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er en støtteforening for Nørbygård
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Nyt fra NørbygÅrd

Mindfulness-baseret 
tilbagefaldsforebyggelse 

på Nørbygård

Nørbygård alkoholbehandlings-
center har i januar 2016 udgivet 
en boks med 6 cd’er, indtalt 
af Ib Hjorth Jensen. Cd’erne 
indeholder i alt otte sessioner 
med mindfulness-baseret tilba-
gefaldsforebyggelse (MBRP). 
Udgivelsen skal sikre Nørby-
gårds brugere muligheden for 
fortsat anvendelse af MBRP 
efter afsluttet behandling på 
Nørbygård.

MBRP er specielt udviklet til 
at forebygge tilbagefald hos per-
soner i behandling for misbrug 
af rusmidler. Kombinationen 
af mindfulness og tilbagefalds-
forebyggelse kan bl.a. hjælpe 
deltagerne til at anerkende og 
forholde sig hensigtsmæssigt 
til ubehag (fysisk, kognitivt og 
følelsesmæssigt). Ligesom det 
hjælper til at blive opmærksom 
på egne vanemønstre frem for 
automatisk at række ud efter 
noget, der dulmer eller forstær-
ker en oplevelse. Metoden kan 
give forøget opmærksomhed 
på indre og ydre udløsere af 
højrisikosituationer, og kan 
fremme hensigtsmæssige livs-
stilsændringer.

Der foreligger en omfattende 
dokumentation for effekten af 
mindfulness i misbrugsbehand-
ling. Undersøgelser har vist, at 
der sker tydelige forbedringer 
i form af: Forbedret opmærk-
somhed, reduceret stress og 
depressive symptomer, større 
valgfrihed, forøget selvtillid og 
livsglæde.

På Nørbygård anvendes 
mindfulness/MBRP som et sup-
plement til alkoholbehandlin-
gen. Det er en fantastisk helbre-
delsesaktivitet, hvor brugerne 
med anskaffelsen af boksen med 
de seks cd’er, vil have et godt 
værktøj i helbredelsesprocessen 
efter afsluttet behandling.

I anledningen af det nye tiltag udtaler Ib Hjorth Jensen om brugen 
af cd’erne til hjemmetræning: ”Alle cd’ens øvelser er anvendelige, 
dog er det sådan at øvelserne 1.1, 2.1, 4.3 og 8.2 kun er anvende-
lige til gruppeformål og undervisning. Ved hjemmetræningen bør 
øvelse med SOBER- pusterum indgå hver gang.”

Cd-boksen kan købes ved henvendelse til Nørbygård Alkohol-
behandlingscenter.



4

Nyt fra NørbygÅrd

Da først et par veninder havde 
givet Rasmus et los i røven, 
som han selv kalder det, så 
vidste han, at han havde brug 
for hjælp. Og efter en snak med 
kommunens misbrugskonsulent 
vidste han også, at det var den 
store værktøjskasse, der skulle 
findes frem.

Det fortæller 42-årige Ras-
mus, der har tre uger tilbage af 
i alt 14 ugers alkoholbehandling 
på Nørbygård i Hanstholm. Og 
det lyder til, at det var den helt 
rigtige værktøjskasse, som per-
sonalet på behandlingscentret 
fandt frem.

- Jeg har lært rigtig meget om 
mig selv og om, hvad der ligger 
til grund for mine handlinger, 
fortæller Rasmus, der har gen-
nemgået en personlig udvikling, 
hvor han føler sig som en fisk, 
der er blevet sprættet op og har 
fået vrangen vendt ud.

Ikke bare et nummer
- Jeg føler mig ikke som et 

produkt på et samlebånd. Jeg 
er ikke bare et nummer. Det 
er meget personligt, fortæller 
Rasmus om behandlingen og 
er meget imponeret over, hvor 
godt personalet kender ham og 
de andre beboere.

- Jeg oplever en høj grad af 
professionalisme, og dem, jeg er 
stødt på, er fanneme dygtige. De 
giver ikke op, selvom der bliver 
skudt på dem, og de får at vide, 
at de er nogle røvhuller. De er 
meget vedholdende på en god 

måde, forklarer Rasmus bramfrit 
og med et smil på læben. 

- Vi får al den hjælp, vi skal 
have – og lidt til, og vi bliver 
samlet op, selvom vi stamper 
i gulvet og går vores vej, siger 
Rasmus med kærlig tanke på 
personalet, eller dem, han kalder 
”de voksne”, når han skal drille 
dem lidt.

Det alkoholmisbrug, Rasmus 
har haft, har krævet en omfat-
tende indsats at få has på, og det 
virker indlysende, at misbruget 

Artiklen er bragt første gang i december udgaven 2015 af Hjerterum, 
der er KFUM´s Sociale Arbejdes blad.

Havde brug for 
den store værktøjskasse

Rasmus havde brug for den helt store værktøjskasse, 
da han besluttede sig for at gå i behandling for sit alkoholmisbrug. 

Han kunne ikke nøjes med en samtale hver anden uge.
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ikke kunne være behandlet 
med samme gode resultat gen-
nem korte, ambulante samtaler 
måske hver anden uge. Så den 
store værktøjskasse i form af en 
14-ugers døgnbehandling ser 
ud til at være et relevant valg i 
Rasmus’ tilfælde. 

Supergodt samvær
Rasmus fortæller, at han har det 
godt på Nørbygård, hvor bebo-
erne bor i små boenheder. Her 
er der til hver klynge værelser 
knyttet et fællesområde, som 
beboerne selv er ansvarlige for.

- Det fungerer supergodt i bo-
enhederne, og det sociale sam-
vær også omkring de praktiske 
ting fungerer fint, forklarer Ras-
mus og tilføjer, at der hverken er 
stridigheder eller klikedannelser 
blandt beboerne.

Om tre uger skal Rasmus ud 
i virkeligheden igen, og han har 
gjort sig tanker om fremtiden:

- Jeg skal videre med mit liv 
med den bagage, jeg har fået 
med herfra. Det er lige som 
med et kørerkort – først bagefter 
skal man rigtig lære at køre. Jeg 
skal til at bruge den viden og 
de værktøjer, jeg har fået her på 
Nørbygård, forklarer Rasmus, 

der er fraskilt og har to børn på 
9 og 12 år.

- Jeg skal hjem til mit hus, 
og så skal jeg også tilbage til 
mit arbejde som tømrer i Norge.

Ingeniør og hotelmand
Rasmus er uddannet civilinge-
niør i by- og trafikplanlægning 
fra Aalborg Universitet, men 
har aldrig brugt sin uddannelse. 
Han fik studiejob i hotelbran-
chen, blev hængende og var i en 
periode forpagter af Kallehave-
gaard Badehotel i Løkken. Det 
betød arbejdsuger på op mod 
100 timer, et begyndende alko-
holmisbrug, og til sidst brændte 
han ud og begyndte at arbejde 
som tømrer i Norge.

- Jeg bliver kaldt luksus-
alkoholiker af min behandler, 
fordi mit misbrug ikke kan hen-
føres til traumatiske oplevelser 
tidligere i mit liv. Jeg brugte 
alkoholen til at stresse af på ef-
ter lange arbejdsdage, forklarer 
civilingeniøren fra Aalborg.

Fik et los i røven
Hans alkoholforbrug tog over-
hånd for 10-12 år siden og har 
altid været on-and-off med pe-

rioder uden alkohol. Så han har 
ikke før for nylig villet erkende 
sit misbrug, der primært bestod 
af vin og kunne nå op på tre 
flasker om dagen.

- Men da jeg så fik et los i 
røven af et par veninder og fik 
snakket om mit misbrug, så vid-
ste jeg jo godt, hvor misbruget 
bar hen. Og jeg ville ikke ende 
med at sidde på en bænk med en 
spritflaske i en papirpose.

Rasmus kalder Nørbygård 
et fantastisk sted og er meget 
taknemmelig for, at han havnede 
her. Det kan han takke venin-
derne, sin søster, sine forældre 
og en kommunal misbrugskon-
sulent for. Og et af de stykker 
værktøj, han har fundet i den 
store værktøjskasse på Nørby-
gård er en vigtig viden, han vil 
tage med sig:

- Alkoholmisbrug er en syg-
dom, der ikke kan kureres. 
Derfor ingen alkohol til mig 
længere, slutter Rasmus vores 
snak.

Tekst og foto: Kommunikati-
onskonsulent Henning Søgaard 
Nielsen

Sidste nyt: I forbindelse med at vi bringer denne artikel i Nørbygård Nyt har jeg talt med Rasmus 
om hvordan det går for ham, nu hvor han er kommet hjem efter afsluttet behandling. Rasmus 
fortæller, at han har fået en ny kæreste, og de er ved at flytte sammen. Han går ledig for tiden, 
men håber snart at komme i gang igen. Rasmus er rigtig glad for sit nye liv som ædru alkoholiker. 

Thomas Hauge
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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 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

Bliv medlem af
NØRBYGÅRDFORENINGEN
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Indbydelse til

Generalforsamling 
i Nørbygårdforeningen

Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til generalforsamling på Nørbygård

Fredag den 15. april 2016 kl: 18.00
Dagsorden:

1.:   Velkomst / godkendelse af generalforsamlingen.
2.:   Valg af: dirigent / referent / stemmetællere.
3.:   Godkendelse af formandens beretning.
4.:   Godkendelse af regnskab for 2015.
5.:   Beretning fra lokalgrupperne / ad hoc udvalg.
6.:   Valg til bestyrelsen.
7.:   Indkomne forslag.
8.:   evt.

Indkomne forslag skal være skriftlige, og modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

Evt. forslag fremsendes til formanden: Ove Raahede, Vibevej 11, 8870 Langå. 
mail:raahedes@c.dk

Nørbygårdforeningen vil være vært med et måltid mad. 
Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig på tlf.: 99 17 25 00 senest den 5. april 2016. 

På bestyrelsens vegne:
Ove Raahede.

Nyt om 
personalesituationen 
på Nørbygård
Malene Smed afslutter sin barselsorlov med 
udgangen af februar måned. Vi glæder os 
til at byde hende velkommen tilbage i Nør-
bygård Bosted i starten af marts.
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NØRBYGÅRDFORENINGENS PROFIL
Data
Navn:  Nørbygårdforeningen
Adresse:  Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm, tlf.: 99 17 25 00.
Fax: 99 17 25 25
Mail: noerbygaard@thisted.dk
Webside: www.noerbygaardcentret.dk
Geografisk område:  Nordvestjylland, men med medlemmer i hele landet.
Antal medlemmer:  ca. 205 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, Vibevej 11,
 8870 Langå. Tlf.: 30 27 05 63. Mail: raahedes@c.dk

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 “frivillige 
netværk”. Nørbygårdforenin-
gen startede samtidig med et 
netværksprojekt på Nørbygård 
i 1990-91. Hensigten med dette 
projekt var at opbygge netværk 
rundt i daværende Viborg amt, 
for at støtte den enkelte bruger 
efter udskrivning fra Nørby-
gård og hjemvenden til det 
“almindelige” pulserende liv.

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har si-
den starten bygget meget på 
lokale aktiviteter og lokalt 
engagement. Foreningen har 
lokalgrupper i byerne: Viborg, 
Nykøbing, Holstebro, Herning 
og Aalborg. De f leste aktive 
medlemmer er selv tidligere 
brugere af Nørbygård, eller er 

pårørende. Lokalgrupperne 
har en høj grad af kompetence 
og planlægger selv deres ak-
tiviteter. Desuden skabes der 
aktiviteter på tværs af geogra-
fien. 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 men-
nesker med plads til flere. Der-
udover er Nørbygårdforeningen 
og lokalgrupperne “base” for 
deltagelse i andre aktiviteter 
udenfor foreningen. Det er rart 
og givende at have nogen at dele 
oplevelser, 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 foreningen 
forskellige tilbud om deltagelse 
i seriøse selvhjælpsgrupper, 
for at støtte hinanden i et godt 
rusfrit liv.

Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget fri-
villigt socialt arbejde i Nør-
bygårdforeningen. En gruppe 
af Nørbygårds medarbejdere 
er tilknyttet foreningen og 
kan give støtte og vejledning 
til de frivillige medarbejdere. 
Evt. iværksætte kurser så de 
frivillige 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 fri-
villige medarbejder tager vare 
på sig selv og har et bagland i 
foreningen at søge støtte hos. 
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Nørbygårdforeningens 
årsredegørelse 2015

Familielejr: 
32 personer, heraf 7 børn, 
deltog i vores traditionsrige 
familielejr, som i år gik til 
”Sundeved Centret”, Stenderup 
Kirkebakke 4, Nybøl tæt på 
Sønderborg. Det var igen et 
meget vellykket arrangement, 
som virkelig var en rigtig god 
og positiv oplevelse for alle 
deltagerene. Der var udflugter, 
leg i store og små grupper og 
hyggeligt samvær i et alkohol/
rusfrit miljø. En stærk platform 
for det videre arbejde for ”det 
gode liv”.

Weekendture: 
Der blev af holdt weekend-
tur nr. 42, og det foregik på 
”Bamse-Bo” ved Ulstrup. Her 
var vi 29 personer, der rigtig 
hyggede os med en kanotur 
på Gudenåen, rigtig god mad, 
samt et rigtigt godt socialt 
samvær. Dette arrangement vil 
vi gentage i 2016.

Fælles aktiviteter: 
I 2015 var der igen adventsfest 
på Nørbygård for foreningens 
medlemmer. Vi var ca. 100 
personer, der igen oplevede 
den hyggelige atmosfære og 
det store fællesskab. Her ud-
over har der været arrangeret 
grill-dag, bowling, minigolf 

og en tur i Thisted Teater, hvor 
vi så ”Da Jeppe blev bjerget”. 
En forestilling, der handler om 
hvordan det er at leve som aktiv 
/ ædru alkoholiker. Det var en 
rigtig god oplevelse for os alle.

Nørbygård-Nyt: 
Fire gange årligt udsendes 
medlemsbladet ”Nørbygård-
Nyt”. Her fortælles om for-
eningens aktiviteter, og nyt fra 
lokalgrupperne og Nørbygård. 
Livshistorier skildres, hold-
ninger fremføres, og tanker og 
meninger brydes.

Lånedepot for 
medlemmer: 
I 1999 blev der oprettet et 
depot. Dette indeholder: telte, 
liggeunderlag, bestik mv. I 
2014 er tingene mest blevet 
brugt til foreningens større 
arrangementer, men også små 
grupper af medlemmer er 
meget velkomne til at låne div. 
udstyr.

Økonomi: 
Årets omsætning i 2015 blev på 
150.382 kr. og gav et overskud 
på 9.390 kr. som overføres til 
2016. 

Genbrugsbutik: 
Nørbygårdforeningen driver i 
samarbejde med Røde Kors i 
Hanstholm en genbrugsbutik. 
Der foregår et virkeligt godt 
samarbejde, hvor 20-30 frivil-
lige yder en stor og flot indsats.

Selvhjælpsgrupper: 
I 2003 startede en ny type ef-
terbehandlingsgrupper ”Lokal 
PFT”, som i sit koncept ligger i 
naturlig forlængelse af behand-
lingen på Nørbygård. Der er pt. 
4 aktive grupper og 2 aktive 
grupper for pårørende.

Medlemmer: 
I 2015 var antallet af medlem-
mer 205 personer.

Lokalgrupper: 
Foreningen har pt. 5 aktive 
lokalgrupper: Aalborg, Nykø-
bing, Holstebro, Herning og 
Viborg, som på forskellig vis 
har fungeret rigtig godt i 2015. 
Der har også været en del akti-
viteter på tværs af grupperne, 
til styrkelse af vores netværk.

Ove Raahede.
Formand for 
Nørbygårdforeningen.
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Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

Nørbygård Foreningen
Lokalgruppernes 

årsredegørelser 2015
Holstebro lokalgruppe
Holstebrogruppen mødes til 
PFT den anden tirsdag i hver 
måned, og til socialaften den 
tredje tirsdag i hver måned. 
Begge arrangementer foregår 
på Montagen, Niels Ebbesens-
vej 6, Holstebro.

På de sociale aftener spiser vi 
god mad og hygger os gevaldigt 
sammen. Det er dejligt at mødes 
med gode venner i en positiv 
ånd. Der bliver delt mangt og 
meget, og vi hører også nyt fra 
”Gården,” hvis der er noget. I 
år har vi den store glæde, at der 
er kommet nye medlemmer til 
vores gruppe, så vi ser lidt mere 
positivt på fremtiden, og modta-
ger meget gerne flere nye. Det 
ser ud til, at vi har stabiliseret 
os med 25-30 deltagere til de 
almindelige arrangementer.

På PFT møderne mødes vi 
alt mellem 6 og 15 personer. 
Vi anser disse møder for meget 
vigtige som et redskab i kam-
pen mod tilbagefald. Her har vi 
en mulighed for at forebygge 
tilbagefald, inden det går galt. 
I vores gruppe er der en kæmpe 
”erfaringsbank,” som vi kan 
trække på. Her kan der uddeles 
både trøst, styrke, håb og erfa-

ringer. Og et kærligt skub, hvis 
det er det, der er brug for. Bare 
det, at sætte ord sine følelser, 
hjælper som regel.

Ud over de almindelige ar-
rangementer, har vi igen i 2015 
afholdt en grillaften. Også denne 
gang på Naturstyrelsens flotte 
shelter i den storslåede natur 
ved Lystbækgård ved Ulfborg. 
Igen rigtig godt besøgt, dejlig 
mad, dejligt vejr, masser af snak 
og hygge. Rigtig vellykket. Vi 
har også været til bowling, og 
afholdt julearrangement. 

Vi ser frem til mange gode 
stunder og gensyn i 2016.

Hermann Grønbæk
Holstebrogruppen.

Aalborg lokalgruppe.
Aalborg gruppen mødes den 
første onsdag i hver måned på 
”Cafe VæXt”, Poul Paghs Gade 
6, Aalborg. Det har været et 
rigtigt godt år for vores gruppe. 
Vi er 20-22 personer, der hver 
gang mødes til en rigtig hygge-
lig aften, med noget god mad, 
og en masse hyggelig snakken.

Til vores lokale PFT-møder er 
vi 5-6 personer, der hver gang 

har en god aften, hvor vi får talt 
om det som vi ”går og roder 
med”. Gruppen for pårørende 
er ikke rigtig kommet i gang 
endnu, men vi arbejder forsat 
på at få den startet op.

Til vores juleafslutning, som 
vi valgte at flytte til januar må-
ned 2016, var vi 20 personer, 
der igen fik en rigtig hyggelig og 
god aften, med god mad, kaffe 
og kage og et rigtigt spændende 
og ”uhyggeligt” pakkespil.

Hvad der sker i 2016 er der jo 
ingen der ved endnu, men med 
den store opbakning og støtte 
som i alle giver, så tror jeg at 
vi vil få endnu et godt år her i 
gruppen

Ove Raahede.
Aalborggruppen.

Viborg lokalgruppe.
Viborg gruppen mødes på ons-
dage i ulige uger, på adressen 
Sct. Leonis Gade 8 i Viborg. 
Vores lokale PFT-møder er pt. 
sat på ”standby”, men hvis og 
når der er behov for en lille 
”snak” så er der også et lokale 
til rådighed, og denne mulighed 
har vi brugt nogle gange.

Ud over de faste møder, hvor 



11

Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

der deltager 10-15 personer, når 
der ikke er besøg fra Nørbygård, 
har vi i 2015 igen arrangeret en 
weekend/kanotur med udgangs-
punkt fra ”Bamse Bo” camping i 
Ulstrup. Vi var i år 29 personer, 
der rigtig hyggede os sammen i 
fælleshuset med spisning, kort/
brætspil/kaffe og så selvfølgelig 
en masse god snakken. Vi vil 
også i 2016 gentage arrange-
mentet. Hytter og fælleshus er 
allerede reserveret. 

Til vores julehygge/afslutning 
var vi bare 19 personer, der igen 
fik en rigtig god og hyggelig 
aften sammen, med spisning, 
kaffe og kage og et uhyggeligt 
spændende pakkespil.

På årets sidste dag 31. dec. var 
vi igen en lille flok mennesker, 
og 5 søde og rare, og ikke mindst 
særdeles velopdragne hunde, der 
mødtes til en lille hyggelig gåtur 
omkring Viborg Flyveplads, 
med efterfølgende dejlig varm 
kaffe og en masse god snak.

Ove Raahede.
Viborggruppen.

Nykøbing lokalgruppe.
Vi har haft et godt år i Nykø-
bing. Vi har fået flere nye med-
lemmer i år, stort velkommen 
til jer og mange tak til alle i 
”gamle” standhaftige medlem-
mer. Vi er en lille flok på 10-14 
personer, selvfølgelig 5-10 
mere når der kommer besøg fra 
Nørbygaard. Vores PFT-møder 
kører ikke i øjeblikket, men 
bliver selvfølgelig genopstartet 

ved behov. 
Vi har haft 2 hyggelige bow-

lingture til Skive i 2015, en i 
foråret og en i efteråret. 

Lørdag den 30. maj, satte 
vi hinanden stævne på kajen 
i Silkeborg. Herfra gik turen 
med båd til Himmelbjerget. Vel 
ankommet til foden af Him-
melbjerget begyndte opstignin-
gen. Med en enkelt undtagelse, 
nåede alle op på toppen. Blot 
for at konstatere, at Shu-bi-dua 
har helt ret når de synger:  Nu 
har jeg nået toppen mor… brrr, 
hvor er her skide koldt.   Der 
var hundekoldt og det regnede 
og blæste. Men vi fik varmen af 
at gå op og ned. Turen tilbage 
til Silkeborg bød på sejlads med 
hjuldamperen Hjejlen.

Vi flyttede vores sommer 
grillaften til Nykøbing og lånte 
Perlens grill og lokaler til denne 
hyggelige aften.

Lørdag d. 22. august trængte 
vi igen til at se noget andet. Vi 
kørte en tur til Søndervig og så 
på sandskulpturer. En rigtig flot 
udstilling og for en gang skyld 
var vi heldige med vejret. Det 
var super flot vejr, måske næsten 
for varmt.

Traditionen tro holdt vi jule-
afslutning/julefrokost lørdag d. 
15. december. Vi startede med 
julefrokost, som en del af os 
havde forberedt hjemmefra. Det 
blev en rigtig dejlig dag, hvor vi 
selvfølgelig også nåede at spise 
lidt juleslik, selvom vi var ved 
at revne. 

Vores sidste møde i 2015 var 
den 23. december, hvor vi var 9 

personer som mødtes på Perlen 
til smørrebrød. 

Nu glæder vi os til at se hvad 
det nye år bringer, men vi er 
da helt sikre på at det må være 
noget godt!

Betina Hansen
Nykøbinggruppen

Herning lokalgruppe
Gruppen mødes til socialaften 
4. tirsdag i måneden på adres-
sen Tietgensgade 5C i Herning. 
Lokalt PFT-møde er 2. onsdag 
i måneden, hvor vi mødes på 
samme adresse.

Vi har gennem 2015 løbende 
afholdt PFT-møder, hvor der har 
deltaget 5-12 personer. Dette er 
en mindre tilbagegang i forhold 
til året før. Til vores socialafte-
ner har vi været 30-45 personer. 
Vi hygger os med dejlig mad 
fra Helles Køkken og en masse 
snak.

Der er kommet flere nye 
medlemmer i årets løb, også en 
del, der både bruger gruppen i 
Herning og Holstebro. 

Vi sluttede året med et jule-
arrangement med en 7 retters 
menu, pakkespil og en masse 
hygge.

Vi vil gerne takke jer alle for 
den store opbakning i har vist 
Herninggruppen, og vi glæder 
os til at se jer igen i 2016, samt 
forhåbentlig flere nye medlem-
mer.

Jørgen Larsen
Herninggruppen 
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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, Her-
ning. 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

Forårs hyttetur
Fredag d. 20. maj til søndag d. 22. maj.
Turen går til det naturskønne Mors. Vi skal bo på Susvind (www.susvind.dk)
En lækker hytte, som ligger på adressen: Højvej 12 Tæbring, 7900 Nykøbing Mors

Huset har en smuk beliggenhed med en enestående udsigt udover Dragstrup Vig. Der 
er egen badestrand og en mindre sø hvor vandstanden er under en meter. På denne sø 
er der mulighed for at sejle i de vandcykler og kanoer, som er til rådighed på stedet. Til 
hytten hører desuden udendørs borde og en havepavillon. På området er der også en 
svævebane, legeredskaber og 2 sheltere.

I løbet af weekenden bliver der arrangeret forskellige aktiviteter. Der vil også være 
tid til en shoppetur i Nykøbing lørdag formiddag. Ligesom vi naturligvis holder fast i 
traditionen med gallamiddag lørdag aften.

Ankomst: Fredag d. 20. maj fra kl. 16.00
Afrejse: Søndag d. 22. maj kl. 14.00
Pris: Kr. 350,00 pr voksen & kr. 175,00 pr barn
Bindende tilmelding senest d. 8. maj til Betina på tlf.: 22 46 50 86
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Aktivitets-tilbud

Info vedr. Sommerferieturen 
til Bornholm i UGE 28

9. juli – 16. juli 2016

Tilmelding kan kun foregå 
pr. telefon og tidligst den 9. 
maj 2016 fra kl. 9.00 til Ove 
Raahede på tlf.: 30 27 05 63 
eller Sonja Raahede på tlf.: 30 
28 81 46 Efter princippet først 
til mølle

Betaling for turen skal ske 
senest den 31. maj 2016

Det maksimale antal delta-
gere, som kan være med på turen 
er 60 personer. Bussen har en 
kapacitet på 50 personer. Bussen 
+ chaufføren vil følge os hele 
ugen, og kan derfor anvendes 
under de 2 udflugtsdage vi vil 
have i løbet af uge 28.

Ved tilmeldingen 
skal det oplyses om 
man selv vil køre 
til Ystad i Sverige, 
eller man vil med 
bussen, som samler 
op fra Hanstholm, Ålborg, 
Nykøbing Mors, Viborg, Hol-
stebro og Herning. Hvis man 
ønsker at køre selv, skal man 
gå på færgen i Ystad og blive 
afhentet i Rønne, når bussen 
har været på lejren med de del-
tagere, som har benyttet bussen 
hele vejen.

Hvis man ønsker at have sin 
bil med til Bornholm, skal man 
selv dække udgifter til færge.

Yderligere info omkring de 
praktiske ting, fx afgangstider 

fra de forskellige byer i Jyl-
land og hjemkomsttider, vil vi 
sende ud når vi har den endelige 
tilmelding. 

Med venlig hilsen
Ferieudvalget 
v/Sonja Raahede

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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Aktivitets-tilbud

Om Jarlsgård
Jarlsgård ligger ved Pedersker på Sydbornholm 
i et naturskønt område med ca. 800 m. til en 
dejlig sandstrand.
Der er ca. 20 km til Rønne og 5 km til Dueodde.
Lejrgrunden er på ca. 55.000 m2 (ca. 10 tdr. land) 
med græs, lyng og skov.

Jarlsgård har:
52 sovepladser
2 kombinerede toilet/baderum (drenge/pige)
Spisesal til 50 personer
Halvtag med 8 bord/bænkesæt med plads til 80 
personer
3 hytter opdelt i 6 afdelinger med 8 sengepladser 
hver
Bålplads
Mulighed for opkobling til internet
2 aktivitetsrum på 1 sal med mulighed for yder-
ligere sengepladser

De 52 sengepladser er således fordelt: 4 rum med 
1 seng i hver, beliggende i hovedbygningen samt 
48 senge i de 6 afdelinger. Hver afdeling har 8 
sengepladser, hvor de 4 er køjesenge.
Toilet/baderummene har hver 3 toiletter, 3 
bruserum og 5 håndvaske. Desuden er der 1 
handicap toilet med brus. Spisesalen har plads 
til 50 personer. Der er en brændeovn og 1 tavle. 
I køkkenet er der et stort elkomfur med ovn, 
opvaskemaskine, køleskab og fryser. Der findes 
gryder, pander, tallerkener, krus og service til 
60 personer.
Der er et halvtag med 8 bord/bænkesæt med 
plads til 80 personer. Desuden er der en stor grill.
På grunden er der teltplads, boldbane, bålplads 
og gode muligheder for at bruge sin fantasi på 
den store naturgrund.
Adressen er: Baunevej 11, 3720 Aakirkeby GPS: 
14.585, 55.007
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Aktivitets-tilbud

Så er vi klar igen til at nyde en weekend

Så er det nu, hvis I vil med på en 
kombineret Kano- og weekendtur 
ved den naturskønne Gudenådal. 
Vi skal bo på Bamsebo Camping; 
en dejlig trestjernet familieplads, 
hvor hygge, afslapning og naturo-
plevelser er i højsædet. Camping-
pladsen har rigtige mange aktivi-
teter for både børn og voksne: Her 
er poolområde med solopvarmede 
swimmingpools og solterrasse. 
Der er børnevenlige klappegeder, 
som elsker selskab. Fuldt udstyret 
legeplads med bl.a. trampolin, svævebane og ny stor Tarzanbane (2008). Kanosejlads på Gudenåen 
– Fri lystfiskeri ved Gudenåen for vore campister – Petanque – Boldbane – Tennis – Kæmpeskak 
– Beachvolley ved åen – Bordtennis og flot ny minigolf (2009)

Tidspunkt: Fredag den 9. sept. – 11. sept. 2016
Sted: Bamsebo Camping, Hagenstrupvej 28, 8860 Ulstrup
Mødetidspunkt: Fredag den 9. september mellem kl. 16.00 – 18.00
Overnatningsmuligheder: 6 personers hytter med toiletter og bad og 4 personers hytter. 
 Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen.
 Campingvogn eller Camper.
Priser Ved overnatning I hytte: 500,00 pr. voksen
 Ved overnatning i telt/campingvogn: 450,00 pr. voksen
 Børn til og med 17 år: 150,00 pr. barn

Weekend / Kanotur
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Aktivitets-tilbud

Kanotur
I denne weekend er der 6 kanoer 
til rådighed. Det vil være muligt 
at benytte disse kanoer både 
til en aftentur om fredagen og 
til en længere tur om lørdagen. 
F.eks. fra Bamsebo Camping og 
til Fladbro eller kun til Langå alt 
afhængig af vejret.

Fiskemuligheder
Som campist på Bamsebo Cam-
ping må man, på en strækning af 
ca. 400 meter af Gudenåen, fiske uden dagspas. Ønsker man at fiske i andre områder af Gudenåen 
skal man selv købe et dagskort til de zoner man ønsker at fiske i, og man skal have det statslige 
fiskekort for 2016.
Om fredagen vil vi ved fælleshuset grille ved den store grill.
Både fredag og lørdag har vi mulighed for at være helt for os selv i et fælleshus på campingplad-

sen, hvor vi så vil lave en dejlig 
festmiddag om lørdagen og hygge 
os efterfølgende.

Det er som I kan læse her en ny 
måde at kombinere efterårsweek-
endturen med vores årlige kanotur. 
Her kan I, som gerne vil med på 
en kanotur, eller I, som vil med 
på en weekendtur, få dækket jeres 
behov, med base på en dejlig cam-
pingplads med gode faciliteter.

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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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. 12. marts, kl. 10 - 16
Lørd. d. 9. april, kl. 10 - 16
Lørd. d. 21. maj, kl. 10 - 16
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 efterbehand-
lings- og pårørendedage sker ved henven-

delse til Anne-Mette Dieckmann 
og Ib Hjorth Jensen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm

Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

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.
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Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2016
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 30. april 2016
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 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 

Anne-Mette Dieckmann 
og Hanne Andersen.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Nørbygård

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2016

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lørd. d. 12. marts, kl. 10 - 16
Lørd. d. 9. april, kl. 10 - 16
Lørd. d. 21. maj, kl. 10 - 16
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 iværksæt-

tes
• 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 Christina Nielsen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Aktivitets-tilbud
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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?


