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Alle mennesker har krav på en vær-
dig behandling. Det er vores udgangs-
punkt. Derfor er det vores mål at møde 
den enkelte på en respektfuld og an-
erkendende måde. Vi tror at alle der 
kommer til Nørbygård har ønsker og 
drømme om et anderledes og bedre liv.

Nørbygård er en selvejende institu-
tion tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i 
Danmark, og er landsdækkende. Vi har 
driftsoverenskomst med Thisted kom-
mune.

Tak til tidligere beboere, der velvilligt 
har bidraget til dette jubilæumsskrift.
– Tak til Ulrikkeholm.com 

Hanstholm, september 2010.

Erik Jeppesen
centerleder

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
tlf. 9917 2500
ejep@thisted.dk
noerbygaardcentret.dk

Her i efteråret 2010 er det 30 år siden, 
den første beboer fik ophold på Nør-
bygård. I den anledning har vi valgt 
at udarbejde dette jubilæumsskrift. Vi 
har valgt at sætte fokus på: ”De gode 
fortællinger” - om mennesker, der har 
modtaget et behandlingstilbud på Nør-
bygård eller et ophold i Nørbygård bo-
sted. 

Nørbygård er et center med en bred 
vifte af specialiserede tilbud målret-
tet mennesker, der er afhængige af al-
kohol, medicin og andre stemnings-
ændrende stoffer, samt botilbud til 
mennesker med særlige sociale proble-
mer, herunder misbrug af rusmidler, 

psykiske problemer, manglende trivsel 
og som ikke har eller ikke kan opholde 
sig i egen bolig.

Mange borgere i Nordvestjylland har 
igennem årene haft glæde og udbytte 
af et ophold på Nørbygård og efter-
følgende netværksskabende aktivite-
ter i Nørbygårdforeningen. Et ophold 
på Nørbygård har for mange været 
vendepunktet til et bedre liv – dels 
for den enkelte og dels for de nærme-
ste pårørende og børn i familien. Der-
for er Nørbygårds slogan mere aktuelt 
end nogensinde før: ”Nørbygård – det 
handler om et godt liv – for alle i fami-
lien !”

Forord
Af centerleder Erik Jeppesen
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bagefald og hverdagens udfordringer 
som døgninstitutionen tilbyder, er løs-
ningen for dem.
 
Nørbygård har skabt et stærkt fag-
ligt behandlingstilbud og et botilbud, i 
en kultur der er rummelig og anerken-
dende; det mærker man tydeligt i hu-
set. De 10 mænd og kvinder jeg talte 
med, er glade og taknemlige for at de 
efter opholdet dér, har fået et nyt liv. 
Et liv flere af dem tidligere i misbrug 
og desperation har prøvet at gøre en 
ende på.

At få sit liv tilbage er slet ikke så lidt. 

For de pågældende selv og deres på-
rørende det største. Ikke desto mindre 
var vores samtaler helt nede på jorden, 
og de 10 tidligere beboere fortalte ær-
ligt, med ydmyghed og selvironi om 
den indre smerte, de moralske tøm-
mermænd og den meget svære pro-
ces det er, at lade behandlerne komme 
tæt på.

God fornøjelse med de følgende 10 fortæl-
linger fra det virkelige – og vanskelige – 
liv. Fortællinger som jeg håber, kan sætte 
et menneskeligt ansigt på både smerten 
og håbet. 

I begyndelsen af juli 2010 tilbragte 
jeg to varme dage på Nørbygård. Jeg 
talte med 10 tidligere beboere, der vi-
ste mig stor tillid ved uden forbehold 
at fortælle om de store nederlag og de 
store sejre i deres tilværelse.

Hvad er baggrunden for, at de fik be-
hov for at komme i behandling? Hvor-
dan gik det? Hvordan er det at komme 
ind ad døren den første dag? Foran-
drede de sig undervejs? Hvordan er det 
at komme hjem igen?

I en tid hvor der i kommunerne må 
være fokus på at bruge ressourcerne 

med stor omtanke, fordi pengene er 
små, er der måske ikke den samme 
vilje til at bevilge døgnbehandling. Der 
udvikles derfor andre behandlingstil-
bud, som ikke omfatter den mere om-
kostningstunge døgndel. Det er uden 
tvivl vejen til flere differentierede til-
bud til borgerne.

Tilbage står dog den kendsgerning, at 
for en gruppe af mennesker er der ikke 
andre veje til et liv uden misbrug - og 
det er for mange af dem det samme 
som liv eller død - end netop et døgn-
ophold. Den dybde i behandlingen, va-
righeden og den beskyttelse mod til-

Smertens og håbets ansigter
Af freelancejournalist Bent Ulrikkeholm
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”Det var en meget svær 
beslutning at tage”

Først på bosted
Efter 14 dages ventetid kunne Lene be-
gynde sit ophold med nogle ugers til-
pasning i Revlen, og så startede hun sit 
4 måneders behandlingsforløb. Hun er 
meget glad for, at det netop blev til 4 
måneder, for det var der brug for, og 
efter de første 3 måneder, følte hun sig 
slet ikke klar til at tage hjem. Det var 
også en god start at få lov at ”lande” i 
bostedet.

De rette redskaber
Lene oplevede behandlingsprogram-
met som meget vedkommende og per-
sonligt. Det var hårdt arbejde, men det 
var hele tiden præget af en fornem-
melse af at blive set på individuelt, for-
tæller hun, og det var meget afgørende 
for, at det hjalp. – Jeg tror, jeg er den 
beboer, der har grædt mest på Nørby-
gård. Jo mere jeg fortalte behandlerne, 
og jo mere jeg græd over det, kunne 
jeg tage imod de redskaber, de tilbød 
mig, fortæller Lene.  Hun glæder sig 
også over, at hun det meste af tiden 

var i en velfungerende beboergruppe, 
det betyder rigtig meget. Lene fremhæ-
ver bogen ”24 timer ad gangen”, som 
et redskab hun dagligt har glæde af, 
men også Sindsrobønnen vender hun 
ofte tilbage til.

Hjem igen
At komme hjem igen er også en op-
gave, der skal planlægges, og Lene be-
sluttede at gå lidt ned i arbejdstid, for 
at forebygge stress. Hun er sammen 
med sin mand aktiv i Nørbygårdfor-
eningen, og gør brug af forskellige an-
dre efterbehandlingstilbud også AA 
gruppe i begrænset omfang. Men hun 
får sine mønter, og én af dem er altid 
med på arbejde i kittellommen.  Det 
var en overvindelse, at gå ind ad døren 
den første arbejdsdag efter behand-
lingen, og Lene valgte at sige til kolle-
gerne, at de bare skulle spørge, hvis de 
var usikre på noget, og ellers forsøge 
at møde hende helt almindeligt. Lene 
mener, at det er nødvendigt at tænke 
på, at situationen også er vanskelig at 
tackle for kolleger og andre i perso-
nens netværk. Behandlingen har også 
betydet en stor forandring i privatli-
vet. Lene og hendes mand har arbejdet 

Den aften var både Lene og hendes 
mand ude på kanten. Lene gik hen og 
ringede på hos en dame, som hun kun 
kendte meget lidt, men som ”man” 
godt vidste, havde et alkoholproblem. 
Efter den samtale gik hun hjem igen, 
og sagde til sin mand: ”jeg er alkoholi-
ker, og jeg skal have noget hjælp.” Kun 
fire dage senere var hun med sin mand 
på forbesøg, og hun ville gerne være 
blevet på Nørbygård med det samme. 
– Da jeg trådte ind ad døren, fik jeg så-
dan en ro i mig, og en tro på at det var 
det rigtige, siger Lene.

Åbenhed på arbejdspladsen
Lene, der arbejder som sygehjælper, 
valgte at være helt åben om situatio-
nen overfor sin leder og kollegerne. 
Hun har kun haft gode erfaringer med 
det, og har fået en god behandling på 
arbejdspladsen. Hun fik orlov med fuld 
løn under hele behandlingsperioden. 
– Det var en meget svær beslutning at 
tage, men jeg kunne mærke, at det var 
det eneste rigtige for mig, fortæller 
Lene om at vælge åbenheden.

Aftentur med
konsekvenser

Lene Skydt Andersen, Holstebro, var fra 31. august 2009 i 4 måneders alkoholbehand-
ling på Nørbygård. Et alkoholproblem havde længe spillet en rolle, og ambulant behand-
ling hjalp ikke. Da hendes mand satte hende stolen for døren, ramlede det hele sammen 
i et skænderi. Lene gik en tur i nabolaget, og mødte både en nabo og en ny erkendelse.

”De gode fortællinger” nr. 1
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meget med at bryde ud af gamle va-
ner, og har fundet meget ny energi i at 
være sammen på nye præmisser.

Aldrig drikke mere
Lenes beslutning er klar. Hun skal al-
drig drikke alkohol mere. Heller ikke 
de alkoholfrie alternativer til øl og vin, 
for dels er de ikke 100 % alkoholfrie, 
dels er det ”gammel adfærd”, som nemt 
kunne blive begyndelsen til en udvik-
ling den forkerte vej. Men der er an-
dre ting at drikke, som kan give en god 
smagsoplevelse, og det er vigtigt at 
sørge for, mener Lene. Hun nævner en 
blanding af æblejuice eller tranebær-
saft med danskvand som en god og 
frisk drik.

Leve her og nu
Behandlingsforløbet har betydet store 
forandringer for Lene. Hun er blevet 
bedre til at sige til og fra og til at leve 
her og nu. Én ting ad gangen, og ikke 
bare ræse derudaf. Selvværdet er be-
tydeligt bedre, og hun oplever faktisk, 
at veninderne engang imellem vil have 
et tip til personlig udvikling. At kæmpe 
sig ud af misbruget og holde det væk 
efterfølgende, kræver rigtig meget. 

Men det er også nødvendigt med an-
dre oplevelser. – En gang imellem er 
det rigtig rart bare med sociale arran-
gementer i Nørbygårdforeningen, så 
det ikke bliver alkoholsnak hele tiden, 
siger Lene.

”Man skal vende 
vrangen ud på sig selv, 

det er nødvendigt.” 

Hvorfor virker det?
Lene fremhæver engagementet hos 
medarbejderne som en helt afgørende 
faktor. Samtidig er deres kompetencer 
forskellige og de spiller godt sammen. 
Men et godt resultat kommer ikke af 
sig selv. Det kræver en beslutning hos 
den enkelte og viljen til at være åben 
og tage imod. Der er mange, der ikke 
klarer sig uden tilbagefald. – Jeg tror 
det er en rigtig god ting, at nogle af 
behandlerne er ædru alkoholikere, og 
har prøvet på deres egen krop, hvad 
det handler om, siger Lene. Hun er 
dybt taknemlig for, at hun tog beslut-
ningen og fik hjælp på Nørbygård. Al-
ternativet ville nok have været at sidde 
alene i en lejlighed og drikke videre.

Bo Schiermer, Struer, er gift og har 3 børn - meget snart 4. Bo er revisionsuddannet og 
arbejder som kontorassistent. Fra august til december 2009 var han i behandling på 
Nørbygård. Et ophold der blev indledt med 3 uger på bostedet.

Jeg sænkede
paraderne

”De gode fortællinger” nr. 2

Tidlig start
Bo fortæller, at hans misbrug star-
tede tidligt. Som 18-årig revisorlær-
ling vågnede han en hverdagsmorgen 
med tømmermænd efter en flaske whi-
skey og 10 guldbajere, og undrede sig 
lidt over sit forbrug. Han fik styr på 
det, men problemet havde det med 
at vende tilbage. Nyt job i et vinfirma 
blev introduktionen til at drikke vin, og 
Bo mener, at han i disse år var ”kvar-
talsdranker.” I perioder tog misbruget 
magten fra ham. Bó s far er også ædru 
alkoholiker, og Bo mener, at det måske 
har præget ham, at vokse op med at 
det var i orden at drikke. 

Kontakt med alkoholambulatoriet
Et kort behandlingsforløb på ambulato-
riet gav ikke varige resultater, og mis-
bruget spillede en stadig større rolle i 
Bó s og hans families liv. Han lod sig 
indskrive på Skovvang, for at børnene 
ikke skulle se hans tømmermænd. 
På et tidspunkt stod det klart, at der 
måtte døgnbehandling til. Minnesota-
behandling var 6 uger og Nørbygård 
12 uger. Egentlig tænkte Bo mest po-
sitivt om det korte forløb, men efter 
et besøg på Nørbygård og den viden, 
at familien kunne besøge ham meget 
mere på Nørbygård, traf han det valg. 
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Kamp med behandlerne
Bo startede i primær behandling, og 
han mente i de første uger helt klart, 
at behandlerne ville bestemme for me-
get over ham. På en netværkslørdag 
kom en tidligere beboer og fortalte om 
sit forløb. Han nævnte blandt andet, at 
det tog ham 3 måneder at få behand-
lerne til at høre efter og forstå tingene 
rigtigt. Det havde Bo hørt en anden be-
boer fortælle, men han var 4 måne-
der om at få behandlerne rettet til! – Så 
tænkte jeg, at det er sgu nok ikke be-
handlerne, der har ændret sig, og så 
vendte jeg faktisk mentalt på en taller-
ken. Jeg tænkte, nu overgiver jeg mig, 
og så går vi i gang, fortæller Bo. Han 
mener, det er én af grundene til, at han 
fik meget udbytte af sin behandling, at 
han så tidligt ”sænkede paraderne.”
 

”Nu overgiver jeg mig, 
og så går vi i gang”

Du skal jo også have det godt
- Jeg knoklede virkelig for at nå et re-
sultat, så min familie kunne have det 
godt. Men behandlerne konfronterede 

mig og sagde: ”Jamen Bo, for at de kan 
have det godt, skal du også have det 
godt.” Det var helt nyt for mig, fortæl-
ler Bo. Det gjorde en stor forskel for 
Bo, at han åbnede mere op og lod be-
handlerne komme tættere på. Men han 
kan alligevel godt huske sin irritation, 
da de begyndte at påtale, at han spil-
lede poker på nettet. – Jeg blev ret tos-
set, men de var jo bare bekymrede for 
mig, siger Bo med et smil. 

Den sikre zone
Bo mener, at samværet på døgnbasis 
med de andre beboere har meget stor 
betydning. I weekenderne tog han ofte 
hjem, men lige så ofte kom familien på 
Nørbygård. – Man falder jo lidt for ste-
det, og de kunne godt lide at være her, 
siger Bo. Han beskriver Nørbygård som 
en sikker zone. Det bliver et holde-
punkt, og har man fået lidt drikketrang 
derhjemme, oplever han, at bare det at 
nærme sig Hanstholm, kan betyde, at 
det klinger lidt af, og sikkerheden og 
samværet med de andre i huset bliver 
et holdepunkt. 

Guld værd
At leve tæt på andre med samme pro-

blemstillinger i sin behandlingsperiode 
mener Bo er guld værd. Han havde især 
stort udbytte af at snakke meget med 
én af sine medbeboere, som han alle-
rede mødte i Revlen, under det indle-
dende bostedsophold. De sad tit efter 
lysmøderne om aftenen og snakkede 
tingene igennem. – Han var nærmest 
min modsætning, måske var det der-
for vi fik så meget ud af at snakke 
sammen, vi kunne gensidigt lære af 
hinanden, siger Bo. Hvis han skal sam-
menligne ambulant behandling med 
døgnbehandling, er Bo ikke i tvivl om, 
at han havde brug for døgnopholdet. 
De 14 dages ambulant behandling gav 
ham også et udbytte, men han tror 
ikke, det havde været muligt at komme 
ned i dybden og indse hvad nogle af 
de grundlæggende mønstre handlede 
om.  At få hverdagens gøremål på af-
stand giver også den nødvendige ro til 
at tænke sit liv igennem uden afbrydel-
ser.  - Jeg gav den også en ekstra ind-
sats, for det er længe at være hjemme-
fra, det skal jeg jo ikke igen, siger han. 

En forandret mand
- Jeg er blevet meget mere rolig af væ-
sen, og jeg har arbejdet mig frem til en 

erkendelse af, at jeg får mest anerken-
delse ved at være den, jeg er, fortæller 
Bo. At komme hjem igen efter behand-
lingen, var jo at forlade den sikre zone 
permanent. Det var svært på mange 
måder, og Bo mener, at man skal tage 
forandringerne alvorligt. Det betød for 
ham, at det var nødvendigt at snakke 
tingene godt igennem med sin kone, 
fordi han rent faktisk kom hjem som 
en forandret mand på nogle områder. 
Den omvæltning går ikke bare af sig 
selv.

Vedligeholdelse
Bo er klar over, at han skal holde øje 
med sin gamle modstander: alkoho-
len. Det går altid godt i starten, men 
det kræver et stadigt arbejde, at holde 
skansen i det lange løb. Bo kommer i 
Holstebrogruppen, og deltager i net-
værksdagene på Nørbygård. Det be-
tyder meget. – Heroppe forstår vi hin-
anden, siger Bo. Han har også en stor 
støtte i sin far, som han ofte snakker 
tingene igennem med.
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Jeg genopdagede 
mig selv

Gunnar Nielsen, Jørsby, Nykøbing Mors, har været på Nørbygård i misbrugsbehandling 
i 2008. Han er elektriker, men er nu ved at uddanne sig til sosu-hjælper. Han drømmer 
om mere, gerne en uddannelse som misbrugskonsulent. Gunnar har lært sig selv bedre 
at kende, og ved nu at ro i hverdagen er afgørende.

”De gode fortællinger” nr. 3

Vodka fra klokken fem
Gunnar har arbejdet som elektrikerfor-
mand på større byggeprojekter, men 
hvis nogen gav en øl til fødselsdag, 
sagde han nej tak. Alkohol var et pro-
blem, der hørte til i fritiden, og da mis-
bruget var på sit højeste, kunne Gun-
nar godt starte lørdag morgen klokken 
fem med en flaske vodka, som blev 
til flere i løbet af dagen. Han havde 
nok også en fornemmelse af, at det 
var hjemme i parforholdet, at der var 
nogle ting, han ikke kunne håndtere 
hensigtsmæssigt. Men han blev allige-
vel gift med den daværende kæreste, 

og så blev det hele værre. En sommer-
dag da Gunnar var ude at køre i bilen, 
stod færdselspolitiet i vejen. Promillen 
var 2,6 og det blev et vendepunkt for 
Gunnars misbrugskarriere og tilværelse.

Alkoholrådgivningen
arbejdede hurtigt
Gunnar var helt klar over, at der skulle 
ske noget drastisk. Så da det blev mu-
ligt at få en bevilling til et behandlings-
forløb på Nørbygård, var Gunnar godt 
tilfreds, og det gik stærkt. – Jeg mener, 
at der kun gik 50 timer, fra jeg hen-
vendte mig, til Morsø Kommune havde 

sagt ja. Det drillede jeg min sagsbe-
handler med, at det var lige i overkan-
ten, siger Gunnar med et smil.

Født på ny
Gunnar er ikke en mand af store ord, 
men ikke desto mindre kalder han sit 
behandlingsforløb for en slags gen-
fødsel. – Jeg genopdagede simpelt hen 
mig selv, det var en slags genfødsel, si-
ger han. I alt for mange år mener Gun-
nar, at han havde gjort, hvad alle an-
dre sagde og forventede af ham. Den 
indre protest blev druknet i alkohol. 
På Nørbygård drejede det sig pludselig 
kun om, hvad han selv mente, ønskede 
og kunne gøre ved sit liv. Behandlings-
formen passede godt til Gunnar, og det 
var også vurderingen på alkoholråd-
givningen i Nykøbing Mors. Gunnar er 
enig, det var lige præcis Nørbygård, 
der kunne give ham det rigtige. – Men 
det betyder ikke, at det er nemt, man 
er træt til aften! understreger Gunnar. 
Han giver megen anerkendelse til med-
arbejderne, som han synes går til op-
gaven med stort engagement.

Privatlivet forandres
Det gik ikke godt for Gunnar i livet 

med sin daværende kone, og de havde 
faktisk sendt separationspapirer ind. 
Men opholdet på Nørbygård skulle 
være et vendepunkt, så de annulle-
rede papirerne, og så fremad begge 
to. Efter en måneds tid indså Gunnar, 
at det alligevel ikke var det rigtige. – 
Jeg var nødt til at sige til hende, at hvis 
vi skulle have et godt liv begge to, så 
skulle det ikke være sammen, fortæller 
Gunnar.  Det gik ikke stille af, at få det 
fortalt, men efter et stykke tid vendte 
hun tilbage og sagde, at han nok 
havde ret. Med tiden er deres forhold 
blevet et godt venskab, og de snakker 
bedre sammen nu, end da de var gift, 
fortæller Gunnar. For hans eget ved-
kommende, var han sikker på, at han 
skulle være en glad ungkarl i meget 
lang tid, men dér blev han også over-
rasket.

Tilbagefald gør indtryk
I begyndelsen gjorde det stort indtryk 
på Gunnar, når andre havde tilbage-
fald. – Man tænker: hvornår er det min 
tur?, siger han. Det var tæt på for ham 
på en hjemmeweekend. Natten gik 
med at kæmpe med de gamle dæmo-
ner, og tankerne gik i ring, om der mon 
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ikke lå en flaske i ét af de gamle gem-
mesteder? Det blev en vågenat med 
kaffe og cigaretter, men han kom igen-
nem. Gunnar har klaret sig, og for ny-
lig fik han i AA sin 2 års mønt. Det var 
en god fornemmelse!

Nyt liv – ny familie
 – Da jeg kom hjem fra mødet, var fla-
get hejst udenfor, og der var gaver på 
bordet. Jeg tænkte lige: hvis fødsels-
dag har jeg glemt? Men det var min 2 
års fødselsdag som ædru, siger Gun-
nar. Og hvem havde så hejst flaget for 
ungkarlen? Ja, målsætningen på det 
område holdt ikke. Gunnar mødte en 
kvinde, som han nu er kæreste med, 
og der er bryllupsplaner til efteråret. 
Hun har fire børn, så pludselig er Gun-
nar etableret i en ny familie, og det gi-
ver ham både indre ro og glæde i hver-
dagen.

Tid er afgørende
At det drikkeri der fyldte så meget, og 
havde så stor magt, kunne bekæmpes i 
et behandlingsforløb, hvor Gunnar fak-
tisk ikke havde et tilbagefald, mener 
han har at gøre med ro. – Mange af de 
andre havde korte forløb, jeg havde fra 
starten den ro, at jeg kunne blive her i 

op til 6 måneder. Det betød rigtig me-
get, siger Gunnar. I det hele taget er ro 
i hverdagen afgørende.

Sammenholdet
Det sammenhold som beboerne har 
under opholdet, betyder meget. Gun-
nar mener, at døgnmiljøet og det at 
leve sammen og deles om de praktiske 
opgaver, er meget afgørende også for 
det terapeutiske arbejde. Det er ikke 
nemt, at gå ind i grupperummet de før-
ste gange, men dér spiller sammenhol-
det og oplevelserne i hverdagen også 
en rolle. Man er i samme båd, og det 
hjælper.

”Nu har jeg fået det liv, 
jeg har søgt efter”

Nyde livet
Gunnar ser tilbage på de fem måne-
der og fem dage, som det blev til, som 
starten på et helt nyt liv. Han mener, at 
han forandrede sig meget under ophol-
det. Blev meget mere åben og socialt 
anlagt. Og som sagt, han genopda-
gede, hvem ham Gunnar egentlig var, 
og hvad han havde brug for. – Nu har 
jeg fået det liv, jeg har søgt efter alle 
mine dage, siger Gunnar. 

Frank Jespersen, var i 2009 i alkoholbehandling i 14 uger på Nørbygård. Han har lært, 
at man må være den, man er, og han er blevet mere taknemlig for livet. Frank er ikke 
i tvivl om, at så dybtgående forandringer kræver behandling med døgnophold, ellers 
kunne han ikke have holdt til det.

Glæden er
kommet tilbage

”De gode fortællinger” nr. 4

Mærke glæde igen
Frank fortæller, at han den første dag 
hjemme efter behandlingen, en søn-
dag, sad og drak formiddagskaffe 
udenfor sit rækkehus. Pludselig skete 
der noget for ham. Han sad dér og så 
på sit hus og den nye cykel, han var 
glad for at køre på hver eneste dag. 
Det var jo bare et hus og en cykel, men 
han så dem på en ny måde, og han 
mærkede, at han blev fyldt med glæde 
over sin tilværelse. Det var en fanta-
stisk oplevelse efter at have mistet alt 
håb om et godt liv gennem en lang 
misbrugsperiode. Både helbred og fa-
milieliv var truet.

Mistet håbet
Når følelserne og tomheden løb af sted 
med Frank, valgte han at drikke, for 
at få ro på situationen igen. Det betød 
også, at et langvarigt parforhold var 
truet, for han var ind imellem nødt til 
at komme væk. – Når jeg blev mærke-
lig, så flyttede jeg, siger Frank. I virke-
ligheden var han på flugt fra sig selv, 
og den tilværelse og den stadige indre 
kamp som tappede ham for livsmod, 
mener han. At det virkelig kunne blive 
bedre, troede han ikke længere på, og 
et ugekursus med dagbehandling hjalp 
ham slet ikke. Så kom Nørbygård på 
tale, og ved forbesøget sagde den be-
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boer der viste ham rundt: ”der findes 
ingen lykkelige alkoholikere.” Det gav 
kontakt med det samme, for det følte 
Frank i sig selv hver dag.

”Der findes ingen 
lykkelige alkoholikere”

De åbner et sår
Behandlingen er svær, for det er nød-
vendigt at åbne op, mener Frank. Han 
ser netop det som sit eget hovedpro-
blem, og at blive klar til at løbe risi-
koen med åbenheden, er en svær be-
slutning. Men det er det rigtige at gøre. 
– Jo mere man tænker: ”nej, det her 
er for fjollet at snakke om”, jo mere 
energi lukker man inde, og så vælter 
korthuset, fortæller Frank. Terapigrup-
perne er hårdt arbejde, og Frank me-
ner, at det vil være umuligt at klare te-
rapien på dagbasis. – De åbner jo et 
sår, som står åbent i lang tid, mens 
man arbejder med de svære ting. Skal 
man hjem til aften, kan man ikke åbne 
sig så meget, som det er nødvendigt, 
siger Frank. Døgnmiljøet bliver også en 
ramme, hvor man kan koncentrere sig 
helt om sit personlige arbejde, og være 

skærmet mod hverdagens krav der-
hjemme.  – Selv om det er dét, der skal 
til, får man det jo dårligt undervejs, og 
det skal der være plads til, siger Frank.

Nedtur derhjemme
Det var ikke svært for Frank at komme 
hjem. Han følte sig godt klar, og var 
ikke nervøs. Men efter nogle måne-
der kom nedturen. Usikkerheden på 
om målsætningerne nu kunne holde, 
og nogle af de gamle følelsesmæssige 
mønstre trængte sig på. – Så måtte jeg 
lige tage materialerne frem og læse på 
lektien igen. Jeg havde pakket det hele 
væk, og ville aldrig høre mere om al-
kohol, fortæller Frank. Men han fik 
håndteret krisen, og har ikke haft til-
bagefald. Frank er blevet gift med sin 
kæreste gennem mange år, og de har 
nu købt hus sammen.

Personalets kompetencer
Frank oplever personalet som meget 
engagerede og erfarne. Især sammen-
sætningen af behandlere der selv har 
en misbrugsmæssig baggrund og be-
handlere, der ikke har, mener han er et 
perfekt match. Var det kun den ene el-
ler den anden gruppe, som var ansat, 

ville deres samlede kompetencer ikke 
være de rette. Det er netop den faktor, 
at de supplerer hinanden, der virker.

Nærvær og liv
- Jeg er meget mere taknemlig for de 
ting, der går godt nu. Det giver mig 
overskud til at håndtere de svære 
ting, og det betyder meget. Der er sta-
dig sure timer, men de er nemmere at 
tackle, siger Frank. I sin nye udgave er 
han generelt mere nærværende og fø-
ler sig i live. Frank har ikke kontakt 
med særlig meget af sin egen fami-
lie, og måske derfor er Nørbygårdfor-
eningen blevet en erstatningsfamilie 
for ham. Et tilhørsforhold hvor han op-
lever, at den enkelte værdsættes som 
den man er, og ikke det man kan ud-
rette.

”Jeg er meget mere 
taknemlig for de ting, 

der går godt nu”

Efterbehandling skal forberedes
Frank kommer til netværksdagene på 
Nørbygård, selv om der er langt at 
køre. Det er vigtigt for ham, at holde 

fast i fællesskabet, og få vedligeholdt 
sine beslutninger i den tilbagefalds-
forebyggende terapi. Han kommer 
også i gruppen i Holstebro. – De tilbud 
er som en familie, vi betyder noget for 
hinanden, og jeg tror, det skal være så-
dan resten af mit liv, siger Frank. Han 
begyndte at komme i Holstebrogrup-
pen, mens han var på Nørbygård. Både 
for at komme lidt væk en gang imel-
lem, og for at lære den nye netværks-
gruppe at kende, inden han kom hjem. 
En løsning Frank gerne anbefaler til an-
dre.
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Ansvarlig for
mit eget liv

Karin Villerup, Holstebro, har oplevet mange smertefulde tab i sin tilværelse. Det har 
spillet en rolle i udviklingen af det alkoholmisbrug som førte til et behandlingsophold på 
Nørbygård i vinteren 2007 / 08.

”De gode fortællinger” nr. 5

Som at se en film
Karin mistede for 13 år siden sin dat-
ter og fik ikke bearbejdet tabet. Det 
var medvirkende til, at hun udviklede 
et misbrug. Kun når hun gik i byen og 
fik gang i en fest, kunne hun fungere 
og dulme sin indre smerte. Til sidst var 
det heller ikke nok, og hun fortæller, 
at hun oplevede sin egen 60 års fød-
selsdag som at se en film, hun følte sig 
ikke i kontakt med nogen eller noget. 
Hun følte sig egentlig heller ikke påvir-
ket, selv om hun var det, og dagen ef-
ter besluttede hun, at nu skulle der ske 
noget for alvor!

Dagbehandling ikke nok
Karin havde tidligere fået nogle dag-
behandlingstilbud, men det havde 
ikke kunnet fastholde en forandring. 
Hun fik bevilget et ophold på Nørby-
gård af sin kommune, der godt kunne 
se, at der måtte sættes noget andet 
i værk. Karin kom til Nørbygård i ok-
tober 2007.  – Jeg må nok sige, at der 
skete altså noget, og jeg besluttede, 
at nu ville jeg tage fat på at rydde op i 
mit liv både indeni og i ydre ting, siger 
Karin. Hun fortæller, at hun gennem 
mange år havde været gået i stå, og 
bare betragtet livet omkring sig. Så der 

var noget at tage fat på. Den primære 
behandling havde Karin godt udbytte 
af, gennem de tre måneder, og deref-
ter flyttede hun i Midtvejshuset de næ-
ste 3 måneder.

Midtvejshuset
Perioden i Midtvejshuset skulle bru-
ges til at øve sig i at være hjemme, 
og derfor var Karin hjemme meget af 
ugen og tilbage på Nørbygård de an-
dre dage. Det fik hun stress af, fortæl-
ler hun. Men det var godt for noget, 
for så fik hun lejlighed til at arbejde 
med sit stressproblem, som hun havde 
haft med sig i mange år siden et hårdt 
arbejde ved en fotograf. Og på grund 
af tilknytningen til Midtvejshuset var 
hjælpen jo lige i nærheden. Da Karin 
boede i huset, var den tilbagefaldsfore-
byggende behandling endnu ikke etab-
leret.

”Jeg fik rigtig meget 
ud af behandlingen”

Udbytte af opholdet
- Jeg fik rigtig meget ud af behandlin-
gen, det er det, der har hjulpet mig til 

at få et godt liv i dag. Jeg var jo som 
levende død, siger Karin. Hun mener, 
at den lange ædru periode og stabilite-
ten i hverdagen, havde afgørende be-
tydning. – Heroppe lærte jeg blandt an-
det meget om struktur i min hverdag, 
og jeg fik lært meget om mig selv, si-
ger hun. Karin mener også, at hun er 
blevet bedre til at sige fra og ikke ende 
med at påtage sig alt for mange ting. 
Hun har én gang taget et tilbagefald. 
– Men det var kun 4 øl, så blev jeg be-
vidst om, hvad der foregik og fik stop-
pet, fortæller hun. Behandlingsformen 
på Nørbygård tiltalte Karin meget, og 
så er det grundlæggende et rart sted at 
være, mener hun.

Livet i dag
En ny traumatisk oplevelse, da hen-
des kæreste omkom ved en trafik-
ulykke, har endnu engang kastet Karin 
ud i en svær livsperiode. Sammen med 
ham havde hun netop fået genopbyg-
get troen på kærligheden og positive 
forventninger til fremtiden. Karin har 
kunnet holde fast på, at hun ikke ville 
drikke, selv om det var meget svært 
at miste ham. Men tungt er det. – Jeg 
skal faktisk endnu engang til at lære 
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Dorte Lindhart Jensen, Viborg, måtte have et par tilløb inden det rigtig gav udbytte med 
en behandling på Nørbygård. Ikke mindst tiden i Midtvejshuset har givet den støtte, som 
betyder, at Dorte ikke tøver med at sige, at hun selv og Nørbygård har haft succes med 
at redde hendes liv.

Nyt liv i
Midtvejshuset

”De gode fortællinger” nr. 6

Flere behandlingsforsøg 
Dorte har været i behandling på Nør-
bygård både i 2006 og i 2008. Det 
hjalp ikke, og først da kæresten i 2009 
sagde, at nu var det nok, faldt der no-
get på plads for Dorte, så hun kunne 
tage imod behandlingen og gøre sin 
del af arbejdet. Dorte fortæller, at så 
længe hun tog af sted, fordi nogle an-
dre sagde, at hun var alkoholiker, 
kunne hun sagtens tilpasse sig, være 
samarbejdsvillig og sige alle de rigtige 
ting. Tilsyneladende gik behandlin-
gen godt, men hun ventede bare på at 
komme hjem og misbruget fortsatte.

Drak for at dø
To mislykkede behandlingsforløb og 
flere bristede forhåbninger fra de nære 
omgivelser sætter sine spor, og Dorte 
drak til sidst målrettet med det formål 
at dø. Destruktionen og drikkeriet blev 
en hurtigt selvforstærkende ond cirkel. 
– Jeg foreslog min kæreste, at jeg bare 
kunne få mig et værelse at bo på alene, 
for han kunne jo ikke være tjent med 
mig. I virkeligheden var det mest for at 
få fred til at drikke mig ihjel, fortæller 
Dorte. Hun blev indlagt på psykiatrisk 
afdeling, men kom hurtigt hjem igen til 
det samme. Da kæresten til sidst sagde 

at leve. Jeg synes jo, at nu er det nok, 
det er en stor sorg, siger hun. Men Ka-
rin kæmper videre, og er glad for, at 
hun nu har de redskaber til hjælp som 
behandlingen på Nørbygård har givet 
hende.

Forandringer
Karin oplever, at opholdet på Nørby-
gård har forandret hende meget. Hun 
er blevet mere ansvarlig for sit eget liv 
og oplever mere selvstændighed som 
ædru.  – Jeg bruger jo ikke mere værts-
husene som en støtte i livet, nu er det 
helt andre ting, siger Karin. Hun tæn-
ker også tilbage på sit ophold som en 
tid, hvor hun mødte en gruppe med-
mennesker, som efter hendes mening 
gjorde en kæmpe indsats for et ædrue-
ligt liv. Det giver styrke at se, at andre 
også kæmper og når nogle resultater.

Efterbehandling
Karin bruger forskellige efterbehand-
lingstilbud. Nørbygårdforeningens mø-
der i Skive og Holstebro, og gensyns-
dagene på Nørbygård. Hun går også en 
gang om måneden på Alkoholbehand-
lingscentret i Holstebro, det er hun me-
get glad for.

– De er meget dygtige på centret i Hol-
stebro, og deres tilbud er gode, fortæl-
ler Karin.
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stop, fik Dorte mulighed for at gøre et 
tredje forsøg på behandling og der-
efter fik hun plads i Midtvejshuset i 3 
måneder og det blev igen fulgt op af 
en 3 måneders mentorordning.

Smerten indeni
Dorte mener, at hendes dæmoner er 
nogle meget dybe mønstre og mang-
lende tro på sin berettigelse til at være 
i verden på egne præmisser. – Jeg tviv-
lede dybest set på min ret til at være i 
verden, det var en dyb følelsesmæssig 
smerte, og det har været svært at ar-
bejde med, siger hun. Den tilbagefalds-
forebyggende terapi CENAP, er effek-
tiv og det arbejde som hun har været 
igennem med den terapi, har givet et 
godt udbytte og et værktøj til stadig at 
holde fast.

Arbejde med følelser
- Da jeg var lille, lød det tit: ”Hvor 
er det godt, vi har dig, du er altid så 
glad”. Det blev en del af min følelses-
mæssige dagsorden, og det er noget af 
det, jeg har måttet arbejde mig ud af, 
siger Dorte. Den tilbagefaldsforebyg-
gende terapi fokuserer blandt andet på 
at være meget opmærksom på sine fø-

lelser, og ind imellem har Dorte ringet 
til sin behandler og bedt om et godt 
råd. Hun er nødt til fortsat at være me-
get opmærksom på sine mønstre.

Døgnbehandling
Dorte fremhæver trygheden og fæl-
lesskabet ved døgnbehandlingen på 
Nørbygård som helt afgørende fakto-
rer. – Det fællesskab vi kan have i tår-
nene, og den accept det giver, at her er 
vi alle i samme båd, der er ingen, der 
ser ned på andre, giver et kæmpe løft, 
siger hun.  Og for Dorte er der ingen 
tvivl om, at netop det sammenhæn-
gende forløb med døgnbehandling, 
midtvejshus og mentorordningens kon-
takt har været opskriften på et nyt og 
bedre liv.

Midtvejshuset
 - Jeg vil beskrive det som et øvelses-
sted. Nogle begynder at være hjemme 
noget af tiden, andre er der hele tiden. 
Man har sit eget program, og arbejder 
intensivt med tilbagefaldsforebyggelse 
og en masse praktiske og sociale ting, 
som medarbejderen dér tager sig af, 
fortæller Dorte, som også hæfter sig 
ved, at behandlingen i huset er indivi-

duel. Det er en behandlingsform, der 
er meget krævende, og derfor forud-
sætter det at mange ting er på plads, 
og at hver enkelt beboer i huset arbej-
der seriøst og reflekterende. Dorte me-
ner, at mange kommer ud med en helt 
anden selvopfattelse, og det er i hvert 
fald tilfældet for hende selv. – Men jeg 
er ikke udlært, siger hun med et smil.

At komme hjem
De nære relationer og den beskyttelse 
mod de svære ting derhjemme som 
døgmiljøet giver, er svære at give slip 
på, synes Dorte. Det gav en utryghed, 
som hun måtte kæmpe noget med, 
da hun kom hjem. – Det var næsten 
som at flytte hjemmefra min far, siger 
hun, om afskeden med medarbejde-
ren i Midtvejshuset. Mentorordningen, 
der gav mulighed for samtaler også ef-
ter hjemkomsten, var dog en rigtig god 
ting.  – Jeg ringede hele tiden i starten, 
men lige så stille faldt det på plads.

Se det i øjnene
At komme hjem var også at skulle se 
de børn i øjnene, hun havde løjet for, 
naboen hvis postkasse hun havde kørt 
ind i og masser af andre gamle kon-

flikter og relationer. Kioskdamen som 
havde pakket en flaske pænt ind til 
gave kl. 6.30 om morgenen. Det er en 
meget hård omgang at se alt det i øj-
nene i ædru tilstand, men der er ingen 
vej udenom, siger Dorte.

”Det giver en livsgnist 
og energi at være, 

hvor jeg er nu”

Energi og gnist
Hun slår fast, at hendes nye liv og den 
stadige agtpågivenhed er et livspro-
jekt. Afhængigheden skal ikke have 
lov at snige sig tilbage, men hun er op-
timist. – Det bliver nemmere og nem-
mere, og det giver simpelthen en livs-
gnist og en energi, at være hvor jeg er 
nu, siger Dorte.
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Jeg har det
drøngodt

Ove Christensen, Sørvad, var i efteråret 2009 to måneder på bostedet, Nørbygård. Han 
tager lige det sidste hiv af sin cigaret, inden vi sætter os til bordet, og snakker om hvor-
dan det er gået senere. Arbejdet som plastsvejser har han stadig, og også sin kone og de 
to børn. Efter Nørbygård startede Ove et alkoholbehandlingsforløb på dagbasis i Holste-
bro. Det var en succes

”De gode fortællinger” nr. 7

Fundamentet for behandling
Ove er helt sikker på, at tiden på Nør-
bygård var en helt nødvendig forud-
sætning for, at behandlingen i Hol-
stebro hjalp ham godt på vej.  – De 
snakkede også lidt om Tjele, men vi 
blev enige om, at det her nok mere var 
mig, fortæller Ove. Han mener især, at 
det at han i en periode var hjemmefra 
og holdt sig ædru, var den rigtige be-
gyndelse. – Så er der jo også det med 
at snakke om sig selv. Det er nok hel-
ler ikke det, jeg er bedst til, men jeg fik 
det da lært heroppe, siger Ove. 

Fred med sig selv
Det var lidt svært at komme af sted, 
men efter et par dage blev Ove overra-
sket over sig selv. – Pludselig lagde jeg 
mærke til, at der blev ro i hovedet. En-
delig var jeg fri for alle de tanker om 
at drikke, og jeg vidste, at nu ville der 
ske noget med det hele. Det gav den 
ro, det er jeg overbevist om, siger Ove. 
Han mener, at stemningen på Nørby-
gård er helt speciel. Man kan snakke 
med alle, og alle har tid til at lytte. Det 
var han ikke vant til. Personalet var en 
positiv oplevelse. Ove siger uden at 

blinke, at han aldrig har mødt så ven-
lige mennesker.

”Pludselig blev der 
ro i hovedet”

Netværk der virker
- Når jeg kommer hjem fra netværks-
dagene heroppe, siger konen altid, at 
jeg virker så tilfreds. Men det er jeg nu 
også, fortæller Ove. Han oplever fæl-
lesskabet som helt specielt. – Det vi 
har med hinanden, os der har været 
her på Nørbygård, det er noget sær-
ligt. Det er der ingen, der kan tage fra 
én, siger Ove. Nørbygårdforeningen 
betyder meget. Ove deltager i Holste-
brogruppens møder, og skal også med 
på sommertur i år. Det er første gang 
i mange år, at han har været på som-
merferie.

Sidste udkald
Ind imellem tænker Ove på, at det 
kunne være rart at hygge sig med en 
øl eller et glas vin. Det er blevet til én 
øl, og det var ingen fornøjelse, så al-
koholen er lagt på hylden. Man skal 

være klar til forandring, ellers nytter 
det ikke, mener Ove. For ham var det 
sidste udkald. Det var enten blevet le-
versvigt eller selvmord, der var blevet 
enden på historien. – Det var nu eller 
aldrig! Jeg ville virkelig selv gøre et for-
søg, og det er jeg meget glad for. Jeg 
har det drøngodt, siger Ove.  
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Altid på farten
Peter får førtidspension på grund af en 
dårlig ryg, men han har i sit arbejdsliv 
som regel været på farten. Enten har 
han sejlet eller rejst som montør. Når 
han kom hjem fra en rejse, gik der som 
regel en måned eller to med ”at spille 
verdensmester”, som han kalder det. 
Efterhånden tog drukturene overhånd, 
og han kunne ikke passe sit arbejde 
uden at blive indlagt til afrusning. Syv 
måneder på Blå Kors i Arden hjalp ikke 
noget, og efter en ny druktur tog han 

den fatale beslutning om at gøre en 
ende på det liv, han ikke kunne bære. 
Det gik så heldigvis anderledes.

Peters egne ord
”Det hårdeste var at se min familie for-
svinde længere og længere væk. Men 
sådan tænker man ikke, når man er 
fuld fra morgen til aften. For tre år si-
den kunne min krop ikke mere, og jeg 
gik ned med flaget både fysisk og psy-
kisk.” Sådan skriver Peter i et brev han 
har med til samtalen. Og han fortsæt-

En ny start

Peter Andersen, Hanstholm, var i 6 måneder på ophold i bostedet. Før det var Peter på 
Blå Kors i Arden og flere gange til afrusning gennem et langt liv med massivt misbrug. 
Umiddelbart før opholdet på Nørbygård forsøgte Peter at tage sit eget liv. Det var avis-
budet, der fandt ham i tide. Peter er meget taknemlig for det, og føler sig godt i gang 
med en ny start i livet.

”De gode fortællinger” nr. 8 ter med at fortælle om opholdet på Blå 
Kors, en ny druktur og det selvmords-
forsøg, der trods alt blev en ny begyn-
delse. ”Jeg kunne ikke se familien i øj-
nene mere og valgte at tage mit eget 
liv. Det lykkedes næsten. Avisbudet 
fandt mig – og tak for det! Så valgte jeg 
Nørbygård, og at komme hjem til vante 
omgivelser. Det har jeg aldrig fortrudt, 
og vil aldrig komme til det. Tak for je-
res omsorg og forståelse.”

”Det hårdeste var at 
se min familie forsvinde”

Antabus resten af livet
Peter har valgt at tage antabus resten 
af sit liv. Det mener han, er helt nød-
vendigt, og hjemmesygeplejen kom-
mer to gange om ugen. Peter bruger 
ikke Nørbygårdforeningen ret meget, 
men kommer gerne i huset. – Jeg låner 
værkstedet en gang imellem. Da jeg 
boede her, gik jeg også meget derovre. 
Jeg lavede nye møbler til mig selv, for-
tæller Peter, og tilføjer, at han altid 
har haft det godt med at gå og være i 
gang med noget. – Jeg kan ikke så me-

get mere på grund af min ryg. Men det 
trækker noget i mig, når jeg ser ski-
bene, de sejler ud over, siger Peter. Ef-
ter opholdet på bostedet boede Peter 
en tid i udslusningen på Molevej. 

Han har fået god kontakt med sin dat-
ter igen, det glæder han sig også over. 
– Man kan altid blive klogere af at se i 
bakspejlet, men det kan jeg ikke bruge 
til noget nu, slutter Peter.
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Vi kom
hinanden ved

Ole Esmarch Kristensen, Uglev, kører lastbil, og jeg taler med ham en varm eftermiddag 
i Hanstholm, medens lastbilen bliver losset. Han glæder sig til at komme hjem og holde 
weekend. I 2009 var Ole i tre måneder på Nørbygårds bosted, og det mener han, har 
forandret ham en hel del.

”De gode fortællinger” nr. 9

Bedre helbred
Ole mente selv, at det var på tide at få 
gjort noget ved det, da han kom i for-
bindelse med Nørbygård.  – Jeg var 
godt klar over, at der skulle til at ske 
noget, eller vidste jeg jo godt, hvad 
vej det gik, siger Ole. Det er blevet me-
get bedre med helbredet efter tiden på 
Nørbygård, og de lange dage i førerhu-
set er ikke noget problem.

I et musehul
Én ting var at tage beslutningen, en 
helt anden at møde op den første dag. 
Ole var overbevist om, at det ville være 

som en slags fængselsophold. – Jeg 
kunne krybe i et musehul, men det gik 
hurtigt over, og jeg vil nærmest sige, 
at det var som et bofællesskab at være 
på Nørbygård, fortæller han, og tilfø-
jer: - Vi kom hinanden ved på en god 
måde. Snakken med de andre bety-
der meget under et ophold, mener Ole. 
Han kan slet ikke forestille sig, at man 
kan få samme udbytte af at få et dag-
tilbud. Det er efter hans mening helt 
nødvendigt at komme hjemmefra. – El-
lers falder man jo bare ”i et hul” om af-
tenen igen, siger han.

”Jeg kunne krybe i 
et musehul, men det 

gik hurtigt over”

En bevæget afsked
Selv om Ole havde mange forbehold, 
da han kom til huset, så blev det et 
godt ophold, der betød meget for ham. 
Så da de tre måneder var gået, blev det 
en bevæget afsked, og Ole ville gerne 
være blevet noget længere tid. Til gen-
gæld fik han hjemmebesøg af net-
værkskonsulenten, i en periode over 
6 måneder, og det betød rigtig meget, 
fortæller Ole. Han var også meget glad 
for den støtte han fik fra sin kontakt-
person.

Nyt netværk
Ole har en søster i Australien, og er el-
lers alene. En del af de gamle venner 
kommer ikke mere på besøg.     – Jeg 
har ikke smidt dem ud, men når der 
ikke længere kommer øl på bordet, så 
er de altså holdt op med at komme, si-
ger Ole. Han kommer i Nørbygårdfor-
eningen, og er medlem af Holstebro-
gruppen, hvor han kommer flere gange 
om måneden. – Jeg har forandret mig 

meget under opholdet på Nørbygård. 
Jeg var meget indesluttet, men nu kan 
jeg åbne mig mere, siger Ole. Han op-
lever, at der er mange, der støtter ham 
i den nye tilværelse, og den opbakning 
betyder meget. Ole bliver lidt rastløs, 
der er noget, der skal ordnes ved last-
bilen og landevejen kalder, så vi siger 
farvel igen.
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Nyt netværk
– så gik det godt

Niels Christian Sørensen, Thisted, ser tilbage på to forløb på Nørbygård. Et ophold i 2007 
og et nyt ophold i 2008, hvor bostedet i mellemtiden var blevet etableret. Begge gange 
varede opholdet mere end et halvt år. Anden gang fik Niels fat i problemerne, og nu går 
det fint. Der skulle blandt andet et nyt netværk til. Niels er på kontanthjælp og har søgt 
om førtidspension.

”De gode fortællinger” nr. 10

”Køreprøven” er bestået
Niels sammenligner det at have gen-
nemført et ophold som en slags køre-
prøve. Man lærer nogle ting, og øver 
sig lidt i de trygge rammer, men lige-
som en nybagt bilist, der kun har kørt 
i skolevogn, skal man først når man 
kommer hjem, for alvor til at lære at 
køre bil uden kørelæreren ved siden 
af. Efter sit første ophold mener Niels, 
at det især var kombinationen af hans 
egen drikketrang, sammenholdt med 
venner der stadig drak, som gjorde, at 

det ikke gik godt. Netværkskonsulen-
ten kom og besøgte ham, og det gav 
anledning til en forandring.

Flytning og nyt netværk
Det var i samtaler med hende, at jeg 
besluttede, at jeg måtte rykke teltpæ-
lene op og se kritisk på omgangskred-
sen, især de venner som stadig drak, 
fortæller Niels. Han gjorde sit, flyttede 
til lejlighed i Thisted, og han fik et nyt 
ophold på Nørbygård, som gik bedre 
end første gang. Hjemme igen med nyt 

netværk, har det holdt ved med ædru-
eligheden i 2 år og 2 måneder. Niels 
er helt sikker på, at det er afgørende 
at passe sin efterbehandling. – Før-
ste gang svigtede jeg AA - møderne og 
Nørbygårdforeningen. Det gør jeg ikke 
denne gang, siger Niels, der er meget 
påpasselig med at passe aftalerne. - 
Den første gang tænkte jeg at: ”en en-
kelt øl kan man da drikke”. Men det 
går lige tilbage til druk igen, fortæl-
ler Niels. Nu er han totalt afholdende, 
også fra alkoholfrie øl, og det er løs-
ningen for ham.

God hjælp på Nørbygård
Niels synes, at han fik meget god hjælp 
på Nørbygård. Også med nogle vigtige 
praktiske ting som lejlighed og øko-
nomi. At komme anden gang var lidt 
svært med moralske tømmermænd, 
men de gik ret hurtigt over. Til gen-
gæld kunne Niels under sit andet op-
hold meget hurtigere komme i gang 
med sit personlige arbejde, for han 
kendte jo det hele i forvejen. – Jeg var 
glad for at være ”tårnmand”, fortæller 
Niels. Hvervet består i, at være ansvar-
lig for at hverdagen fungerer i ét af de 
tre tårne, hvor værelserne ligger.

”Familien siger, jeg har 
forandret mig meget”

Personlig forandring
- Mine venner og familie siger, at jeg 
har forandret mig meget efter andet 
ophold, fortæller Niels. Han synes også 
selv, det er mærkbart. Han føler sig 
meget bedre til at tackle tilværelsen, 
og han er blevet mere tålmodig. Mange 
af de ting han valgte at drikke på før, 
klarer han nu på en anden og bedre 
måde. Niels glæder sig også over at 
kunne vågne uden tømmermænd, og 
han mener, at han er blevet bedre til at 
vise omsorg overfor andre mennesker. 
– Nogle af de gamle drikkekammerater 
har ikke rykket sig en tomme, det er 
trist, siger Niels.
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Nørbygård er et center med en bred 
vifte af specialiserede tilbud målret-
tet mennesker, der er afhængige af al-
kohol, medicin og andre stemnings-
ændrende stoffer, samt botilbud til 
mennesker med særlige sociale proble-
mer, herunder misbrug af rusmidler, 
psykiske problemer, manglende trivsel 
og som ikke har eller ikke kan opholde 
sig i egen bolig.

Nørbygård er opdelt i tre
specialiserede tilbud: 
Bosted, jf. Servicelovens § 110, tilbud 
om midlertidig ophold, omsorg og 

støtte for personer med særlige sociale 
problemer, herunder misbrug af rus-
midler, psykiske problemer, manglende 
trivsel og som ikke har eller ikke kan 
ophold sig i egen bolig. 

Ved ophold i Nørbygårds bosted arbej-
des der med en helhedsorienteret so-
cial afklaring og der udarbejdes en in-
dividuel opholdsplan. 

Under opholdet vil beboerne have til-
knyttet en kontaktperson, som yder 
samtaler, støtte og omsorg med ud-
gangspunkt i personlige problemstillin-

ger. Der er ligeledes mulighed for at få 
socialrådgiver bistand. Nørbygårds læ-
gekonsulent vil foretage en lægelig ud-
redning og under opholdet yde nød-
vendig bistand. I forlængelse af ophold 
i bosted tilbydes 26 ugers efterforsorg.

Målet med ophold i botilbuddet er at 
støtte den enkelte beboer i en afkla-
ringsproces og danne ramme for at 
træffe personlige valg med henblik på 
at nå sine personlige mål for den nær-
meste fremtid, herunder at opnå den 
størst mulige grad af: selvforsørgelse, 
funktion på arbejdsmarkedet og so-
cialt/familiemæssigt. 

Alkoholbehandlingsenhed,
jf. Sundhedslovens § 141:
Tilbud om behandling af afhængig-

hed af alkohol, medicin og andre stem-
ningsændrende stoffer. Behandlingen 
er baseret på indlæring af tilbagefalds-
forebyggelse med udgangspunkt i mo-
deller udviklet af psykolog Terence T. 
Gorski. Derudover arbejdes der med 
kognitive behandlingsmetoder, der er 
udviklet over de seneste årtier, og som 
ifølge mange internationale undersø-
gelser har dokumenteret effekt ved be-
handling af bl.a. rusmiddelafhængig-
hed og psykiske problemstillinger. 

Behandlingen foregår i form af pro-
blemløsende gruppeterapi, undervis-
ning, samt samtaler i mindre grupper. 
Desuden er der sideløbende individu-
elle samtaleforløb, der tilrettelægges 
efter behov. Der tilbydes parsamtaler 
og kursus for pårørende. Nørbygårds 

Nørbygård – alkoholbehandlilngs-
center og bosted

I anledning af at Nørbygård kan fejre 30 års jubilæum, har vi valgt at medtage en kort 
beskrivelse af Nørbygård i denne jubilæumsudgave. Vil du vide mere om Nørbygård, så 
klik ind på: www.noerbygaardcentret.dk

Af centerleder Erik Jeppesen
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lægekonsulent foretager en lægelige 
udredning og yder nødvendig bistand 
under behandlingsforløbet. 

Med udgangspunkt i en screening ar-
bejdes der ud fra en individuel tilrette-
lagt behandlingsplan, hvor varighed af 
forløbet planlægges og aftales ud fra 
en vurdering af det enkeltes menne-
skes behandlingsbehov. Ved behandlin-
gens start indgås aftale om håndtering 
af drikketrang for at forebygge tilbage-
fald under behandlingen. I forlængelse 
af primærbehandlingen tilbydes 26 
ugers ambulant efterbehandling. 

Målet med behandlingen er, at den af-
hængige bliver i stand til at få en god 
tilværelse uden brug af alkohol, piller 
og andre stemningsændrende stoffer, 
at den afhængiges familie, børn og på-
rørende gør sig fri af misbrugets kon-
sekvenser og ligeledes at opkvalificere 
mulighederne for at kunne fungere 
både privat og på arbejdsmarkedet. 

Efterbehandlingsbotilbud,
jf. Sundhedslovens § 141:
Målrettet personer, der har gennem-
ført et primært behandlingsforløb og 

som har behov for et længerevarende 
efterbehandlingsforløb. Ophold i Midt-
vejshuset tager afsæt i Nørbygårds 
behandlingstilbud, mål og værdig-
rundlag. Midtvejshusets tilbud om ef-
terbehandling er baseret på indlæring 
af tilbagefaldsforebyggelse med ud-
gangspunkt i modeller udviklet af psy-
kolog Terence T. Gorski. Derudover 
arbejdes der med kognitive behand-
lingsmetoder.

Under opholdet foregår behandlingen 
primært med individuelle samtalefor-
løb, sideløbende med undervisning og 
problemløsende gruppeterapi i mindre 
grupper. Ophold og behandling kombi-
neres med målrettede eksterne aktivi-
teter, med henblik på tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet og/eller en aktiv og 
indholdsrig hverdag i eget hjem.

Der arbejdes ud fra en individuel til-
rettelagt opholds- og behandlingsplan, 
hvor forløbet planlægges og aftales 
med brugeren og relevante samar-
bejdspartnere. I forlængelse af ophold 
i Midtvejshuset tilbydes en udslus-
nings- og mentorordning, som aftales 
individuelt.

Målet med ophold i Midtvejshuset er at 
fastholde en hverdag uden brug af al-
kohol og andre stemningsændrende 
stoffer, at skabe et socialt netværk 
blandt andre mennesker – fællesskab 
omkring afvikling af opholds- og be-
handlingsplan, herunder støtte til ef-
fektiv håndtering af højrisikosituati-
oner. Målet er endvidere at støtte til 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet, f.x. 
virksomhedspraktik, uddannelse, løn-
net beskæftigelse.

Øvrige forhold
På Nørbygård er børn og pårørende 
også velkomne. Vi har et børne-familie-
perspektiv, da alkoholmisbrug påvirker 
alle i familien. 

Alle mennesker har krav på en værdi 
behandling. Det er vores udgangs-
punkt. Derfor er det vores mål at møde 
den enkelte på en respektfuld og an-
erkendende måde. Vi tror, at alle der 
kommer til Nørbygård har ønsker og 
drømme om et anderledes og bedre 
liv. Vi vil lytte til den enkeltes ønsker 
og behov, og vil efterfølgende udar-
bejde en individuel opholdsplan/be-
handlingsplan.

Nørbygårds væsentligste ressource er 
et engageret og kompetent tværfagligt 
medarbejderteam på i alt 20 medarbej-
dere. Alle medarbejdere med behand-
lingsansvar har et specifik misbrugs-
faglig specialviden om behandling af 
personer med afhængighed af alko-
hol. Medarbejderteamet har mange års 
erfaring i misbrugsbehandling og har 
som mål, at støtte beboeren til et ædru 
og rusfrit liv. Alle medarbejdere mod-
tager supervision ved ekstern super-
visor.

I Nørbygårds tilbud er der program-
sat sundhedsfremmende aktiviteter så 
som sund kost, motion, forebyggelse 
af stress, massage m.v. Nørbygård til-
byder øreakupunktur efter NADA-mo-
dellen, som er virksom i forhold til 
abstinenser og stoftrang, fysisk og 
psykisk uro, søvnproblemer m.m. 

Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt 
på 3 interne boafdelinger og en eks-
tern boafdeling, samt et efterbehand-
lingsbotilbud. Alle bor på enkeltvæ-
relser og tilknyttes en boafdeling med 
4-8 beboere.
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Vi har i tilknytning til Nørbygårds 
smukke og specielle bygningskom-
pleks en nærliggende ekstern afdeling 
for værkstedsaktiviteter og social træ-
ning, Molevej 17. Disse tilbud er en del 
af den vifte af tilbud, som Nørbygård-
centret tilbyder. 

Nørbygård er beliggende i naturskønne 
omgivelser med Vesterhavet som nabo 
i fiskeribyen Hanstholm. En beliggen-

hed beboerne sætter stor pris på under 
opholdet.

Nørbygård er en selvejende institu-
tion tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i 
Danmark, og er landsdækkende. Vi har 
driftsoverenskomst med Thisted kom-
mune.  

Erik Jeppesen
centerleder
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Nørbygårdforeningens
aktivitets-tilbud

Thisted:
Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. 
tirsdag i måneden. 1. tirsdag i mdr. 
mødes vi kl. 18.00 på Café Friheden, 
Munkevej 7, Thisted. Der er fælles spis-
ning kl. 18.30 med efterflg. hygge på 
Farverstræde 2 i Thisted. Ønskes yder-
ligere oplysninger vedr. program, mø-
dested m.v. så kontakt: Lisbeth Hede-
gaard, tlf. 97 91 00 52 / 50 94 32 24.
Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 
17.30-18.30 på Farverstræde 2, Thi-
sted.

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 pårø-
rendegruppe: 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.: Café Livet, Rødevej 2 d, Vi-
borg.  Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fæl-
les 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. ons-
dag (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, Dan-
marksgade 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.

E-mailadr.: ondaftenvej@skylinemail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. 
program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Henrik Jeppesen, tlf. 23 
28 13 44. Lokal PFT-møde & pårøren-
degruppe 2. tirsdag i mdr. kl. 19 – 21 

på: Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, 
Nygade 22, Holstebro.

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

Adventshygge på Nørbygård
Alle nuværende og tidligere beboere
samt foreningens medlemmer inviteres 
til Adventshygge på Nørbygård lørdag 
d. 4. dec. 2010.

Arrangementet starter kl. 14
og afsluttes med middag kl. 17.30.

HUSK tilmelding senest:
Fredag d. 26. nov. på tlf. 99 17 25 00.



44 45
NØRBYGÅRD • 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE • 1980 - 2010 NØRBYGÅRD • 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE • 1980 - 2010

Efterbehandlings- og
pårørendedage for Nørbygård 
alkoholbehandling i 2010

Familiekurser og intro-møder 
for pårørende i Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2010

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

Lørdag den 11. september 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010
kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds
efterbehandlingstilbud:
• At vedligeholde ædruelighed
• støtte til at aftalt handleplan
 iværk sættes
• støtte til håndtering af personlige
 højrisikosituationer

• At vedligeholde og forsat udvikle de
 i behandlingen opnåede kompetencer

Efterbehandlings- og pårørendedage 
afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge 
før. 

Yderligere information om efterbe-
handlings- og pårørendedage sker ved 
henvendelse til Anne-Mette Dieckmann 
og Morten Fonseca. 

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Målgruppe:
Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 28. august og
søndag 29. august 2010
Lørdag den 20. november og
søndag 21. november 2010

Intro-møder: 
Fredag den 24. september 2010
Fredag den 5. november 2010
Begge dage kl. 16.00 – 18.00

Formålet med Nørbygårds
tilbud til pårørende er:
• At hjælpe den pårørende til indsigt i
 egen situation, for bedst muligt
• At varetage egne behov
• At der bliver lyttet til den pårørendes
 oplevelse af situationen

• At den pårørende finder nye
 handlemuligheder
• At den pårørende møder andre med
 tilsvarende oplevelser og erfaringer

Familiekurser og intro-møder afvikles 
på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge 
før. 

Yderligere information om familiekur-
serne og intro-møder sker ved henven-
delse til Gladys Kreutzmann og Inger 
Marie Feilan. 

Nørbygård · Nørbyvej 4,
7730 Hanstholm, Tlf. 99 17 25 00
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

– det handler om et godt liv - for alle i familien! – det handler om et godt liv - for alle i familien!
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Børne- og
ungedage i 2010

Gensynsdage for
Nørbygård bosted i 2010

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

Lørdag den 11. september 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010
kl. 10.00 – 14.00

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 Nør-
bygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge 
før. 

Yderligere information om børne- og 
ungedagene sker ved henvendelse til 
Hanne Andersen. 
 
Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Målgruppe:
Tidligere beboere og beboere i bosted.

Lørdag den 11. september 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010
kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds
gensynsdage:
• Støtte til at aftalt handleplan
 iværksættes
• At skabe fællesskab og opbygge
 socialt netværk for derved at øge
 livskvaliteten

• Personlig trivsel og hjælp til
 struktur i hverdagen
• At vedligeholde sin ædruelighed
• At forebygge nye institutionsophold

Gensynsdage afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge 
før. 

Yderligere information om gensyns-
dage sker ved henvendelse til Char-
lotte Døjholt. 
 
Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

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



NØRBYGÅRD
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm

Tlf. 99 17 25 00
Fax 99 17 25 25

noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk


