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NØRBYGÅRD NYT
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medlemmer, andre sociale institutioner,
frivillige organisationer, netværksgrupper,
øvrige samarbejdspartnere m.fl.
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Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:
5. august 2016

Nyt fra NørbygÅrd

Effektevaluering
på Nørbygård
Gennem 2015 har Alkoholbehandlingen og Bosted arbejdet
med indsamling af dokumentation af den behandlingsmæssige og pædagogiske indsats på
Nørbygård.
Dette arbejde har nu resulteret
i et materiale, som er rundsendt
til samarbejdspartnere i kommunerne. Rapporten vil også
være tilgængelig på Nørbygårds
hjemmeside.
Materialet dokumenterer, at
87 % af beboere indskrevet i
alkoholbehandlingen i 2015 har
gennemført deres behandling.
Beboerne oplever en mærkbar
forbedring, både fysisk, psykisk og socialt, i løbet af den
periode, hvor de er indskrevet
på Nørbygård. Undersøgelsen
dokumenterer også, at beboerne
i Bosted oplever store forbedringer i deres livssituation. De
fleste oplever, at de står bedre
rustet til tilværelsens udfordringer efter opholdet.

Af materialet fremgår, at der
har været stor efterspørgsel efter
Nørbygårds ydelser i 2015. Der
har ofte været brug for alle værelser og samtidig har der været

folk på venteliste, hvilket samlet
set medfører en belægning på
103 %.
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Nyt fra NørbygÅrd

Ny plan for
Nørbygård 2025
- en plan for udbygning og renovering
af Nørbygårds fysiske rammer.
Bestyrelsen ved Nørbygård har
ofte drøftet Nørbygårds fysiske
rammer. På møde den 15. juni
2015 blev det besluttet, at der
skulle udarbejdes en samlet
plan for udbygning og renovering af Nørbygårds bygninger.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe og der blev lavet aftale med
ekstern arkitektfirma, Rødbro
og Frederiksen, Thisted.
Nørbygård blev bygget i
slutning af 1970’erne som en
ny og moderne institution på
Nørbyvej 4 i Hanstholm. Det
var på daværende tidspunkt et
nyt og flot byggeri, som var på
forkant med tidens krav.
Siden er bygningerne blevet
brugt og slidt, dels af de mennesker der har haft ophold på
Nørbygård og dels de barske
vejrlige forhold i Hanstholm.
Igennem godt 35 år har ca. 120
borgere årligt haft ophold på
Nørbygård.
Planen: Nørbygård 2025 – indeholder 8 selvstændige byggeprojekter, som foreslås realiseret
i perioden fra 2017 til 2025. Det
handler dels om etablering af
en ny værelsesbygning med 6
4

værelser med eget bad/toilet,
fælles køkken og opholdsrum,
nye gruppe- og undervisningslokaler, ny motions- og aktivitetslokaler, etablering af
4 stk. 2-værelseslejligheder,
renovering eller nybygning af
boenhederne Klitten, Udsigten
og Revlen, samt renovering og
tilbygning af værksteds- og aktivitetsbygningen på Molevej 17.
Hele planen kan ses på Nørbygårds hjemmesiden under
projekter.
Målet med planen er, at Nørbygård i 2025 skal have byg-

ningsmæssige faciliteter, der
lever op til tidens byggestandarder, som er handicapvenlige,
lavenergi- og klimavenlige boliger og bygninger, som matcher
de opgaver, som Nørbygård
løser.
Nørbygårds bestyrelse har
netop godkendt planen og den er
efterfølgende fremsendt til Thisted kommune til godkendelse.
Erik Jeppesen
centerleder

Nyt fra NørbygÅrd

Ny medarbejder i Bosted
Line Waldemar påbegynder i
juni måned sin tredje praktik
i uddannelsen Diakoni og socialpædagogik, som hun læser
på Diakonhøjskolen i Aarhus. Line skal være tilknyttet
Nørbygård Bosted i perioden
juni-november 2016.Line er
23 år og er født og opvokset i
Sønderborg. I årene inden Aarhus blev dagligdag, arbejdede
hun og tilbragte derudover 4 ½
måned på Zanzibar på et højskoleophold, hvorfor hun den
dag i dag er meget begejstret

for Afrika. I sin forrige praktik
arbejdede Line på et børnehjem
i Sydafrika for piger, som alle
havde oplevet omsorgssvigt fra
forældre eller den tætte familie.
I sin fritid kan Line godt lide at
læse bøger, høre ”Mads og Monopolet” og stå på rulleskøjter.
Hun ynder at gå ture, løfte tunge
vægte i fitnesscenteret og at lave
mad. Line interesserer sig meget
for samfundet, psykologi, at
være sammen med mennesker
og en hel del andre ting.
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REDAKTIONENS SPALTE

Diakoni,
hvad er nu det for noget?
”Diakoni” er et græsk ord,
der betyder ”tjeneste” – og
det er i bund og grund, hvad
diakoni handler om: At tjene
mennesker i nød ud fra den
tanke, at vi alle, uanset vores
livsomstændigheder, er lige i
Guds øjne. På Diakonhøjskolen,
hvor jeg studerer diakoni og
socialpædagogik, omtaler vi det
som ”organiseret næstekærlighed”. Ordet har sin oprindelse
i kristendommen og betegner
som sådan hele kirkens sociale
arbejde. Fra kristendommens
tidligste udbredelse var omsorg
for de syge, fattige og udstødte
en central del af kirkens virke,
og denne omsorg og tjeneste
betegnes ”diakoni”. Diakonien
tager sit afsæt i kristne værdier,
hvor kærlighed og ansvar for
ens næste er i centrum. Fra de
første børneasyler, til sygehuse,
plejehjem, herberger osv. har
diakonien været en afgørende
faktor i at række ud til mennesker i udsatte positioner,
før velværdsstaten tog over. I
Danmark findes der den dag
i dag adskillige diakonale institutioner som fx Diakonissestiftelsen, Danske diakonhjem,
kolonien Filadelfia, jysk børneforsorg, Dansk Røde Kors,
Folkekirkens Nødhjælp med
flere, - og naturligvis Diakon6

højskolen.
Hvad er så det særegne ved
uddannelsen som socialdiakon?
Det særlige ligger i uddannelsens fokus på diakonale værdier
som næstekærlighed, etik og
menneskesyn, unikhed og handling. Den socialpædagogiske
uddannelse og profession tilføres, på grund af den diakonale
dimension, et perspektiv, hvor
engagementet over for medmennesket kommer i centrum.
Dette gøres bl.a. ud fra mottoet
”se-analyser-handle” inspireret
af fortællingen fra Bibelen om
den barmhjertige samaritaner,
der ikke bare ser et behov, men
også handler derpå. Han kender
sin pligt til at handle når et medmenneske er udsat. Det er denne
forpligtigelse over for ens næste,
teologen og filosoffen K.E. Løgstrup, kalder de suveræne eller
spontane livsytringer. Vi gør det
bare. Ser vi et menneske, der er
ved at drukne, så springer vi i,
eller i det mindste tilkalder vi
hjælp. Vi kan ikke lade være.
Det er denne ”forpligtethed”
på hinanden eller for, at bruge
et andet af Løgstrups udtryk
”gensidig forviklethed”, som
er et omdrejningspunkt for det
diakonale i uddannelsen som
socialdiakon.

K.E. Løgstrup formulerer
dette forhold på en poetisk og
rammende måde således:
”Den enkelte har aldrig med
et andet menneske at gøre uden
at han holder noget af dets liv i
sin hånd. Det kan være meget
lidt, en forbigående stemning, en
oplagthed, man får til at visne,
eller som man vækker, en lede
man uddyber eller hæver. Men
det kan også være forfærdende
meget, så det simpelthen står til
den enkelte, om den andens liv
lykkes eller ej.”
(K. E. Løgstrup: Den etiske
fordring.)
AF Claus S. Christensen,
studerende

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Referat af
Nørbygårdforeningens generalforsamling
den 15/4-16
1.: Velkomst /
godkendelse af
generalforsamlingen.
Ove byder velkommen. Indkaldelse til generalforsamling er
OK efter vedtægterne.

2.: Valg af:
dirigent / referent /
stemmetællere.
Erik foreslås som dirigent, og
Thomas som referent. Arne og
Lars foreslås som stemmetællere, alle valgt enstemmigt.

3.: Godkendelse af
formandens beretning.
Ove fremlægger sin beretning.
Han fortæller om aktiviteterne
i Nørbygårdforeningen i 2015.
Sommerferie, weekendture og
andre fælles aktiviteter. Tak til
de medlemmer, der har lagt et
stort arbejde i at få tingene til
at lykkes.
Ove takker Nørbygård for
godt samarbejde, Genbrugsbutikken for det store bidrag til
foreningens aktiviteter, og den
tidligere netværkskonsulent
Charlotte for hendes store arbejde for foreningen gennem
mange år. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
Den samlede beretning kan
læses i bladet.

4.: Godkendelse af
regnskab for 2015.
Ulrik fremlægger regnskabet
for 2015. Årsresultatet er på
kr. 9.390. Genbrugsbutikkens
bidrag til overskuddet var på
kr. 58.716. Foreningens egenkapital er på kr. 171.843,56 pr.
31.12.2015. Egenbetaling ved
større arrangementer ligger
pænt over de 60%. Generalforsamlingen tager regnskabet til
efterretning.

5.: Beretning fra
lokalgrupperne / ad hoc
udvalg.
Jørgen Larsen aflægger beretning for Herning gruppen. Der
er fast 35-40 medlemmer til
socialaftener, men deltagelsen

til PFT-møderne svinger noget.
Stor tak til Ivar og Ib, som er
gode til at hjælpe til.
Hermann Grønbæk fortæller
fra Holstebro. Gruppen går ind
for kvalitet (frem for kvantitet).
Omkring 25 deltager i socialaftener. Altid mindst 6 og ofte op
til 15 medlemmer til PFT, som
anses for det vigtigste gruppen
laver.
Ove Raahede redegør for
Viborg-gruppens aktiviteter i
2015. Der kommer en lille stabil
gruppe på 10-12 personer til
socialaftener, som også kan have
karakter af PFT-møder.
Betina Hansen beretter om
Nykøbing gruppen. Der er 1214 stykker der mødes, når ikke
der er besøg fra Nørbygård.
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fra Nørbygård: Erik Jeppesen
og Finn Hove Pedersen.
Kontaktpersoner fra grupperne: Jørgen Larsen, Betina
Hansen, Hermann Grønbæk,
John Kristensen og Ove Raahede.
Valgt på generalforsamlingen:
Niels Chr. Poulsen, Yvonne Borchman og Michael Illner. Niels
Støttrup er suppleant.
Lokalgrupperne vælger selv
suppleanter.

Gruppen har fået fire nye medlemmer, som alle kommer fra
dagbehandlingen i Nykøbing.
Der er ikke basis for at holde
PFT-møder for tiden.
John Kristensen fortæller, at
det går rigtig godt i Aalborg
gruppen. Der kommer godt 20
personer til socialaftener. Der
kommer typisk 10-11 stykker
til PFT. John får god hjælp til
gruppen af Ib og Dorthe.
Ad hoc udvalg:
Sonja fortæller fra Ferieudvalget: Står for turen til Bornholm i
uge 28. Udvalget består af: Lise,
Ulla Pia, John og Sonja. Er i
fuld gang med planlægningen.
Det er et krav, at man har pas
eller anden billed-legitimation
med, da turen går gennem
Sverige. Mulighed for at ansøge
foreningens bestyrelse om tilskud til turen, hvis økonomien
er stram.
Nørbygård-Nyt (ansvarshavende chefredaktør Thomas):
Indslag til bladet er velkomne,
fx referater og fotos fra arrangementer og ture.
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7.: Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer får en kompensation for kørselsudgifter i
forbindelse med bestyrelsesmøder. Forslaget går på, at der bliver en kilometer-takst på 1 kr.
24 stemmer for og 8 stemmer
i mod, 5 blanke stemmer. Klart
ja til forslaget.

6.: Valg til bestyrelsen.

8.: Eventuelt

Beboer repræsentanter: for
alkoholbehandlingen: Anne
Olsen, for bosted: Yvonne
Henriksen.
Medarbejderrepræsentanter

Arrangementer der rammer
sammen med gensynsdage. Der
gøres altid forsøg på at undgå
sammenfald, men det kan ikke
altid lade sig gøre.

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Nørbygårdforeningens
generalforsamling
fredag d. 15. april 2016
Formandens beretning
I dag er en særlig dag, for i dag
kan du igen leve sådan, at nogen
i aften er glad for, at du er til.
Det ved alle os der har været
en ”tur” på Nørbygård, for
efter vi fandt ud af at det som
en tysker ved navn: Theodor
W. Adornos engang sagde, var
rigtigt, nemlig:
”Es gibt kein richtiges leben
im falschen”, så er hver dag
blevet til en rigtig god dag, for
vi behøver jo ikke mere at bruge
en masse energi på at ”forklare”
hvem vi er, så derfor har vi jo
en masse overskud af energi,
som vi kan bruge på ikke bare
at følge med i, men også deltage
i nogle af de mange aktiviteter
der sker i Nørbygårdforeningen.
Og her i 2015 er der sandelig
også sket en hel masse.
Vores sommerferietur blev
igen afholdt sydpå, nemlig på
”Sundved Centeret” i Nybøl,
tæt på Sønderborg. Her deltog
32 personer, heraf 7 børn, der
alle boede under særdeles flotte
forhold. Det var igen et rigtigt
godt arrangement, med et godt
og rigtigt hyggeligt samvær, og
der var arrangeret forskellige
udflugter til de omkringliggende
seværdigheder. Så en rigtig stor

TAK til alle i ferieudvalget for
jeres indsats.
Vores weekend-tur, nr. 42
blev igen i 2015 afholdt på
”Bamse Bo” camping i Ulstrup.
Her var vi 29 personer, der igen
fik en rigtig god og hyggelig
weekend sammen, med kanotur på Gudenåen, god mad og
rigtig hyggeligt samvær. Dette
arrangement gentager vi her i
år 2016. Også en stor tak til alle
jer i weekend-udvalget for jeres
indsats.
I vores lokalgrupper i henholdsvis Aalborg, Nykøbing,
Viborg, Holstebro og Herning
er der i 2015 blevet afviklet
P.F.T. møder, sociale aftener,
og mange forskellige aktiviteter,

som i vil høre mere om under
punkt 5.
En af de mange aktiviteter,
som rigtig mange af os ser frem
til, er den årligt tilbagevendende
”Advents-hygge” her på Nørbygård. I 2015 var vi ca. 100
personer, der igen fik os en rigtig
god og hyggelig dag sammen,
med alt hvad dertil sig hører.
En stor tak til Nørbygård. Jeg
håber vi ses igen i 2016.
Vores besøg i Thisted Teater, hvor vi så ”Da Jeppe blev
bjerget” var også en rigtig god
oplevelse. Der var jo noget vi
kunne genkende, og grine af.
Nørbygårdforeningens økonomi for 2015 ser igen i år
ganske pæn ud, med en

Ny adresse?
Er man indskrevet i Bosted eller i
behandling på Nørbygård,
er man automatisk gratis medlem af
Nørbygårdforeningen.
Man vil således få tilbudt bladet
Nørbygård Nyt.
For alle medlemmer i foreningen gælder det: HUSK ved
flytning at give besked om adresseændring til:
Sonja Raahede, Vibevej 11, 8870 Langå, der er tovholder
på adresselisten.
Sonja Raahede kan træffes på tlf.: 30 28 81 46 og
mail: raahedes@c.dk
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omsætning på 150.382 kr. og
et overskud på 9.390 kr. som
overføres til 2016.
En af grundene til dette flotte
resultat, er jo nok, at vi har et
rigtigt godt samarbejde med
Røde Kors Butikken her i Hanstholm. Så en stor tak til ”den lille
butik”.
Vores kasserer vil fortælle
meget mere om Nørbygårdforeningens økonomi under pkt. 4.
Pga. diverse omprioriteringer
her på Nørbygård, måtte vi desværre, efter 8 års fantastisk godt
samarbejde, sige farvel til vores
netværkskonsulent Charlotte,
der valgte at søge ”nye græsgange”. Så en kæmpe stor tak
til Charlotte for din fantastiske
indsats for alle os her i Nørbygårdforeningen.

Dette betød heldigvis ikke at
vi mistede kontakten til Nørbygård, for fra d. 1. juni
fik vi ikke én men hele tre
nye netværkskonsulenter, og
de har alle tre lige fra start ydet
en god indsats for at bevare det
gode samarbejde grupperne
imellem. ”Ting tager tid” men vi
håber og tror på et fortsat godt
samarbejde.
Vores medlemsblad ”Nørbygård Nyt” er jo vores ansigt
udad til, og det bliver læst af
rigtigt mange, så jeg vil igen
opfordre jer til at komme med
nogle indlæg til redaktøren.
Selv om der ikke er den store
stigning i vores medlemstal,
vi er i dag 205 medlemmer, så
tror jeg, at med den store støtte
og opbakning i alle giver, at

Nørbygårdforeningen vil fortsætte med at eksistere langt ud
i fremtiden.
Måske er dette også et godt
tidspunkt at minde os selv og
hinanden om, at man sagtens
kan være, og er, et godt, dejligt
og værdsat menneske, uden at
man nødvendigvis skal præstere
en hel masse. For det at turde
være den man virkelig er, det er
jo rigtig-rigtig flot.
Så vil jeg slutte af med at sige:
”Pas nu rigtig-rigtig godt på dig
selv, og også lidt på hinanden”
Ove Raahede.

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
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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 husstandskontingent: 225,-.
Årligt medlemskontingent: kr. 125,-.
Gavebidrag indbetales til Sparekassen Thy
Reg. nr. 9111 kontonr. 0002437899
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Telefon: 99 17 25 00

Aktivitets-tilbud


lørdag den 6. august kl. 13.00
Sæt

i kalenderen

besøg på Søby Brunkuls-museum

Turen arrangeres af Ib Jørgensen fra NBG-foreningens Herning-gruppe.
Der vil være en to timers guidet rundvisning på området. Bagefter bliver der tid til en
kop kaffe og musikalsk underholdning.
Pris for turen incl. entré, kaffe/sodavand og kage er kr. 40,- pr. person.
Tilmelding:
Ring til Ib Jørgensen (tlf.: 2014 4481) eller Jørgen Larsen (tlf.: 2146 2187)
Placeringen: Søby Brunkulsmuseum ligger i det midtjyske. Nærmere bestemt 13 km
sydøst for Herning. Brug motorvejsafkørsel ved Arnborg, kør mod Fasterholt og følg
skiltningen.
Adressen er: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Søby, 7400 Herning
FAKTA-BOKS:

KFUMs Sociale Arbejde etablerede i 1940´erne et fritidshjem i Søby Brunkulslejer, hvor der
blev gjort et stort stykke arbejde for at hjælpe arbejderne. Her kunne de få en kop kaffe til rimelige priser, læse aviser fra deres hjemegn og evt. modtage post, hvis de ikke havde fast bopæl.
KFUMs initiativ var tiltrængt, da mange af arbejderne levede under kummerlige forhold, og
alkoholmisbrug, hasardspil og fattigdom var meget udbredt.
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Aktivitets-tilbud
Reminder: Bornholmer-tur i uge 28
Som tidligere meddelt, så
arrangerer Nørbygårdforeningen en tur til Bornholm i
uge 28: 9. juli – 16. juli 2016.
Sommerferien afholdes på
Jarlsgård, Baunevej 11, 3720
Aakirkeby
For yderligere oplysninger
se NBG-Nyt nr. 1, 2016.

Weekend og kanotur
I weekenden den 9.-11. september afholdes en kombineret Kano- og weekendtur på
Bamsebo Camping ved den
naturskønne Gudenådal.
Se NBG-Nyt nr. 1, 2016 for
yderligere oplysninger.
Sidste tilmeldingsfrist til denne
tur er den 29. august 2016
Tilmelding kan ske til: Ove
Raahede på tlf.: 30 27 05 63
eller Sonja Raahede på tlf.: 30
28 81 46
Ved tilmelding skal I lige fortælle os om I vil bo i hytte.
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Aktivitets-tilbud
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.
Viborg:
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Sct. Leonis Gade 8, 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. Mail: raahedes@c.dk
Lokal PFT møde fra kl. 18.00 – 19.00 1 gang hver måned.
Holstebro:
Vi mødes 3. tirsdag i hver måned på
Adr.: Niels Ebbesensvej 6, 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.
Mail: hgr@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Herman Grønbæk, tlf. 27 45 81 12 – 97 49 52 52.
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe den 2. tirsdag hver måned. kl. 19 – 21 på:
Niels Ebbesensvej 6, Holstebro.
Herning:
Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på
Adr.: Tietgensgade 5 C, Herning.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18.3o.
Tilmelding skal ske fredagen før til Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.
Vi mødes til PFT-møde den 2. onsdag i hver måned kl. 19 – 21 på adressen: Tietgensgade 5 c, Herning. Tilmelding senest dagen før, til Jørgen Larsen.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87. Suppleant: Ib Jørgensen, mail: ibbella@live.dk
Aalborg:
Vi mødes 1. onsdag i måneden på
Adr.: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6a, 9000 Aalborg
Tid: Fælles spisning kl. 18.00
Tilmelding: senest søndagen før til
Kontaktperson: John Kristensen, tlf.: 20 71 52 99 eller mail: johnguf@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt kontaktpersonen.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygårdforeningen:
Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Christina Nielsen, tlf. 99 17 25 27
E-mailadr.: chni@thisted.dk
Ved ønsket om medlemskab i Nørbygårdforeningen:
Vil jeg gerne have din E-mail adresse, så vi her
i Nørbygårdforeningen nemmere og hurtigere
kan sende relevante info til dig.
Du skal sende dine oplysninger indeholdende:
Navn, adresse, tlf. nr. & e-mailadresse til:
raahedes@c.dk
Med venlig hilsen
Ove Raahede, formand.

Nørbygård
Efterbehandlings- og
pårørendedage for Nørbygård
alkoholbehandling i 2016
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Tidligere beboere, beboere,
pårørende og voksne børn.
Lørd. d. 18. juni, kl. 10 - 16
Lørd. d. 9. juli, kl. 10 - 16
Lørd. d. 13. august, kl. 10 - 16
Lørd. d. 17. september, kl. 10 - 16
Lørd. d. 29. oktober, kl. 10 - 16
Lørd. d. 26. november, kl. 10 - 14

•
•
•
•

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 efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann
og Ib Hjorth Jensen.

Nørbygård

Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Familiekurser for pårørende
i Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2016

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

Gensynsdage for
Nørbygård bosted i 2016
Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 27. august 2016
Lørdag den 12. november 2016
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 afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om
familiekurserne sker ved henvendelse til
Anne-Mette Dieckmann
og Hanne Andersen.

Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Lørd. d. 18. juni, kl. 10 - 16
Lørd. d. 9. juli, kl. 10 - 16
Lørd. d. 13. august, kl. 10 - 16
Lørd. d. 17. september, kl. 10 - 16
Lørd. d. 29. oktober, kl. 10 - 16
Lørd. d. 26. november, kl. 10 - 14
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 gensynsdage sker ved henvendelse
til Christina Nielsen.

Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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NØRBYGÅRD
- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

Nørbygård er et center for alkoholbehandling 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 familiesygdom, 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.

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?

Velkommen til Nørbygård!

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

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

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

16

