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nummer af Nørbygård Nyt:
4. februar 2016

Nyt fra NørbygÅrd

Udvikling og Forandring
Nørbygård 2015 – det handler om et godt liv - for alle i familien!

Vi nærmer os igen et årsskifte
og vil traditionen tro kigge lidt
tilbage på året, der snart er gået.
Vi har igen oplevet foråret,
sommeren, efteråret og vinteren
nærmere sig. Hver årstid har sin
charme og storhed, og for os der
bor ved Vesterhavet, mærker vi
det i særdeleshed.
Vi har også i 2015 fastholdt
fokus på de mennesker, som
har valgt at bruge Nørbygårds
tilbud om alkoholbehandling og
omsorg. Det har været et godt og
travlt år, hvor mange forskellige
aktiviteter er afviklet. Nørbygårds kalender indeholder navne
på godt 120 personer, som vi i
2015 har sagt velkommen til.
Hertil kommer tilbud til pårørende og børn, personer der har
modtaget ambulante tilbud og
efterbehandling.

Det handler om
mennesker!
I Nørbygård Nyt har vi året
igennem kunnet læse om mange forskellige og spændende
aktiviteter, som har sit udgangspunkt fra Nørbygård og
Nørbygårdforeningen. Mange
nuværende og tidligere beboere har bidraget med meget
personlige indlæg om deres liv
før, under og efter Nørbygård.

– Tak for det.
Det handler om mennesker,
som har det til fælles, at de er
afhængige af alkohol og andre
rusmidler. Løgn og benægtelse
af problemer med rusmidler
har været en del af hverdagen
før Nørbygård, ligesom misbruget har haft store personlige
omkostninger for pårørende
og børn. Derfor er den første
dag i et behandlingsforløb på
Nørbygård en stor beslutning
og starten på en personlig forandringsproces.

Nørbygård – et
helhedsorienteret
omsorgs- og
behandlingstilbud
Nørbygård er et center med en
bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er
afhængige af alkohol, medicin
og andre stemningsændrende
stoffer, samt et botilbud til
mennesker med særlige sociale
problemer, herunder misbrug af
rusmidler, psykiske problemer
og manglende trivsel.
I alkoholbehandlingen finder
vi det fortsat væsentligt, at
kunne tilbyde et helhedsorienteret tilbud. Flere undersøgelser
dokumenterer, at der er god
effekt af behandlingen ved at

anlægge et familieperspektiv.
Derfor inviteres pårørende til
parsamtaler, ligesom pårørende
og voksne børn inviteres til
familiekurser.
Ligeledes har Nørbygård i
2015 inviteret til månedlige
gensyns- og efterbehandlingsdage, hvor tidligere beboere og
pårørende får en god oplevelse
sammen. Der er fokus på at
vedligeholde ædrueligheden
og forebygge tilbagefald og
ligeledes støtte til håndtering af
personlige højrisikosituationer.
Nørbygård bosted har stor
succes med at samarbejde med
kommuner om borgere, som på
grund af massive misbrugsproblemer og andre helbredsmæssige problemer ikke kan fungere i
egen bolig. Målgruppen tilbydes
en helbredsmæssig stabilisering,
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støtte og omsorg og der arbejdes
med motivation til at lave forandringer. Mange i målgruppen
har tidligere haft svært ved at
fastholde et ambulant og rusfrit
forløb.

Kompetenceudvikling
Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og fagligt
kompetent medarbejderteam.
Derfor har vi også i 2015 haft
fokus på medarbejdernes kompetencer og har anvendt mange
ressourcer på at tilføre alle
medarbejdere nye kompetencer.
Flere medarbejdere har deltaget
i specifikke misbrugsbrugsfaglige efteruddannelsesforløb,
ligesom alle medarbejdere modtager supervision af en ekstern
supervisor.

Vi har i samarbejde med
Neuropædagogisk Kompetencecenter afviklet et internt efteruddannelsesforløb med fokus
på neuropædagogik i forhold til
misbrug af rusmidler. Alt sammen med det formål at optimere
vore tilbud.

Godt samarbejde med
kommunerne
Nørbygård har det mål, at have
et godt samarbejde med kommuner ne om borgere, som
tilhører Nørbygårds målgruppe.
I 2015 har vi haft et samarbejde
med ca. 15 forskellige kommuner. Vi prioriterer dette samarbejde højt, da det er vigtigt, at
der er sammenhæng i arbejdet
omkring den enkelte borger.
Oftest er et døgnophold en del

af en handleplan, hvor der også
indgår lokale ambulante tilbud,
såvel før som efter døgnforløb.
I 2015 har der været en stigning i antal henvisninger til
Nørbygårds specialiserede og
intensive døgnbehandlingstilbud, hvor der oftest har været
fuldt hus. Ligeledes i Nørbygård
bosted har der været fuldt hus og
vi har ofte måttet afvise borgere,
som var målgruppe til bosted.

Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen – et netværk af ædru alkoholikere og
deres familier, har også i 2015
været et godt tilbud og en del af
Nørbygårds efterbehandlingsog efterforsorgstilbud.
Det er fortsat lokalgrupperne/selvhjælpsgrupperne, som

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

Nyt fra NørbygÅrd
er fundamentet i foreningens
mange forskellige netværksskabende aktiviteter. Mange
frivillige yder en stor indsats
og bidrager til, at skabe fællesskab, oplevelser, og støtte
til fortsat ædruelighed efter et
ophold på Nørbygård. Dejligt
at ny lokalgruppe i Aalborg er
kommet godt fra start og at der
også her er frivillige som yder
en god indsats.

Nørbygård 2016
Nørbygård vil også i 2016 være
et godt behandlingstilbud til
mennesker og familier, hvor
alkohol dominerer og styrer
hverdagen, samt et omsorgsog botilbud til mennesker med
særlige sociale problemer og
som ikke trives i egen bolig eller
ikke har en bolig.
Det er vores erfaring, at mange i målgruppen fortsat vil have

udbytte af et målrettet og intensivt døgnbehandlingstilbud,
kombineret med efterfølgende
ambulante tilbud. En indsats
som kan skabe varige forandringer.
Erik Jeppesen
centerleder

En julehilsen
Julen er forbundet med mange traditioner. En af dem er, at vi tænder lys for hinanden i
en tid, hvor dagene bliver kortere og kortere. Mange tidligere beboere husker advents- og
juletiden som en anderledes og god tid på Nørbygård.
Vi er midt i adventstiden, som er forbundet med håb, forventninger, lys og glæde. Sådan
vil vi også gerne, at adventstiden på Nørbygård skal være. Det kan være svært at smile
og sige glædelig jul, hvis man synes, at der ikke er nogen god grund til det. Julen er også
ensomhedens tid, især hvis man ingen har at fejre jul sammen med eller savner et eller
flere mennesker, som man ikke har mulighed for at være sammen med.

At fejre jul på Nørbygård er at fejre jul i fællesskab!
– Sådan har det været år efter år.
Jeg vil ønske bladets læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. TAK til
alle, der har relationer til Nørbygård for samarbejde og fællesskab i årets løb. - Vi glæder
os igen til at fejre jul på Nørbygård - en jul hvor juleevangeliets budskab om fred og glæde
må nå den enkelte.
Glædelig jul - godt nytår!
Erik Jeppesen, centerleder
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Genbrugsbutikken
Hanstholm Genbrugscenter på
Molevej 28, som drives af Røde
Kors, Hanstholm afdelingen og
Nørbygårdforeningen har også
i 2015 haft en god omsætning.
Det er frivillige fra Dansk
Røde Kors og beboere/medarbejdere fra Nørbygård bosted,
som udfører det daglige slæb i
butikken, med at sortere tøj og
tømme container, med trans-
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port og sortering af møbler,
møbeludstilling, vedligeholdelse af udendørs arealerne og
meget andet.
Der skal her lyde en stor tak
til alle frivillige i Genbrugsbutikken. Nørbygårdforeningen
får halvdelen af overskuddet fra
Genbrugsbutikken. Derfor kan
Nørbygårdforeningen tilbyde
familielejre, weekendture og

andre aktiviteter på meget favorable vilkår. Aktiviteter, hvor
forældre og børn får en god og
stor oplevelse sammen i rusfrie
miljøer og hvor der udvikles
netværk og venskaber.
Erik Jeppesen

Nyt fra NørbygÅrd

Ny medarbejder
på Nørbygård

DECEMBER

Claus Christensen er ansat som pædagogstuderende i ½ års lønnet praktik fra den 1. december
2015. Claus er 50 år, og studerer diakoni og
socialpædagogik på Diakonhøjskolen i Aarhus.
Claus er oprindeligt uddannet maskinarbejder.
Indenfor det pædagogiske felt, har han arbejdet
i vuggestue, børnehave, SFO og på et asylcenter.
Senest har han arbejdet 11 år på Vestas, inden
han besluttede sig for at begynde at studere. I sin
forrige praktik var Claus på en ungdomshøjskole
for psykisk sårbare unge.
I sin fritid spiller Claus fodbold og musik –
han spiller bl.a. trommer og percussion i etnisk
jazzorkester og i Tante Andante Band, hvor de
spiller musik og laver teater sammen med børn.
Derudover fortæller Claus, at han elsker naturen
og udelivet, han interesserer sig for psykologi,
filosofi og religion – og alt det, der sker mellem
mennesker, og så meget mere.

December, december, hvor er du tung
Den korteste dag, den mørkeste stund
Det mindste lys, det blegeste skær
Det mest mismodige, triste vejr
Din nat er sort med tusinde stjerner
Din dag er grå med regn og slud
Du sukker dybt og gemmer dig bort
Du lever lidt og ånder ud
Men …
Når himlen sminker dig med pudder
Og maler dagen blå og hvid
Når sneen dæmper alle lyde
Og lyser op ved midnatstid
Når frosten rimer i dit rige
Fuldmåne over den iskolde bugt
Da har jeg sjældent set din lige
Da skinner du vidunderligt smukt
Bjarne Bertel, Hanstholm 1997
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Julehilsen til
Nørbygårdforeningen
Tænk, nu er det allerede blevet december måned, julen
står for døren, og vi kan kigge tilbage på 2015 og mindes
de gode oplevelser vi gennem året har haft i hinandens selskab.
Som noget nyt, har vi været tre mand om opgaverne, med
at have kontakt med lokalgrupperne, og deltage i hyggelige
social-aftener i de enkelte grupper. Det har vi sat pris på, og
vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den
fine måde vi er blevet modtaget i grupperne.
Der skal også lyde en stor tak til alle Jer ude i grupperne, som på
frivillig basis yder et stort stykke arbejde for at få foreningen
til at fungere. Gang på gang stiller I op og skaber mulighederne
for, at der kan etableres nye ædru netværk for de beboere, der bliver
udskrevet fra Nørbygård. Det er også dejligt at opleve den åbenhed
og imødekommenhed, der er i alle grupperne overfor nye medlemmer
Vi vil også gerne sige tak til Jer, som gør et stort stykke arbejde
for at arrangere og afholde forskellige aktiviteter for medlemmerne,
herunder bowling, grill-aftener, weekendture og sommerferier.
Det er dejligt, at der er aktive medlemmer i foreningen, som vil gøre en
ekstra indsats for at skabe rammerne for en masse gode fælles oplevelser.
Snart tager vi hul på et nyt år, og vi ser frem til at vores gode
samarbejde kan fortsætte i 2016, og det nye år vil bringe os lige
så mange gode stunder som det år, der nu snart er slut.
Med ønsket om en glædelig jul
Frank, Finn og Thomas
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Kalenderoversigt 2016
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.
Lørdag den 16. januar 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 12. marts 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. april 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 21. maj 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 18. juni 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. juli 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. august 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. september 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 29. oktober 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 26. november 2016, kl. 10.00 – 14.00
Formålet med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:
•
•
•
•

at vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald
at støtte håndtering af personlige højrisikosituationer
at støtte et aktivt liv i personlig vækst
at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk

Efterbehandlings- og pårørendedage afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om 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
9

Kalenderoversigt 2016
Familiekurser for pårørende i Nørbygård
alkoholbehandling i 2016
- det handler om et godt liv - for alle i familien !
Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 30. januar 2016
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 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
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Kalenderoversigt 2016
Gensynsdage for Nørbygård
bosted i 2016
Målgruppe: Tidligere beboere og beboere i bosted.
Lørdag den 16. januar 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 12. marts 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. april 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 21. maj 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 18. juni 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. juli 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. august 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. september 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 29. oktober 2016, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 26. november 2016, 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 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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REDAKTIONENS SPALTE

”Da Jeppe blev bjerget”
- anmeldelse

Den 19. september 2015 var der
Danmarks-premiere i Thisted
Musikteater på den nye opsætning af teaterstykket ”Da Jeppe
blev bjerget”, som blev spillet i
sin 13. sæson.
Vi var omkring 200 spændte
og forventningsfulde tilskuere,
herunder en rigtig stor flok fra
Nørbygård og Nørbygårdforeningen, som var taget til Thisted for at se teaterstykket.
På scenen udspillede sig et
drama omkring Jeppes personlige nedtur, en tragisk fortælling om alkoholafhængighed
og følgerne deraf. Opsætningen
af stykket vækker associationer
til Monty Pytons univers, med
skæve underfundige vinkler på
de alvorlige emner, der bliver
behandlet. Den navnkundige
12

behandlingsleder Dusinus Trinsen forlener, med stor patos, en
andægtig alvorsfuld realisme
med en løssluppen galskab,
der gør figuren til et af stykkets
højdepunkter. Jeppe er også en
stærk figur, som holder godt
sammen på fortællingen, og
ganske overbevisende udstiller
alkoholikerens kamp for ædruelighed. Blandt andet i den surrealistiske mareridtsscene, hvor
Jeppe drømmer, at han har taget
et tilbagefald, og vågner fuldstændig omtumlet og forvirret.
De dygtige amatører, som
står på og bag scenen, har det
til fælles, at de alle selv har en
fortid som alkoholmisbrugere
eller pårørende. De trækker på
deres egne erfaringer, og får alle
os andre til at se det komiske i

det tragiske.
”Da Jeppe blev bjerget” har
været vist i uge 40, hvert år siden
premieren i 2003. Som noget nyt
var forestillingen i år udvidet
med børnenes perspektiv. Datteren Christina og sønnen Andreas
formår rigtig flot at formidle
den sorg, vrede og frustration
de, som børn af en alkoholiker,
går rundt med. De pårørendes
medafhængighed bliver også
taget under behandling, og ved
fælles hjælp får historien en lykkelig udgang.
Tak til Det Damgaardske
Teaterselskab for en rigtig god
og tankevækkende forestilling.
Thomas Hauge, Nørbygård
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Personlig udvikling
og
grundlæggende forandringer
På Nørbygårds hjemmeside, og
på alle brochurer og materiale
fra Nørbygård, står mottoet
fremhævet: ”UDVIKLING &
FORANDRING”. Et menneske, der kommer til Nørbygård
med et ønske om at lave grundlæggende forandringer i sit liv,
oplever som regel, at det er en
hård og sej kamp. At udvikle sig
i en forandringsproces tager tid.
Fredag den 6. november havde jeg fornøjelsen af en snak
med Dorte Studsgaard om hendes ophold på Nørbygård. Dorte
stod over for at skulle udskrives
samme dag, så hun var glad og
spændt på at komme hjem og
prøve det af, som hun havde lært
under sit ophold.
Mandag den 16. februar 2015
ankom Dorte til Nørbygård, og
blev indskrevet i Bosted, hvor
hun skulle bo i Klitten. Det var
en svær start for Dorte, men
langsomt skete små positive
forandringer. Efter en måneds
tid oplevede Dorte, at hun allerede var meget bedre tilpas, og
syntes at hun så godt ud. Hun
tog et billede af sig selv, for at
fastholde det gode øjeblik. På
dette tidspunkt havde Dorte tabt

Foto fra marts måned 2015 - Nyt foto fra den 6. november 2015
sig nogle kilo, hun var begyndt
at dyrke motion, og havde været
ædru i et par måneder. Dette billede betegner Dorte i dag som
sit bedste advarselskort. Som
hun selv siger, der er ikke noget
liv i øjnene, ingen mimik eller
nogen ting.
Nu, knap otte måneder senere,
kan hun se, at den gang var forandringerne kun lige begyndt.
Alt det hun har oplevet, gennem
sine godt fem måneder i Bosted,
og derefter tre en halv måned i
behandling, har haft enorm betydning for, hvem hun er i dag.

Dorte er blevet gladere, og hun
har fået glimt i øjnene. I alt har
hun tabt sig 30 kilo, hvilket også
har haft betydning for hendes
generelle velbefindende.
Det bedste, der er sket for
Dorte i den periode hun har
været på Nørbygård, er som hun
siger: ”Jeg har fået livet tilbage”,
hun oplever sig selv mere glad
og på en anden måde end tidligere. Glæden er mere ægte, den
kommer helt inde fra.
Dortes kontakt med børnene
er også blevet bedre. De oplever
en ny mor, som formår at være
13
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mor. De lægger også mærke til
hvor glad Dorte er blevet. De er
ikke længere i tvivl om hvor de
har hende, hun er mere tydelig
overfor dem, kan også godt
skælde ud når det er nødvendigt,
men alt i alt har det betydet,
at deres forhold er meget forbedret.
Dorte er helt afklaret med, at
hun skal være åben omkring,
at alkohol ikke længere er en
mulighed. Hun har mødt stor
forståelse og respekt i sin omgangskreds, når hun har fortalt,
at hun har besluttet ikke at
drikke mere.
Dorte fortæller, at hun har lært
rigtig meget om sig selv i alkoholbehandlingen på Nørbygård.
Hun ved nu, at følelserne spiller
en stor rolle, og at hun før i tiden
brugte meget energi på at undertrykke sine følelser. Nu kan
Dorte mærke sine følelser, og
hun kan vise dem, give udtryk
for dem, både overfor sig selv
og andre. Hun oplever, at det
er rigtig godt at få taget låget af
følelserne, så de får den plads og
opmærksomhed som de har krav
på. Dorte er også blevet bedre til
at sætte ord på hvordan hun har
det, også når hun ikke har det
godt. Det er en stor lettelse at
kunne det.
Dorte har brugt meget energi
på at opretholde en facade, og
forsøge at dække over det hun
har haft svært ved. Som hun
selv siger: ”Det tog mig 21 år
at erkende det, og kunne sige
det højt, at jeg er handikappet
efter det trafikuheld. Jeg ved nu,
at jeg har fysiske og psykiske
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begrænsninger, og jeg behøver
ikke prøve på at fremstå bedre
end jeg er”.
Dorte har deltaget i AAmøder hver mandag mens hun
har været i behandling på Nørbygård. Det har været godt for
Dorte, selv om hun ikke har sagt
så meget til møderne. Hun synes
det er rart at komme et sted hvor
alle ved hvad det handler om.
Hun fortæller, at hun har fået
flere gode kontakter, så hun har
nogen hun kan ringe til, hvis der
skulle opstå problemer. Når hun
kommer hjem vil hun opsøge de
lokale AA-grupper og fortsætte
med at gå til møder der.
Dorte har også stor fornøjelse
af at komme til Aalborg og deltage i Nørbygårdforeningens
arrangementer. Her har hun
mange kontakter og ved, at der
er mange hun kan ringe til, hvis
hun får brug for det. Hun oplever
også, at der er nogen, der interesserer sig for hende og gerne
vil følge med i, hvordan hun har
det. Dorte vil fortsat komme på
Nørbygård ind i mellem. Hun
er så heldig, at hun har fået
klippekort, så hun kan komme
nogle dage af gangen og følge
op på sin behandling.
Når Dorte kommer hjem har
hun planlagt en hverdag, hvor
hun skal arbejde på et lokalt
værested nogle få timer to gange
om ugen. Fritiden skal bruges
på varmtvandssvømning, AAmøder, Nørbygårdforeningen
og ”Dorte-tid”. Det sidste er
Dortes ord for de nødvendige
pauser, der skal være i hendes
hverdag, hvor hun kan genfinde

energien. Pauserne er en forudsætning for at hun kan fungere
og lykkes med de ting hun har
planlagt. Hun har stor gavn af
mindfulness, og hun bruger også
pauserne til at minde sig selv
om, hvad der er vigtigt og hvad
hun skal prioritere.
Det allervigtigste er, som
Dorte siger: ”Vær ærlig overfor
dig selv”. At turde være ærlig
overfor sig selv er en forudsætning for at kunne være ærlig
overfor andre. Jeg vil slutte med
at sige tak til Dorte for hendes
ærlighed, og villighed til at
dele sin historie med læserne af
Nørbygårdnyt.
Thomas Hauge
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Tillæg til artiklen: Tirsdag den 17. november har jeg en snak mere med Dorte, som fortæller
om de første svære dage der hjemme. Fem dage efter udskrivning fra Nørbygård, sker der det, at
Dorte tager et tilbagefald. Hun føler sig pludselig overvældet af en stor ensomhed, og det ender
desværre med, at hun drikker. Hun er med det samme klar over, at det er helt galt, og får bedt
om hjælp. Dorte bruger nogle af de redskaber hun har lært og får hurtigt stoppet tilbagefaldet.
Heldigvis har Dorte ”klippekort” til behandlingen og kommer retur til Nørbygård allerede dagen
efter. Her får hun en uge til at arbejde med sit tilbagefald, som omsættes til en ny erkendelse af,
hvad hun skal gøre når det bliver svært for hende der hjemme. Stor ros til Dorte for at gøre de
rigtige ting, for hurtigt at få hold i sit tilbagefald, og komme tilbage på sporet igen. Dorte har
mærket stor opbakning og hjælp fra Nørbygårdforeningens medlemmer i Aalborg gruppen, som
har været en uvurderlig hjælp for hende. Hun er meget glad for, at medlemmerne føler et ansvar
og passer på hinanden i foreningen.

En dag i skoven
På toppen af ”Isbjerget” ved
Nors Sø i Thy Nationalpark,
oplevede vi en storslået og
unik udsigt ud over ”sletterne”
i området. Der var næsten helt
vindstille og solens stråler brød
momentvis gennem skyerne.

Magisk. Skoven, søen, solen og
skyerne dannede rammerne for
en dejlig dag i naturen.
Med havet ude i horisonten
bag klitrækkerne, og fuglene i
luften over os, var stemningen i
top og sindsroen intakt!

Pragtfuldt vejr, godt selskab
og enestående natur.
Der må gives 5 ud af 5 stjerner
til Thy Nationalpark.
Stefan, Klitten

Vi nyder den storslåede udsigt ud over Nationalparken
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

En lille jule-hilsen til alle !
Ja så har vi igen snart brugt 31.536.000 ikke kr. men sekunder.
Vi har godt nok kun været rigtig i gang i 21.024.000 sekunder for
vi skal jo også have sovet lidt, sådan omkring 10.512.000 sek.
Så der er jo stadigvæk lidt tilbage, og da vi jo ikke mere skal i
”House of the rising sun” så kan vi jo godt begynde at tænke lidt på
den kommende juletid
Det er jo en kold og mørk tid vi går i møde, men som ædru alkoholiker
”står der et lys og brænder foran min fod”, så ved jeg at vi alle sammen
vil få en rigtig god og hyggelig jul sammen med vores familie og venner,
med god mad og en masse gaver.
En af gaverne som du giver til din familie, venner, og dig selv er jo den
Bedste af dem alle: Du er jo i dag ædru alkoholiker og du er med hele
vejen fra ”start til slut”. Denne gave ”tænder da julelys” hos alle.
Til slut vil jeg gerne sige jer alle tak for den store støtte og opbakning
I har givet til Nørbygårdforeningen i 2015. Jeg håber vi ses igen til nogle af de mange
aktiviteter der kommer i 2016.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Ove Raahede.

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: raahede@c.dk
16

Aktivitets-tilbud
Sommerferien 2016
Nørbygårdforeningens årlige sommerferietur går næste år til Bornholm.
Tidspunktet er fastsat til 9. – 16. juli (uge 28).
Destinationen er Jarlsgård 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.
Pris for turen: voksne kr. 1.500 og børn (0-17 år) kr. 750.
Med i prisen er transport, ophold, forplejning 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)

17

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.
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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
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