i hvert fald gøre mit 
til ikke at falde i igen. Det 
har også været et hårdt år, for 
der skal arbejdes hver dag. 
Mit humør er også begyndt at 
vende tilbage, det har været 
lidt på retur op til jul, der har 
været tanker jeg ikke har brudt 
mig om, men som bare skulle 
overstås.

Mandag 3/1-2011
Ti år som ædru alkoholiker, 
det er stærke sager. I de for-

løbne år er mit liv kun blevet 
bedre og bedre, Bente og jeg 
er blevet kærester/venner/
ægtepar, trods en noget urolig 
start, kan vi med stolthed sige 
vi har fundet ”DET GODE 
LIV”. Min jubilæumsdag 
blev fejret hjemme. Bente 
havde arrangeret en lille kom-
sammen for nogle venner 
og gjorde virkelig dagen en 
mindeværdig dag for mig. Mit 
jubilæum gav også anledning 
til nogle tanker, som skete for 
ti år siden, frem af mørket kom 
de tanker, som gjorde jeg mest 
af alt havde lyst til at ende 
livet. Med tårer i øjnene, siger 
jeg tak for, jeg ikke gjorde 
alvor af det.

Mange ædruelige hilsener 
Dennis



9

Som enhver anden har jeg
brug for bekendte og venner,
for hengivenhed, for venskabeligt
samvær, og jeg er ikke lavet af sten eller jern,
så jeg kan ikke undvære dette uden at føle,
som ethvert intelligent menneske,
et savn og et dybt behov.
Jeg siger dig dette, fordi du skal vide,
hvor godt dit besøg har gjort mig.

VINCENT VAN GOGH
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Nørbygaardforeningens 
sommertur 2011 

til Tonneshøj
Fra lørdag den 16. juli 2011 til lørdag den 23. juli 2011 

(uge 29)

Adresse: 
Lejrcentret Tonneshøj
Tonneshøjvej 46, Råde
6100 Haderslev

Deltagerpris:
  275,- pr. barn fra 0 til og med 3 år.
  550,- pr. barn fra og med 4 til og med 17 år.
1100,- pr. voksen

Tilmelding:
Senest d. 22. maj 2011 til Ulla Pia Nielsen 
på tlf. 97-91 11 71 / 41-27 75 05, efter kl. 
16.00 på hverdage. 
I tilfælde af afbud efter den 6. juli, er der 
ingen tilbagebetaling. 
Girokort for betaling sendes ud den  
3. juni 2011.
Beløbet skal være indbetalt senest den  
15. juni 2011.
Deltagerantallet er max. 90 personer, så 

tilmelding foregår efter princippet først 
til mølle….

Program, afgangstider mv. følger senere.
Reservering af telte, luftmadrasser, 

soveposer m.m. kan man gøre på tlf.:  
40 40 19 44.

Af hensyn til plads i bussen har ferieud-
valget vedtaget at bussen kun medbringer 
de telte, luftmadrasser, soveposer mv. der 
er forudbestilte senest 1 uge før ferien. 
Husk derfor at bestille de ting du ønsker 
at låne af depotet.

Da de fleste af os har en meget sød tand, 
vil ferieudvalget meget gerne, hvis der er 
nogen der vil bage kage hjemmefra og 
medbringe. Giv besked ved tilmelding om 
du vil bage kage til vores ferie.

Ved tilmelding vil vi gerne vide om du 
helst vil lave mad eller helst vil vaske op 
og rydde op. Så vil vi tilstræbe at respektere 
dine ønsker. 

Ved tilmelding vil vi også gerne vide 
hvilke udflugter du/I vil med på. Udflug-
terne er henholdsvis: Sommerland Syd 
(tirsdag), Dybbøl Banke (torsdag) og en 
Fjord Sejlads (søndag). 

Du/I må gerne deltage i alle 3 udflugter, 
hvis der er plads i bussen, men der er kun 
betalt for en tur gennem deltagerprisen. Ud-
flugt nr. 2 og evt. 3 er derfor egenbetaling 
udover deltagerprisen for sommerferien.

Arrangør: Nørbygaardforeningen
Hilsen ferieudvalget v/ Ulla Pia Nielsen
97-91 11 71 / 41-27 75 05.
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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

Nytårsaften 
2010
Jeg var så heldig, at få 
lov til, at holde Nytårs-
aften på  Nørbygård.
Det blev en aften jeg 
sjælden vil glemme.
Der var pyntet op til den 
store guldmedalje.
Der var mad som til de 
kongelige. Vi hyggede
med spil og snak. 1000 
tak til personalet og 
beboerne for en hygge-
lig og uforglemmelig
aften.

Hilsen fra 
Carsten Madsbjerg, 
Holstebro

Somme tider går vort lys ud,
men flammen tændes igen ved et
møde med et andet menneskeligt
væsen. Enhver af os er den
dybeste tak skyldig til dem,
der på ny har tændt dette 
indre lys.                            

ALBERT SCHWEITZER
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Nørbygård har i perioden fra 
november 2010 til januar 2011 
gennemført en kvalitetsmå-
ling. Kvalitetsmålingen har 
til formål at dokumentere 
den oplevede kvalitet, som 
Nørbygård leverer i forhold til 
borgerne, der gør brug af Nør-
bygårds tilbud og i forhold til 
vore samarbejdspartnere i de 
kommunale misbrugscentre.

Vi har stillet 3 spørgsmål til 
lederne af de kommunale 
misbrugscentre i 11 forskel-
lige kommuner og ligeledes 
3 spørgsmål til misbrugs-
konsulenterne i de samme 

11 kommuner. Endvidere har 
vi spurgt borgere, som har 
afsluttet behandling i alko-
holbehandlingen og ligeledes 
afsluttet ophold i Nørbygård 
bosted for 6 til 18 måneder 
siden. 

Resultaterne af kvalitetsmå-
lingen kan læses i en rapport, 
som kan downloads fra vores 
hjemmesiden: www.noerby-
gaardcentret.dk

Konklusioner på 
kvalitetsmålingen.
Lederne af misbrugscen-
trene mener, at Nørbygård: 
-  Lever op til aftaler og for-

ventninger om samarbejde
-  Faglig kvalitet

Medarbejderne i misbrugs-
centrene er: 

-  ”Særdeles tilfredse” med 
samarbejdet omkring bor-
gerne.

Borgerne som har været i 
Nørbygård alkoholbehand-
ling har rigtig gode mulig-
heder for at lykkedes i deres 
videre liv, idet de med god 
sandsynlighed:
-  Kan blive/forblive selvfor-

sørgende
-  Vil forbedre tilknytningen 

til arbejdsmarkedet
- Oplever bedre fysisk og 

psykisk velvære
-  Holder fast i relationen til 

Nørbygård i efterbehand-
lingen

-  Lever et ædru/rusfrit liv
-  Undgår (for mange) tilbage-

fald

Borgerne som har haft op-
hold i Nørbygård bosted har 
vanskeligere og ofte længere-
varende behandlingshistorie 
end borgerne som kommer i 
alkoholbehandlingen. Allige-
vel har borgerne i botilbudene 
oplevet fremgang i løbet af 
opholdet på Nørbygård i for-
hold til:
-  Bedre fysisk og psykisk 

tilstand
-  Bedre relationer til den nære 

familie og netværk i øvrigt

De indsamlede data er bear-
bejdet af erhvervspsykolog 
Klaus Falkenberg, Århus. 

Resultaterne af kvalitetsmå-
lingen vil vi bruge til opkvali-
ficering af eksisterende tilbud 
og til udvikling af nye tilbud 
på Nørbygård.

Erik Jeppesen
centerleder

NYT FRA NØRBYGÅRD:

Fra Erik Jeppesen, centerleder har vi  modtaget følgende:  
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Nørbygårds hjemmeside har 
fået nyt design og flere nye 
funktioner. Vi har lavet aftale 
med Simsoft.dk om en mere 
brugervenlig hjemmeside, 
som samtidig er nem og hurtig 
at vedligeholde. 

Nørbygårdforeningen har 
sit eget modul med blandt 
andet oversigt over lokalgrup-
per, aktivitetstilbud, arkiv for 

Nørbygård Nyt og mulighed 
for elektronisk at fremsende 
formular om at blive medlem 
af Nørbygårdforeningen. 

Af nye funktioner vil jeg 
nævne elektronisk tilmelding 
til efterbehandlings- og pårø-
rendedage, familiekurser og 
gensynsdage. Et nyt modul 
om til-/afmelding af nyheds-
breve, som er planlagt til at 

udkomme ca. 4 gange årligt. 

De gode fortællinger er blev 
mere synlige på forsiden, lige-
som Nørbygårds brochure og 
andet materiale er tilgængelig 
på forsiden.

Så klik ind på hjemmesiden 
og orienterer dig om Nørby-
gårds tilbud.

Erik Jeppesen

Fra Erik Jeppesen, centerleder har vi  modtaget følgende:  

www.noerbygaardcentret.dk

Bliv medlem af
NØRBYGÅRDFORENINGEN

Nørbygårdforeningen
er en forening for:
-   tidligere og nuværende brugere
     af Nørbygård
-   pårørende
-   frivillige medarbejdere
-   støttemedlemmer
-   andre interesserede

Vi laver aktiviteter,
som er med til at
-   øge livskvaliteten
-   skabe fællesskab
-   opbygge socialt netværk
-   forbedre situationen omkring
 udskrivning

-   forebygge nye institutionsophold
Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner, 
udflugter og weekend-ture.

Har du lyst til at
-   få yderligere oplysninger
-   høre om aktiviteter, hvor du bor
-   blive støttemedlem
-   blive frivillig medarbejder
    ... så kontakt os!

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

Det er dejligt at have venner, når man er ung,
men det er det endnu mere, når man bliver gammel.

Når vi er unge, er venner, som alt andet, en selvfølgelighed.
Når vi bliver ældre, ved vi,hvad det betyder at have dem.

                                           EDVARD GRIEG
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Interview
I forbindelse med Nørbygårds 30 års jubilæum blev Kent Jensen interviewet af kommunikati-
onskonsulent Henning Søgaard Jensen til Hjerterum, som KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark 
udgiver. Vi har fået samtykke til også at medtage artiklen i Nørbygård Nyt.

Kent Jensen, 41 år, bor 
normalt i Nykøbing i Morsø 
Kommune og er i slutningen 
af september i alkoholbehand-
ling på Nørbygård. Han er helt 
afklaret med sin situation og 
fortæller åbenhjertigt om sin 
fortid, nutid og fremtid.

- Jeg er nu i alkoholbehand-
ling, det der på Nørbygård 
kaldes primær behandling. 
Her er jeg lige begyndt på 
behandlingens 9. uge – nor-
malt varer den 12-13 uger 
i alt. Herefter håber jeg at 
kunne fortsætte i Midtvejshu-
set (Nørbygårds efterbehand-
lingsbotilbud, red.).

- Jeg begyndte at drikke, da 
jeg flyttede hjemmefra. Det 
er omkring 20 år siden. Jeg 
drak 20-25 øl på en normal 

dag. Altid kun øl. Hvis det gik 
heftigt for sig kunne det godt 
blive til en 35-40 stykker om 
dagen. Jeg skulle altid have 
6-8 morgenbajere, inden jeg 
gik på arbejde eller skulle i 
aktivering.

- Min familiesituation er 
den, at begge mine forældre 
er døde, men at jeg har tre 
yngre søstre. Og så bor jeg 
sammen med min kæreste, 
som jeg har været forlovet 
med i 19½ år. Vi bor sammen 
med vores to hunde i et lejet 
hus i Nykøbing.

- Jeg har haft flere kortere 
perioder på arbejdsmarkedet. 
Det bedste job var de 2 ½ år, 
jeg arbejdede på et lysstøberi, 
men det lukkede desværre. 
Min drøm er engang at få en 
voksenlærerplads og blive ud-
dannet maskinsnedker.

Om opholdet på 
Nørbygård fortæller 
Kent Jensen:

- Jeg kan godt lide at være 
her. Og det er godt, at der både 
bliver arbejdet individuelt og 
i grupper. Spørgsmålene og 
feedbacken fra de andre del-
tagere i gruppeterapien får jeg 
lige så meget ud af som det, 
behandlerne kommer med.

- Jeg har fået lukket op for 
nogle følelser, som ellers har 

været gemt væk. Men de kom-
mer frem i det tempo, jeg selv 
er parat til. Man siger selv fra 
– hertil og ikke længere. Nu er 
jeg også begyndt at se på mig 
selv på en helt anden måde – 
også de fysiske ting som at gå 
i bad. Før kunne jeg godt gå 
14 dage uden at gå i bad, det 
gør jeg ikke mere. Når jeg gør 
mere ud af mig selv, giver det 
også mere selvværd.

Om sine mål  
for fremtiden siger 
Kent Jensen:

- Mit højeste mål er at for-
blive ædru. Mit mål er også at 
finde et arbejde og finde noget 
værdifuldt, noget som giver 
MIG mening. 

- Og så er det også et mål for 
mig at følge efterbehandlingen 
og Nørbygårdforeningens 
tilbud, for det får jeg meget 
brug for, slutter Kent Jensen, 
som afslutningsvis afslører, at 
han denne dag får besøg af sin 
kæreste, da de har taget imod 
tilbuddet om parterapi.
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Skive gruppen:

Nørbygårdforeningen
indbyder hermed til

FORÅRS-WEEKENDTUR
til Kildeborg

fra fredag d. 13. maj 2011 til søndag d. 15. maj 2011

 Mødetid:
  Indkvartering og ankomst mellem kl. 15.00 – 17.00.

 Mødested:
  Kildeborg, Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev.

 Afrejse:
  Søndag efter morgenmad og oprydning.

 Deltagerpris:
  300 kr. pr. voksen for hele weekenden.
  150 kr. pr. barn for hele weekenden.

 Tilmelding:
  Senest d. 1. maj 2011 til Kristian Høg fra lokalgruppen
  i Skive på tlf. nr. 61 74 74 22

 Praktisk info:
  Husk at medbringe sengetøj, håndklæder 
  og masser af godt humør.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig weekend
Mange hilsner fra Skivegruppen.



Så er det vist ved at være tid til, at vi igen kan tåle at se Jesperhus blomsterpark.
Derfor vil Nykøbinggruppen gerne invitere jer alle på tur til blomsterparken

Vi mødes ved indgangen kl. 10.00 og går samlet ind i parken.
Herefter går vi rundt på sammen eller på egen hånd alt 
efter temperament
Kl. 12 mødes vi i junglecafeen, hvor vi skal have dansk 
frokost buffet. 
Herefter fortsætter vi med at udforske parken og dens mange 
aktiviteter. 
Kl. 15.00 er det atter tid til at mødes. Denne gang mødes vi på 
café Klods Hans, for at få vores eftermiddagskaffe m/kringle og lagkage (sodavand 
og is til børnene).
Herefter er der atter frit slaw, parken lukker kl. 18.00, så hvad i foretager jer indtil 
da, er helt op til jer! Indenfor rimelighedens grænser
Priserne inkl. Entre, frokost buffet og kaffe m/kringle og 
lagkage er:
Voksne (12-110 år) kr. 160,00
Børn (3-11 år) kr. 100,00
Børn u/3 år er gratis.
Tilmelding senest søndag d. 29 maj til Betina på tlf: 75-763492 
eller mobil: 22-465086
Billetterne kan mod et ekstra gebyr på kr. 50,00 ændres til årskort, så der er fri 
adgang til parken resten af året.
Vi håber at se rigtig mange denne dag, det var super hyggeligt sidst vi var der. 

Med venlig hilsen
Nørbygårdforeningen i Nykøbing
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Thisted lokalgruppe
Gruppen mødes den 1. tirsdag 
og den 3. torsdag i måneden. 
1. tirsdag i mdr. mødes vi 
kl. 18.00 på Café Friheden, 
Munkevej 7, Thisted. Der 
er fælles spisning kl. 18.30 
med efterfølgende hygge. 3. 
torsdag mødes vi kl. 16.30 på 
Café Friheden til PFT møde 
med efterfølgende spisningen. 
Der har været en del uro i 
gruppen, som har været skyld 
i, at flere af vore medlemmer 
er udeblevet fra vore mødeaf-
tener og arrangementer. Den 
uro er der nu sat en endelig 
stopper for. Vi er nu i gang 
med, at forsøge på, at få disse 
medlemmer til igen, at møde 
op når vi har socialaftener og 
andre aktiviteter. Vores kon-
taktperson Lisbet Hedegård er 
desværre langtids-sygemeldt. 
Derfor er jeg fungerende kon-
taktperson midlertidigt. Vi har 
i gruppen valgt, at flytte alle 
vore aktiviteter over til Cafe 
Friheden, hvor vi er blevet 
modtaget med åbne arme. Vi 
vil inden længe afvikle vores 
arrangement med Misbrugs-
centret. Fra December måned 
2010 prøvede vi, at genoptage 
vore PFT møder og det ser ud 
til, som tingene er nu, at vi 
fortsætter med det. I årets løb 
har vi været til Grill fest, som 
vi valgte at slå sammen med 
Skive gruppen. Det var en 
rigtig hyggelig aften i Jebjerg 

hos Kristian. Vi har holdt ju-
leafslutning på Café Friheden 
med flæskesteg, ris á l´amande 
og pakkespil. Det var en dejlig 
aften med god julestemning. 

Jan Godskesen  
- Thisted Gruppen 

Nykøbing lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i lige 
uger på Perlen, Nørregade 
20, Nykøbing. Vi har haft et 
super godt år i Nykøbing Vi 
har fået 3 nye deltagere i år. 
Rigtig hjertelig velkommen 
til jer. Derudover er der et par 
af de ”gamle”, som er begyndt 
at vise deres kønne ansigter 
igen, også rigtig hjertelig vel-
kommen til jer! Vores frem-
møde på almindelige møder 
ligger på 15-18 personer. På 
møderne hvor de deltager fra 
Nørbygård kommer der 8-10 
personer mere. Så vi kan 
snige os op på 25-28 stykker 
på en almindelig mødeaften. 
DEJLIGT! Vi er 3-5 personer 
til PFT engang imellem, vi 
er der kun, hvis der er nogen 
tilmeldte., og pt. ingen i på-
rørende gruppe. Vi har haft 2 
bowling ture til Skive i 2010, 
en i foråret med 23 deltagere 
og 1 i efteråret sammen med 
Skivegruppen, hvor vi var 36 
personer. Den 12. juni var 
vi 19, der pakkede bilerne 
og kørte til Givskud, for at 
mødes der og se nærmere på 

Løveparken. Helt bestemt 
turen værd, det er dejligt at 
se dyrene i deres ”næsten” 
rette element. Jenny og Bøje 
var så venlige endnu engang 
at ligge græsplæne til vores 
sommer grill aften. Det blev 
traditionen tro en rigtig god 
aften.  Mange tak til Jenny og 
Bøje for en super aften. Den 
28. august rundede Torben 
60 år, han mente ikke det var 
noget man behøvede at fejre. 
Han blev fejret med en sur-
price party hos os lørdag d. 4. 
september. Torben mødte op 
hos os, hvor der stod 20 per-
soner fra foreningen og råbte 
”Suprice”. Vi havde en rigtig 
god dag og aften. Den 22. 
september syntes vi igen at vi 
trængte til at se noget andet, så 
vi satte hinanden stævne ved 
Støberimuseet i Nykøbing, 
hvor vi fik en rundvisning af 
museumsleder Per Noe, det 
var rigtigt spændende og så 
var han rigtig god til at for-
tælle. Den 9. oktober havde vi 
planlagt en tur i Nationalpark 
Thy, men vi besluttede at ud-
sætte turen på ubestemt tid. 
I år holdt vi juleafslutning/
julefrokost lørdag d. 11. de-
cember. Vi startede med kaffe 
og æbleskiver, herefter det tra-
ditionelle pakkespil. Derefter 
fik vi traditionel julefrokost, 
det var rigtig godt, og det 
lykkedes os også at få sunget 
et par julesange i år. Vores 

Årsredegørelser 
for lokalgrupperne 2010
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sidste møde i år var d. 29. 
december, en del af beboerne 
fra Nørbygård havde besluttet 
at køre over til os og ønske 
godt nytår på denne sidste 
mødeaften. Nu glæder vi os 
alle meget til at se, hvad det 
nye år bringer af gode ting til 
vores dejlige gruppe. Tusind 
tak til alle faste og besøgende 
i Nykøbing gruppen, i er dem 
i er, og altid har et godt humør 
med jer!

Betina Hansen  
- 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 april måned var vi 
på virksomhedsbesøg på Thise 
Mejeri. Det var en interessant 
aften, hvor vi fik en grundig 
gennemgang af mejeriet med 
efterfølgende smagsprøver. I 
juni måned var vi i Roslev og 
spille minigolf på Danmarks 
bedste minigolfbane. Det blev 
en rigtig sjov aften med meget 
konkurrence. I juli havde vi 
traditionen tro vores grillfest 
som blev afholdt i Jebjerg. Der 
mødte over 30 glade personer 
op, som var med til at gøre 
aftenen rigtig god og hyggelig. 
Fremmødet i Skive gruppen 
har været noget faldende i 2. 
halvår. Det er vi selvfølgelig 
ked af. Vi savner de gamle 

medlemmer, vi håber de sam-
men med nye medlemmer 
vender tilbage i 2011.

Kristian Høg 
- Skive Gruppen

Viborg lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i 
ulige uger i I.O.G.T. Huset 
på Rødevej 2d. Viborg. Lokal 
P.F.T. og møde for pårørende 
gruppen er hver 4. onsdag. Kl. 
18.30 går vi på ”Cafe Statio-
nen” i Lille Sct. Hans Gade, 
hvor vi får serveret vores 
varme mad. Efter spisningen 
trækker vi os så igen tilbage 
til vores dejlige mødelokaler, 
hvor vi så har en god og hyg-
gelig aften sammen. Udover 
de faste møder hvor der del-
tager omkring 15 personer har 
vi også arrangeret en weekend 
tur til ”Spejderbakken Øvre” 
ved Vejle, her var vi 44 per-
soner der fik os en rigtig god 
og hyggelig oplevelse sam-
men. Vores årlige kanotur på 
Gudenåen (Danmarks eneste 
flod) lavede vi i år om til en 
kombineret Weekend/kanotur, 
og det viste sig at være en 
rigtig god ide, da vi var 27 
personer der deltog i en hyg-
gelig weekend på ”Bamse Bo 
camping” i Ulstrup. Selv om 
der var rigtig gode og fine 
badefaciliteter på pladsen, var 
der alligevel nogle der endelig 
skulle ”vaske” sig i Gudenåen. 
Vi vil også i 2011 lave en 
”kombi weekend” tur. Vores 
bowling aften var igen en rig-
tig god og hyggeligaften, hvor 
der også blev spist og snakket 
rigtig meget. Efter nogle års 
pause var vi så heldige igen, at 
vi kunne komme med til ”Vi-
borg Revy”, vi var 25 personer 
der her fik en rigtig morsom og 
hyggelig oplevelse. Vi håber 
at vi også i 2011 kan lave et 

lignende arrangement. Til 
vores julehygge/afslutning var 
vi 20 personer, der igen fik en 
god og spændende oplevelse 
med kaffe/kakao, æbleskiver 
og kage, og ikke mindst et 
uhyggeligt spændende pakke-
spil. På årets sidste dag var vi 
en lille flok, der mødtes til en 
dejlig gåtur i Dollerup Bakker 
med efterfølgende kaffe/kage/
snolder og en masse snak.

Ove Raahede 
- Viborg Gruppen 

Holstebro lokalgruppe                                                                                                  
Gruppen mødes 3. tirsdag i 
mdr. på Holstebro Aktivitets-
center, Danmarksgade 13, 
Holstebro. Lokal PFT & Pårø-
rendegruppe mødes 2. tirsdag 
i mdr. i Kulturhuset, Nygade 
22, Holstebro. Pårørende-
gruppen er i 2010 startet op 
igen, og kører (nogenlunde) 
stabilt. De pårørende har dan-
net en telefonkæde og aftaler 
indbyrdes, hvornår de ”gider” 
komme. PFT gruppen kører 
meget stabilt, med mange nye 
ansigter, vi er 10 – 12 delta-
gere pr. møde, dejligt!!. 2010 
har været et godt år. Vi har et 
rigtigt godt fremmøde (30 – 
40 deltagere) til vore sociale 
aftener, hvor vi udover vores 
”sædvanlige” arrangementer, 
bowling i efterårsferien og 
juleafslutning, arrangerede en 
tur til Højris Slot for at hjælpe 
de lokale med et mordmyste-
rie. Arrangementet forløb så 
godt (morderen havde ikke en 
chance), at vi overvejer at gen-
tage succesen til sommer.. Tak 
til alle der kommer i Holstebro 
gruppen, jeg glæder mig til at 
se jer alle og flere til i 2011.

Henrik Jeppesen 
- Holstebro Gruppen
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Thisted:
Vi mødes i gruppen den 1. tirsdag i måneden på Café Friheden, Munkevej 7, Thisted.
Der er fælles spisning kl. 18.30 med efterfølgende hygge.
Tilmelding skal ske fredagen før til kontaktperson: Jan Godskesen, tlf. 50 10 02 55.
Lokal PFT møde 3.torsdag i mdr. kl. 16.30-18.00 på Café Friheden med efterfølgende 
spisning. Tilmelding: Jan Godskesen.

Nykøbing:
Vi mødes onsdage i lige uger.
Der er fælles spisning kl. 18.00 på adr.: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf. 75 76 34 92.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Onsdage i lige uger kl. 17.00.
Tilmelding: Betina Hansen.

Skive:
Vi mødes den 1. onsdag i mdr. på adr.: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
Vi starter kl. 18.00 med fælles spisning kl. 18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til
Kontaktperson: Kristian Høg, tlf. 61 74 74 22.
Lokal PFT-møde: Kontakt Kristian Høg. 

Viborg:
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: IOGT Huset, Rødevej 2 d, Viborg. 
Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl. 18.30.
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. 19.00 – 20.30.
Pårørendegruppe onsdage i ulige uger kl. 17.30 - 18.30.

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. 18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf. 97 49 52 52 / 27 45 81 12.
Mailadr.: ondaftenvej@skylinemail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Henrik Jeppesen, tlf. 23 28 13 44.
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe 2. tirsdag i mdr. kl. 19 – 21 på:
Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, Holstebro.

Aktivitets-tilbud
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Aktivitets-tilbud

Generalforsamling 2011:
Nørbygårdforeningens Generalforsamling 2011 finder sted 

fredag den 15. april 2011, kl. 18.00 på Nørbgyård.

Dagsorden se forrest i bladet.

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

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

Weekendtur med Nørbygårdforeningen.
Weekendtur med Nørbygårdforeningen i foråret 2011

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

Sted:
Kildeborg, Kybehuse 6, Vile, 7870 Roslev

Yderligere information omkring aktiviteter og tilmelding se annonce i bladet.

Tur til Jesperhus Blomsterpark.
Søndag den 12. juni 2011, kl. 10.00 (ved indgangen)

Se annonce i bladet vedr. tilmelding m.v. 

Sommerferie 2011 med Nørbygårdforeningen.
Uge 29 

Fra den 16. – 23. juli 2011

Tur går denne gang til 
Lejrcentret Tonneshøj ved Haderslev.

Se opslag inde i bladet !
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Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

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

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

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

Formålet med Nørbygårds  
efterbehandlingstilbud:

• at vedligeholde ædruelighed  
og forebygge tilbagefald

• at støtte håndtering af personlige 
højrisikosituationer

• at støtte et aktivt liv i personlig vækst
• at skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk

Efterbehandlings- og pårørendedage  
afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 
Yderligere information om efterbehand-

lings- og pårørendedage sker ved henven-
delse til Morten Fonseca. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Aktivitets-tilbud

Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

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

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

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

Formålet med Nørbygårds
tilbud til pårørende er:

• at hjælpe den pårørende til indsigt i egen 
situation, for bedst muligt at varetage egne 
behov 

• at der bliver lyttet til den pårørendes  
oplevelse af situationen

• at den pårørende finder nye handlemulig-
heder

• at den pårørende møder andre med 
• tilsvarende oplevelser og erfaringer

Familiekurser afvikles på Nørbygård. 
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om familiekurserne 
sker ved henvendelse til Inger Marie Feilan.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2011

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

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

Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
• støtte til at aftalt handleplan iværksættes
• at skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk for derved at øge livskvalite-
ten. 

• personlig trivsel og hjælp til struktur i 
hverdagen

• at vedligeholde sin ædruelighed
• at forebygge nye institutionsophold

Gensynsdage afvikles på Nørbygård. 
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om gensynsdage 
sker ved henvendelse til Charlotte Døjholt. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har 
mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere 
og har relevant efteruddannelse.

Velkommen til Nørbygård!
Kontakt os og få information om vores
tilbud:

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
Fax. 99 17 25 25
www.noerbygaardcentret.dk
E-mail:     noerbygaard@thisted.dk
Centerleder: Erik Jeppesen

NØRBYGÅRD

NØRBYGÅRD - en del af KFUM‘s sociale arbejde i Danmark

- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

Nørbygård er et center for alkohol-
behandling og bosted i Nordvestjylland. 
Vi tilbyder døgnbehandling til mennesker, 
der er afhængige af alkohol og piller.
Ofte er det familie og arbejdsplads, der skal 
bidrage til, at den afhængige får en øget 
erkendelse og vælger at
gå i behandling.

Vi opfatter alkoholisme som en familie-
sygdom, hvor hele familien påvirkes af
at leve sammen med en alkoholiker.
Derfor tilbyder vi samtaler og kurser
til de pårørende, hvor der er fokus på
medafhængighed.

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?


