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REDAKTIONENS SPALTE

Interview med Kalle
Jeg besøger Kalle og hans hustru Anja en varm solrig dag i august, hvor vi sidder i haven og 
kigger tilbage på de godt 9 år, der er gået siden han i 2006 var fire måneder på Nørbygård.

Kalle fortæller, at han har et iltert 
temperament, og i hans yngre dage 
kunne det nemt kamme over, så han 
blev voldelig overfor sine omgivel-
ser. Det hang sammen med hans 
alkoholforbrug, som Kalle siger: 
”Jeg blev så arrig når jeg drak”.

Som så mange andre begyndte 
Kalle at drikke alkohol i 15-16 års 
alderen. Men det var først da han 
kom i lære som maler, at han be-
gyndte at drikke sig fuld. Da Kalle 
var to år henne i sin læretid var det 
efterhånden helt normalt at han drak 
sig fuld når det blev fyraften. For 
30 år siden var det almindeligt, at 
der blev drukket på arbejdspladsen. 
Ofte blev Kalle og hans kolleger til-
budt øl når de kom ud til kunderne. 
Kalle protesterede ikke, det var jo 
sådan man gjorde.

Kalle blev med tiden klar over, 
at han drak for meget, og Anja bad 
ham stoppe med at drikke. Det 
gjorde han for 13-14 år siden, han 
holdte en pause fra alkoholen i to år, 
hvor han tog antabus. Kalle mener 
selv, at grunden til han begyndte at 
drikke igen var, at hans bror om-
kom i en tragisk trafikulykke, hvor 
også Kalles nevø blev dræbt. Kalle 
brugte alkoholen til at håndtere 
sin sorg.

Kalles tilbagefald, kombineret 
med hans hidsige temperament, 
førte mere vold med sig. Han fik 
efterhånden fire fængselsdomme, 
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REDAKTIONENS SPALTE

heraf to for vold mod Anja. Det 
skete i forbindelse med, at hun 
satte ham stolen for døren og 
krævede, at han stoppede med 
sit misbrug. Da han, i forbin-
delse med den fjerde dom, sad 
varetægtsfængslet i fire uger, 
talte han med en medarbejder fra 
Kriminalforsorgen, som spurgte 
ham, hvorfor han ikke fik gjort 
noget ved sit alkoholproblem. 
Kalle var klar over, at der skulle 
ske noget, og sagde ja tak til 
hjælpen. Han fik en aftale med 
Misbrugscenteret, og der blev 
aftalt et møde på Nørbygård. 
Her blev han tilbudt en plads, 
og den 3. januar 2006 flyttede 
han ind i Udsigten, og begyndte 
sin alternative afsoning på Nør-
bygård.

For Kalle var det en dejlig tid 
på Nørbygård. Der var et godt 

sammenhold mellem beboerne, 
og han har stadig kontakt med 
enkelte af dem han boede sam-
men med. Kalle lærte meget 
om sig selv, og blev bedre til 
at håndtere følelser og være 
sammen med andre mennesker.  
Kalle husker især stoleterapien, 
som var en barsk men nødven-
dig omgang. Han kom til at se 
sig selv på en anden måde, og fik 
sagt farvel til den berusede del 
af sig selv. Han fik også lavet et 
kørekort, som han især brugte 
i starten. Når han kom i ”gam-
mel adfærd”, som beskrevet på 
den røde side af kortet, vendte 
han kortet om og læste på den 
grønne side, hvad han skulle 
gøre i stedet. Kalle fortæller 
også, at det hjalp ham meget at 
deltage i AA-møderne. De tog 
til møde i Hanstholm om man-

dagen og i Thisted om onsdagen. 
Det betød rigtig meget for ham, 
at han kunne være åben og ærlig, 
og kunne dele alting med andre 
mennesker.

Da Kalle havde været ædru 
et stykke tid, fandt han sammen 
med Anja igen, og de fik tilbud 
om parterapi. Terapien fortsatte 
et stykke tid efter Kalle var ud-
skrevet, og var med til, at de fik 
deres forhold til at fungere godt 
igen. Kalle og Anja har fire børn 
sammen, og hele familien har 
haft stor gavn af Kalles beslut-
ning om aldrig mere at drikke.

Da Kalle kom hjem igen, var 
han i starten på tvunget antabus 
på grund af sin behandlingsdom, 
men det var ikke svært for ham 
at være ædru. Som han siger, 
så havde han besluttet, at han 
ikke skulle drikke igen. Han 

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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Et lille digt med mine tanker 
den sidste dag efter 16 uger i 
primærbehandling.

Helt alene i så mange stunder
sidder jeg og flasken bunder.
Uden Værdighed og Ære
svigter jeg mig selv, og mine kære.

Det der med afhængighed
kommer da slet ikke mig ved.
Jeg bè r andre rende og hoppe
for i morgen kan jeg da sagtens stoppe.

Livet er så svært og hårdt
tænker tit ”hvad har jeg gjort”
Hvorfor kan jeg ikke bare
tà mig sammen og livet klare?

Så til sidst jeg i min nød
bliver hentet, næsten død.
Bunden den har jeg nu nået
men behandling end`lig fået

Jeg erkendte min afhængighed
og har nu i sindet fred.
Uden Jer, og hjælp og støtte
var min behandling uden nytte.

Jeg er glad og stolt og fri
”det gode liv” det kan jeg li`
Jeg vil lukke og smække hver en kattelem
og med sindsro, vende ÆDRU hjem.

TAK allesammen.
Helle Gulbæk

har hele tiden været meget bevidst 
om, hvilke konsekvenser der ville 
være af et tilbagefald, og han har 
det meget bedre når han er ædru.

Kalle måtte sige farvel til nogle 
af sine gamle venner og arbejds-
kollegaer, som ville fortsætte med 
øl og sprut. Han fik hurtigt et nyt 
ædru netværk gennem AA og 
mennesker han mødte i Misbrugs-
centeret. Når Kalle siger nej tak til 
en øl og forklarer hvorfor, møder 
han altid forståelse og respekt fra 
andre. Bortset fra en enkelt gang 
på campingpladsen, hvor han fik at 
vide, at han var arrogant. Senere, 
da de fik talt om det, var der en 
helt anden forståelse, og i dag er de 
pågældende blandt Kalle og Anjas 
bedste venner.

I 2010 etablerede Kalle sin egen 
virksomhed og blev selvstændig 
malermester. Han kører det som et 
enkeltmandsfirma, og har masser 
at lave. Her på det seneste har han 
haft sin søn med på arbejde, og det 
går rigtig godt. 

For Kalle handler ædrueligheden 
om at have det basale i orden. Han 
sørger for, at der er tid til gode stun-
der sammen med familien, han hol-
der sig beskæftiget og får sit hjem 
til at fungere. Han lægger stor vægt 
på åbenhed og ærlighed i relation til 
andre mennesker. Som Anja siger, 
så er han blevet god til at være sam-
men med andre mennesker, men det 
tog lang tid. Tilhørsforholdet til AA 
fornægter sig heller ikke, på Kalles 
højre overarm er Sindsro-bønnen 
tatoveret.

Kalle glæder sig til den 6. novem-
ber, hvor han kan tage ned i AA og 
hente sin 10 års mønt.

Thomas
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NyT fRA NøRbygARD

Når Det Damgaardske Teater-
selskab lørdag d. 19. september 
kl. 14.00 går på scenen i Thi-
sted Musikteater for Nørbyga-
ard, Nørbygaardforeningen og 
”Venner af Socialt Udsatte”, 
er det samtidig premieren på 
Teaterselskabets 13. sæson med 
alkoholdebatforestillingen ”…
Da Jeppe blev bjerget”.

Siden premieren i 2003 har 
stykket været vist over det me-
ste af landet i forbindelse med 
arrangementer, der primært har 
fokus på alkoholmisbrug. Tea-
terselskabet har besøgt flere be-
handlingsinstitutioner, optrådt 
på AA’s landsmøde 2 gange, 
senest i 2014, og været både 
det underholdende- såvel som 
det debatskabende indslag ved 
mange kommunale sundheds-
centres misbrugsarrangementer. 
Det har primært været hvert år 
i uge 40, hvor Sundhedsstyrel-
sen pr. tradition sætter fokus på 
danskernes brug og misbrug af 
alkohol. I den forbindelse op-
fordrer styrelsen sundhedscentre 
over hele landet til at lave arran-
gementer hvor alkoholkulturen 
er til debat. Således også i 2015.

Selve forestillingen er bygget 
op som en rockmusical, der pri-
mært har hentet sin musikalske 
inspiration i sentressernes og 

starthalvfjerdsernes bluesrock, 
blandet med elementer fra den 
gode gamle danske folkeko-
medie. Det handler om Jeppes 
sociale deroute dirigeret af hans 
accelererende alkoholisme, og 
påvirkningen på familien bestå-
ende af konen Pernille, datteren 
Christina og sønnen Andreas. 
Det lyder måske som grå social-
realisme fra halvfjerdserne, men 

nej! Det er både farvestrålende, 
morsomt, underholdende og 
tankevækkende.

Vi møder Jeppe morge-
nen efter en gevaldig druktur 
med ubærlige tømmermænd 
og black-out. Vi møder hans 
kone, Pernille, der snart ikke 
kan klare mere og morgenen 
udvikler sig nøjagtig, som så-
dan nogle gør i tusinder af 

Teaterforestillingen 
”Da Jeppe blev bjerget”
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danske hjem hver eneste mor-
gen. Pernille er sur, men Jeppe 
ved, hvor han skal søge trøst. 
Med Jeppes alkoholiserede vir-
kelighedsfornemmelse oplever 
vi hans surrealistiske indtryk 
af, hvordan alkoholbehandling 
foregår i 2015. 

Imens sidder familien i hvert 
sit hjørne derhjemme og slås 
med følgerne af Jeppes mis-
brug. Nok ikke lige den gængse 
skabelon for handlingen i en un-
derholdende musical eller dansk 
folkekomedie. Men som publi-
kum accepterer vi præmissen, 
og ikke-drikkende alkoholikere 
griner befriet over de episo-
der, som de i deres personlige 
variant stadig husker fra deres 
egen aktive periode. Pårørende, 
venner og kolleger griner af 
tragikomikken, samtidig med 
de ryster på hovedet: ”Det var 
jo sådan det var!”.

Jeppe, Pernille og børnene 
Christina og Andreas er ganske 
almindelige danskere. Derfor 
er handlingen rystende i sin 
hverdagsagtige genkendelighed, 

så samtidig med at vi bliver un-
derholdt, bliver vi også klogere 
gennem den selvrefleksion, som 
forestillingen sætter i gang.

Hele holdet omkring Det 

NyT fRA NøRbygARD
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Damgaardske Teaterselskab er 
selv tidligere alkoholikere eller 
pårørende til misbrugere. De 
anser det derfor som en naturlig 
ting, at de er en del af uge 40-ar-
rangementer landet over, og do-
nerer i den anledning hver især 
en uge af deres optjente ferie 
til at rejse rundt med forestil-
lingen. I alt består holdet af 20 
personer, der arbejder hhv. som 
scenearbejdere, teknikkere eller 
skuespillere. Tidligere beboer 
på Nørbygård: Inge Damgaard, 
er en af skuespillerne i stykket.

Nørbygård og Nørbygårdfor-
eningen har besluttet at støtte 
teaterforestillingen økonomisk, 

og derved give Nørbygårds 
beboere og medlemmer af for-
eningen mulighed for at opleve 
denne spændende alkoholde-
batforestilling. Lørdag den 19. 
september kl. 14.00 går forestil-
lingen i gang, hvilket er i direkte 
forlængelse af Gensyns- og 
Efterbehandlingsdag på Nør-
bygård. Vi håber rigtig mange 
vil tage i mod tilbuddet, og tage 
med ind til Thisted og få en god 
fælles oplevelse.
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Jens Erik Johansen, 
ansat pr. 1. juni

Jens Erik er tilknyttet Alkohol-
behandlingen på Nørbygård, og 
indgår i behandlerteamet.
Jens-Erik er 51 år, gift, har 5 
voksne børn og 2 børnebørn. 
Han har de sidste 3-4 år ar-
bejdet som alkoholkonsulent i 
Rusmiddelcenter Skive. Tidli-
gere beskæftigelse som faglig 
koordinator og jobkonsulent i 
Huset Skive, Jobhuset Thisted 
som socialfaglig konsulent og 
Aas Boform som efterværns-
medarbejder.

Jens-Erik er i 1992 uddannet 

røntgensygeplejerske, har bl.a. 
relevant kognitiv efteruddannel-
se, Cenaps kursus i problemlø-
sende gruppeterapi, MI kursus, 
skemafokuseret terapi m.m.

Stine Degn, 
ansat pr. 1. august

Stine er vores nye diakonstu-
derende, som skal være her 
indtil 31. januar 2016 i sin sidste 
halvårs praktik, hvor hun vil 
være tilknyttet Bosted.

Stine er 24 år, hun studerer 
til professionsbachelor i so-
cialpædagogik og diakoni på 
Diakonhøjskolen i Århus. Tid-
ligere har hun været i praktik i 

en integreret institution og sidst i 
en NGO for sexarbejdere i Cape 
Town i Sydafrika.

Stine har desuden arbejdet 
med turisme – som tjener og 
rejseguide, og indenfor socialt 
arbejde har hun været frivillig på 
2 sociale caféer (En for socialt 
udsatte og en for udviklings-
hæmmede). Desuden har hun 
arbejdet på et plejehjem, bosted 
for udviklingshæmmede

I sin fritid kan Stine godt lide 
at dyrke fitness/dans/styrke-
træning, og kreative projekter 
såsom male/sy/hækle 

Nye medarbejdere 
på Nørbygård
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Adventshygge 
på Nørbygård

Lørdag den 28. november 2015 kl. 14.00

Igen i år vil vi invitere til adventshygge på Nørbygård. Det er et af vore traditionsrige 
arrangementer, hvor især tidligere beboere, pårørende og børn hygger sig med hinanden 
og sammen med Nørbygårds beboere, deres pårørende og medarbejdere.
Nørbygård vil være vært og vil gerne have tilmelding senest fredag den 20. november 
på telefon 99 17 25 00.

P.S. Husk efterbehandlings-, pårørende- og gensynsdag samme dag kl. 10.00 til 14.00.

Programmet ser således ud:

Kl. 14.00  Gløgg og æbleskiver – kaffe
Kl. 15.00  Underholdning med sang og musik v/Kristine Frøkjær
Kl. 16.00  Genbrugsbutikken på Molevej vil være åben en time – lav en god julehandel.
Kl. 17.30  Aftensmad – flæskesteg, ris a la’ mande og ”skrub af kaffe”

Arrangementet forventes at afslutte kl. 20.00

Velkommen til en hyggelig dag på Nørbygård

Med venlig hilsen 
Erik Jeppesen, Nørbygård.

NyT fRA NøRbygARD
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En gang om måneden kører 
Nørbygård til Herning for at 
mødes i Nørbygårdforeningen. 
På morgenmødet i Salen bliver 
beboerne spurgt, hvem der har 
lyst til at komme med. Denne 
morgen sad jeg og tænkte om jeg 
skulle springe på turen, for jeg 
plejer jo at være med i Aalborg, 
hvor jeg hører til, men jeg synes 
det kunne være en oplevelse at 
se noget andet. Der gik ikke 
lang tid før jeg fik min finger 
op i luften, og det kom jeg ikke 
til at fortryde. Tirsdag den 23. 
juni kl. 15.30 stod Thomas klar 

med bussen, som blev proppet 
med otte glade mennesker, der 
var klar til at komme ned til Sct. 
Hans aften. Det skulle holdes 
ude ved Jørgens forældre på et 
lille landsted. Da vi kom frem 
til det lille landsted var de før-
ste gæster kommet, og værten 
Jørgen stod i indkørslen og tog 
pænt i mod os. Da vi trådte ind 
i garagen, hvor vi skulle spise, 
var der dækket rigtig fint op til 
os. Jørgens forældre tog godt i 
mod os, de var utrolig søde og 
gæstfrie, og jeg skal love for, at 
vi blev forkælet af i sær Jørgens 

mor. Aftenens menu stod på læk-
kert grill mad, som Jørgen havde 
fået lokket sin bror til at stå for.

Efter spisning skulle der som 
altid ild i Sct. Hans bålet, som 
var stillet så fint op ude på mar-
ken. Der blev delt en sang ud til 
os alle, og Jørgen fik tændt bålet 
op. Vi sang mens heksen fløj af 
sted. Vi sluttede aftenen af med 
at drikke kaffe og spise is. Jeg 
kan kun slutte af med at sige, 
at det var en rigtig vellykket 
aften. Tusind tak til Jørgen og 
hans familie.

Michael Nielsen

Hyggelig Sct. Hans aften 
hos Jørgen i Hemmet
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Bornholmertur med
Nørbygårdforeningen i 2016

Der er i perioden fra den 
9 juli og frem til den 
16 juli 2016 (UGE 28) 
aftalt at vi skal til Bornholm 
og bo på Jarlsgaard i 7 døgn.

Prisen for turen bliver:
Pr. voksne  1500 kr. 
Pr. barn    750 kr. 
(alder fra 0 år og 
til og med 17 år. )

Prisen dækker transport, 
ophold inkl. mad og udflugter

Tilmelding:
Tilmeldingen kan foretages fra den 9 maj 2016 efter princippet først til mølle 
Betaling for turen skal ske senest den 31 maj 2016
Hvis der er spørgsmål til ovenstående kan I kontakte:
Ove Raahede (30 27 05 63) eller Sonja Raahede (30 28 81 46)
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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.
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.
Mailadr.: 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.

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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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2015
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

Lørdag den 19. sept., kl. 10 - 16
Lørdag den 24. okt., kl. 10 - 16
Lørdag den 28. nov., 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: Yvonne Henriksen, tlf.: 21 96 15 40

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: raa@
fibermail.dk
Med venlig hilsen 
Ove Raahede, formand.

Ny adresse?
Er man i behandling 
på Nørbygård, er 
man automatisk 
gratis medlem af 
Nørbygårdforeningen 
og 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, Ulstrup, 
der er tovholder på adresselisten.

Sonja Raahede træffes på 
tlf.  97 85 49 57
og mail: raa@fibermail.dk
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Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2015
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 14. november

Formålet med Nørbygårds
tilbud til pårørende er:

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

• at der bliver lyttet til den pårørendes  
oplevelse af situationen

• at den pårørende finder nye handlemulig-
heder

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

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

Yderligere information om 
familiekurserne sker ved henvendelse til 

Anne-Mette Dieckmann 
og Hanne Andersen.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2015

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lørdag den 19. sept. kl. 10 - 16
Lørdag den 24. okt., kl. 10 - 16
Lørdag den 28. nov., 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
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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?


