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Fra Nørbygårdforeningens
generalforsamling 2014
bringes hermed
formandens årsberetning
Jeg tror, at jeg tror på GUD. For
hvad er alternativet?
Hvis mennesket er centrum i
universet, som den humanistiske
retning handler om, så skulle
Lars Løkke Rasmussen og Helle
Thorning Schmidt jo være de
klogeste væsner, som vi kan
forholde os til.
Hr. Madsen (Johnny) har stadigvæk problemer med at finde
ud af hvad han skal tro på!
Det har vi heldigvis ikke
mere, for efter at vi har været en
tur på Nørbygård har vi jo fundet
ud af at tro på ”DET GODE
LIV” og et rigtig godt sted at
leve ”DET GODE LIV” er også
i Nørbygårdforeningen, hvor der
er en masse gode aktiviteter.
Ta` nu bare vores sommerferietur der i 2013 gik til Egerup
ved Skælskør. Her var vi 45 personer, heraf 7 børn som deltog.
Det var igen et meget vellykket
arrangement, som virkelig var
en rigtig god og positiv oplevelse for alle.
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”.

Så selvom det var ”lidt støvet”
da vi ankom så fik vi alligevel
alle sammen solen til at skinne.
Så en rigtig stor tak til alle i
sommerferieudvalget.
I 2013 havde vi igen en kombineret Kano-weekendtur på
Bamsebo Camping i Ulstrup.
Det var igen en dejlig weekend
for alle 25 deltagere, der rigtig
hyggede sig med kaffe/kage,
diverse spil og meget mere.
Dette arrangement vil blive
gentaget i 2014. Der ud over
er der også lavet en weekend
forårstur i 2014. Den afvikles
på ”SUSVIND” på Mors.
Også en stor tak til alle jer i
weekend udvalget.
Vores lokalgrupper i Nykøbing, Viborg, Holstebro og
Herning har også i 2013 fungeret
rigtig godt med PFT., møder,
sociale aftener og mange forskellige aktiviteter som i vil høre
mere om under punkt 5.
Vores medlemsblad Nørbygård Nyt er jo vores ansigt
udadtil og det bliver læst af
rigtig mange, så jeg vil derfor
opfordre jer til at komme med
nogle indlæg. Ta` en snak i grupperne, og hør om der ikke er en
”God historie” som I vil dele

med os andre.
En af de mange ting som vi
også i 2013 har kunnet glæde
os over er vores årlige AdventsHygge på Nørbygård. Vi var 105
medlemmer der fik en rigtig god
og hyggelig dag sammen. Der
blev spist, sunget og snakket,
så en stor tak til Nørbygård. Jeg
håber vi ses igen i 2014.
Nørbygårdforeningens økonomi for 2013 ser også i år
ganske pæn ud. Med en omsætning på 179.675 kr. og et
lille underskud på 1451kr. som
overføres til 2014.
Dette vil vores kasserer fortælle meget mere om under
punkt 4.
En af årsagerne til det pæne
resultat er at vi har et rigtig
godt samarbejde med den lokale
Røde Kors Genbrugsbutik her i
Hanstholm.
Så Tak til den lille butik.
Vores ansøgning om § 18
midler er vi ved at gå i gang
med, jeg håber det vil give nogle
positive resultater. Her ud over
påtænker vi at ansøge om midler
fra diverse puljer i 2014.
Ja men så tror jeg nok, at I
tror, at jeg tror, at I tror, at jeg
er færdig med min beretning,
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men så kan I godt tro om igen,
for det er jeg ikke. Der er nemlig
endnu mere.
For 25 år siden i 1989 skete
der noget helt fantastisk. Det
der skete var noget der fik
enorm stor betydning for rigtige
mange mennesker, millioner af
mennesker for på datoen den 9.
november 1989 ”Faldt Berlinmuren”, og det gav håb og tro
på et bedre liv.
Samme år på datoen 6. december 1989 blev Nørbygårdforeningen stiftet, og den har
lige siden haft en enorm betydning for alle os som har været
på Nørbygård.
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Vi er nogle som har været i
gang med at arrangere en jubilæumsfest her på Nørbygård
lørdag den 4. oktober 2014, så
jeg håber at se rigtig mange af
jer til en hyggelig og festlig dag
med god mad, lidt aktiviteter og
en masse snakken.
Hvad der vil ske med Nørbygådforeningen er der jo ingen
der rigtig ved, men jeg tror at
Nørbygårdforeningen også er
til om endnu 25 år. For med den
opbakning og støtte der fra alle
jer nye og gamle medlemmer, så
er dette muligt.

Jeg vil slutte med at sige:
Tak fordi I kom herhen
og sad så pænt og stille
om lidt er vi væk
men jeg håber vi ses
for vi ses vel igen
et eller andet sted.
Der er ingen der ved
hvor det bliver henne
så jeg vil ikke sige farvel
men sige på gensyn igen.
Pas nu godt på jer selv
og lidt på hinanden.
Ove Raahede
Formand
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Referat af generalforsamling
i Nørbygårdforeningen
Fredag den 25. april 2014
Pkt. 1) Velkomst / godkendelse af generalforsamlingen
Ove bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
Pkt. 2) Valg af:
Dirigent: Erik, Referent: Thomas, Stemmetællere: Arne og
Lars
Pkt. 3) Godkendelse af
formandens/bestyrelsens
beretning
Formanden fremlagde sin beretning for 2013. Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.
Pkt. 4) Godkendelse af regnskab for 2013
Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som udviste
et mindre underskud for 2014
på 1.450,95 kr. Regnskabet er
revideret og godkendt uden
bemærkninger af revisionen.
Regnskabet blev godkendt af
forsamlingen efter kasseren
havde besvaret spørgsmål i
relation til enkelte poster i
regnskabet.

Viborg gruppe v/Ove, Holstebro gruppe v/Herman, Herning
gruppe v/Jørgen, Ferieudvalg v/
Sonja, Jubilæumsudvalg v/Ove
Pkt. 6) Valg til bestyrelsen
Beboerrepræsentanter: Yvonne
Henriksen og Jan Jensen
Medarbejderrepræsentanter:
Charlotte Døjholt og Thomas
Hauge
Nykøbing: Betina Hansen
Viborg: Ove Raahede
Holstebro: Herman Grønbæk
Herning: Jørgen Larsen
Tre bestyrelsesmedlemmer valgt
på generalforsamlingen:
Bo Schiermer, Ib Jørgensen og
Yvonne Borchman

Pkt. 7) Indkomne forslag
Ingen forslag
Pkt. 8) Eventuelt
Per gav ros til foreningen for
at have oprettet ny gruppe i
Herning.
Foranlediget af et spørgsmål
fra salen fortalte Erik om gældende visitationsprocedure på
Nørbygård til henholdsvis Bosted (§110) og Behandlingen.
Efterfølgende kort debat om
kommunernes nedskæringer på
området.
Opfordring fra Sonja om at få
betalt sit kontingent for 2014.

Pkt. 5) Beretning fra lokalgrupperne / ad hoc udvalg
Nykøbing gruppe v/Betina,
5
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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

Sommerferieturen 2014
Går fra mandag den 14 juli og til lørdag den 19 juli til
Spejderbakken Øvre, Skrædderbakken 16, 7100 Vejle
http://www.bricksite.com/spejderbakken/velkommen

Spejderbakken Øvre er et moderne og handicapvenligt kursuscenter
Deltagerpris
250 kr. pr. barn fra 0 til og med 3 år.
500 kr. pr barn fra 4 til og med 17 år.
1000 kr. pr. voksen.

Tilmelding til:
Helle og Svend Åge Kjeldberg på tlf. 28569087
(Helle´s nr) – 21859187 (Svend Åge´s nr)

SENEST den 1. juli 2014.
I tilfælde af afbud efter den 7 juli
er der ingen tilbagebetaling.
Girokort bliver udsendt i ugen efter 1 juni og SKAL være betalt senest den 1 juli 2014.
Ved tilmeldingen skal man oplyse om man selv kører, eller ønsker at køre med bussen som
vi lejer.

Antal deltager
Der er plads til 60 personer i alt, dog med kun 44 sovepladser indendørs.
Der er mulighed for at slå telt op på græsplænen ved hytten.

Udflugt
Der bliver en dagstur til Legoland som en del af den planlagte ferie.

Reservering af lejrudstyr
Kan bestilles hos Charlotte Døjholt på tlf. 40401944 senest ugen før afgang.
Med venlig hilsen
Ferieudvalget / Sonja Raahede tlf. 30288146/ raa@fibermail.dk
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Redaktionen har modtaget dette bidrag fra Inge Damgaard,
nuværende beboer på Nørbygård:

En weekend på Nørbygård
I dag handler det ikke om
”Dagen i dag er din min ven”,
men et tilbageblik på weekenden
den 25.april til 27. april. Jeg tror
det blev den første, rigtige ”næsten” sommer weekend. Fredag
startede med morgensang, hvor
vi fik at vide, at der skulle være
generalforsamling i Nørbygårdforeningen om aftenen. Sammen
med en anden beboer gik jeg til
Agnes i hovedbygningen. Vores
første opgave var at dække/
pynte borde i Salen, derefter
skulle gulvet i køkkenet vaskes,
og jeg tog en tur med klud i
vaskekælderen. Der var én der
bagte småkager, med guldkorn
i. Inden det blev tid til frokost
fik vi NADA og så fri resten af
den eftermiddag.

Kl. 17.00 var vi klar, ventede
bare på, at de tilmeldte skulle
komme og maden skulle blive
leveret. Alle/alt kom til tiden.
Menuen bestod af oksesteg,
bønner, kartofler, sovs, surt og
sødt, desserten var en kagebund
m/creme/fløde , pyntet med
masser af frisk frugt. Så var der
generalforsamling og køkkenoprydning. Tid til kaffe, småkager
og mere hyggesnak.
Der var en rigtig god stemning i huset med alle de glade
gæster. Det var tydeligt at se,
at folk nød at være sammen en
aften på Nørbygård.
Tilbage var der nu kun lidt
oprydning, så var den dag slut.
Vi var så heldige at have et par
overnattende gæster (sorte grise)

som jeg havde en god snak med.
Det var rart at have dem her og
høre hvordan det havde været
for dem at være i behandling.
Lørdag var der weekendmøde
i pejsestuen kl. 13.00, på vagt
var Mads og Thomas. Der var
ingen forslag til fælles aktiviteter fra os beboere, der var til
stede. Mads og Thomas foreslog
en fælles tur til Vigsø Strand, vi
kunne medbringe grill, pølser
og brød, Mads kunne køre og
Thomas blive hjemme og bage
sine vidunderlige boller.
For os der var med Mads, var
det en dejlig rundtur i klitter,
sand og hvad der nu hører med.
Det var en meget dejlig tur med
mange forskellige oplevelser.
Sol, vand, sand, stilhed, ro,

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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samvær, glæde og meget mere.
Alt får jo en ende også denne
pragtfulde tur, og hjem til Nørbygård igen, hvor Thomas og
andre ventede med nybagte boller, vi der havde været på tur var
jo meget sultne, efter den friske
luft i det fri.
Så blev det søndag, og igen
var det sommervejr. Vi sad ude
i det gode vejr, og kl. 13.00, var
der weekendmøde, denne dag
var det Helle, der var på arbejde.
Helles forslag gik på at spille
”kongespil”, og det var der tilslutning til, så der blev fundet
spil og kurve med kaffe, krus,
småkager og frugt. Vi gik til
pladsen med Petanque banen,

hvor der er en fin plads til
kongespil og borde/bænke. Det
var totalt vindstille og sol. Der
blev lavet to hold, der kæmpede
ihærdigt, og som altid var det de
rigtige der vandt.
Helle fandt sten og træ, vi
kunne male på og viste eksempler. Men det var også bare OK,
at nyde solen og kigge/grine
med de andre. Alle grinte og var
meget, meget glade, en rigtig
dejlig oplevelse.
Alt i alt må jeg sige, at jeg
havde en god weekend på Nørbygård. Jeg har fundet ud af, at
jeg selv kan bestemme hvordan
min weekend skal være, hvis
jeg vælger at tage del i de ting,

der foregår, bliver det en god og
hyggelig weekend.
Sådan er det nok med mange
ting, hvis jeg er åben overfor
at prøve noget nyt, kan jeg få
nye gode oplevelser. Det har
jeg også erfaret i Nørbygårdforeningen, hvor jeg har haft
fornøjelsen af at deltage i socialaftener i flere lokalgrupper. Jeg
oplever her et fællesskab mellem mennesker, som selv har
prøvet hele turen, og som ved
hvordan det er. Jeg føler mig
altid velkommen og som en del
af dette fællesskab. Jeg kan kun
opfordre andre til at tage med.
Så nu venter der en ny uge.
Inge

Nye medarbejdere
ved Nørbygård
bejdet med mange for-skellige
problemstillinger. Frank har
en socialpædagogisk baggrund
med sam-menlagt 14 års terapeutisk uddannelse. Frank er
gift og har to voksne børn.

Ny medarbejder i
Alkoholbehandlingen

Medarbejder tilbage fra
barsel

Den 23. april startede Frank
Kristensen som behandler i
Nørbygårds alkoholbe-handling.
Frank har været selvstændig
psykoterapeut i 14 år og ar-

Den 7. maj 2014 kom Malene
Smed tilbage i sit arbejde som
pædagog i Bosted efter en veloverstået barselsorlov.
Velkommen tilbage Malene.
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Om Nørbygård Bosted
Siden 2007 har Nørbygård
været opdelt i to forskellige
tilbud: Alkoholbehandlingen
og Bosted.
Bosted er et tilbud, efter Servicelovens §110, om midlertidig
ophold, omsorg og støtte for
mennesker med særlige sociale
problemer, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse. Man
kan sagtens være funktionelt
hjemløs selv om man har en lejlighed. At være hjemløs betyder,
at man ikke kan opholde sig i sin
egen bolig, eller ikke kan holde
ud at være der, måske fordi
tilværelsen bliver for kaotisk og
misbrugspræget.
Det er ledelsen, der har visitationsretten på en §110 boform.
Hvis en person henvender sig
til Nørbygård med et ønske
om at komme i Bosted, kan
ledelsen selv træffe beslutning
om indskrivning, hvis personen
tilhører vores målgruppe. Ofte
vil vi afholde et forbesøg,
hvor den pågældende får
mulighed for at se Nørbygård og høre nærmere om
stedet, inden indskrivning
aftales.
Såfremt vedkommende
er i kontakt med misbrugscenteret i sin hjemkommune
vil indskrivningen ske i et
samarbejde med dem.
I Bosted hjælper vi beboerne til at blive stabiliseret og
12

afklaret, både fysisk, psykisk og
socialt. Vi har en aktiv og meningsfyldt hverdag, hvor alle er
i gang med forskellige gøremål
i dagtimerne. Vi arbejder med
motivation til at lave forandringer og træffe personlige valg,
der kan forbedre ens hverdag.
I løbet af en almindelig uge på
Nørbygård vil de fleste beboere
både have været i gang med
praktisk arbejde, undervisning
og individuelle samtaler. Der
er tilbud om svømning, motion
og NADA1) , og to gange om
ugen afholdes ”tårnmøde” hvor
beboerne i de forskellige tårne
(Klitten, Revlen og Molen) taler sammen om hvordan huset
fungerer.
Nogle gange fører et ophold
i Bosted til, at beboeren bliver
motiveret for at komme i alkoholbehandling, og hjemkommunen beslutter at bevilge tilbud
om døgn-

behandling på Nørbygård.
Efter ophold i Bosted er der
tilbud om efterforsorg, hvor
Charlotte Døjholt tilbyder støtte
og samtaler i 26 uger efter udskrivning. Målet med dette tilbud er at holde fast i de positive
forandringer der er sket under
opholdet i Bosted.
) For uddybning se artikel i
NBG-nyt nr. 1, 2014
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE
Dette indlæg er fra Troels.
Troels var i alkoholbehandling på Nørbygård fra februar 2012 til maj 2012.
Den 4. januar 2014 havde Troels 2 års ædruelighed.
Vi siger mange tak for dit indlæg til bladet.

En ”lille tåre”
For mig har Mindfulness
været en stor hjælp i kampen
mod misbruget. For mig har det
været det, at give mig selv lov
at være i nuet, mærke hvad der
sker og så handle derefter. Et
godt eksempel var da telefonen
ringede i sommers. Det var min
store datter, der ville høre om
jeg ikke ville med i Nordsø Oceanarium sam-men med dem alle.
Det ville jeg jo meget gerne og
så kom den jo den ”lille tåre”,
denne gang af taknemlighed.
Dagen kom. Og afsted det gik
rundt og kikke fisk med Malthe
i den ene hånd og Tobias i den
anden. Jeg bedstefar nød det
og det gjorde ungeren også. Vi
skulle se fiskene have mad. Vi
satte os, Malthe på mit skød og
Tobias ved siden af. ”Så godt
Betina kikkede på Benny, og de
smilede til hinanden”. Så blev
lyset dæmpet, Malthe lagde
armen om min hals, smilede og
gav mig et klem. Der var den
igen, den ”lille tåre”. ”Godt
lyset blev dæmpet, man er vel
mand”. Nå, men havde det
pragtfuld med ungerne. Så blev
det aften, tid til lidt Mindfulness,
og så kom den igen, den ”lille

tåre” skabt af glæde. Fordi det
der var sket i dag, kun skete
fordi bedstefar var ædru.

dig selv og andre, så er det at
være i nuet pragtfuldt.

”I´m not saying it easy – I´m
Den aften, da det bankede på saying it was worth it”
ruden og det var naboen, der
sagde ”Der står en mand her, der Betina skrev en sms efter
har kørt en hund ned er det din?” at have læst det.
I tøjet ud og jo, det var Molly,
der lå der, fik sagt tak fordi han
Hej far, det var virkelig flot
standsede og sagde hvad der var skrevet. Jeg er glad for dine
sket. Så sidder jeg der i regnen børnebørn betyder så me-get for
med Molly, hun er ikke død. dig. Jeg er meget stolt af dig, og
Nu gør livet ondt, meget ondt, syntes det er så sejt gået! Skønt,
Nina kommer til, vi sidder der, at ens far hverken lugter af alnu kommer den igen den ”lille kohol eller røg. Gad godt, at du
tåre”. Der kommer mange flere boede tættere på, så vi kunne ses
efter kort tid dør Molly. Mind- noget oftere. Stort knus.
fulness er at mærke, hvor ondt
det gør nu. Sorgen, angsten,
Ja, så kom den igen den ”lille
vreden, glæden, den kommer tåre”.
igen senere meget senere.
To små historier med det at
Troels
give sig selv lov til, at være i
nuet, mærke livet på godt og
sig selv
ven med
ondt er en fane
r
æ
v
t
A
tydning,
største be
tastisk oplevelse.
r
e
ll
a
f
a
er
være ven
Intet at skamme
man ikke
n
a
n.
k
n
e
d
u
ele verde
sig over, så er
n i den h
e
g
o
n
d
e
m
kampen mod alLT
ROOSEVE
koholen slet ikke
ELEANOR
så svært. Nyd livet,
vær ærlig over for
13

Weekend/Kanotur
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 naturoplevelser er i højsædet.
Bamsebo Camping har rigtige mange aktiviteter for både børn og voksne:
Poolområde med en solopvarmede swimmingpools og solterrasse – 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 29, 30 og 31august 2014

Sted:

Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Mødetidspunkt:

Fredag den 29 august mellem kl. 16.00 – 18.00

Overnatningsmuligheder: 6 ps. Hytter min. 4 personer
Egen telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
Campingvogn eller autocamper.
Priser:
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Ved overnatning i hytte
Ved overnatning i telt / campingvogn
Børn til og med 17 år.

450,00 pr. voksen
400,00 pr. voksen
150,00 pr. stk.

Kanotur
Under denne weekend er der 6 kanoer til rådighed.
Det vil så 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 Camping må man på en strækning a 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 2014
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 campingpladsen, hvor vi så vil lave en dejlig festmiddag om lørdagen og hygge os efterfølgende.
Det er som I kan læse her en ny måde og kombinere efterårsweekendturen med vores årlige
kanotur.
Her kan I som gerne vil med på en kanotur eller I som vil med på en weekendtur får dækket
jeres behov med base på en dejlig campingplads med gode faciliteter.
Sidste tilmeldingsfrist til denne tur er den 17. august 2014
Tilmelding kan ske til
			
			

Jens Chr. tlf. 51899798
Else Marie tlf. 28529821
Sonja
30288146

Ved tilmelding skal I lige fortælle os om I vil bo i hytte.
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Inviterer medlemmer, samt alle med
tidligere og nuværende
tilknytning til foreningen til

Lørdag d. 4. Oktober 2014 kl.10.00
på Nørbygård
Vi starter med kaffe og rundstykker.
I løbet af formiddagen vil der være socialt samvær
og et par taler.
Kl. 12.30 spiser vi buffet.
I løbet af eftermiddagen vil der være socialt
samvær, underholdning og kaffe.
Arrangementet afsluttes kl. 16.30 med fællessang.
Da foreningen har svært ved at finde anvendelse
for buketter, vaser etc. er foreningens ønsker
kontante bidrag, som kan gives på dagen eller
indsættes på vores konto i Sparekassen Thy
Reg nr. 9111 Konto nr. 0002437899
Tilmelding senest fredag d. 26 september til
Nørbygård.
Vi håber at se rigtig mange denne dag!
Med venlig hilsen
Jubilæumsudvalget
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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.: IOGT Huset, Rødevej 2 d, 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, Herning.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen:
Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Charlotte Døjholt, tlf. 40 40 19 44.
E-mailadr.: cd@thisted.dk

Nørbygårdforeningens
sommerferietur til Vejle.
uge 29: den 14. – 19. juli 2014.
Se opslag inde i bladet.

Nørbygårdforeningens kano- og
weekendtur 2014.
Den 29. august til den 31. august 2014 til
Bamsebo Camping.
Yderligere informationer trykkes i Nørbygård
Nyt nr. 2 – 2014.
Weekendudvalget v/Sonja, tlf. 30 28 81 46.

Nørbygårdforeningens 25 års
jubilæum
Lørdag den 4. oktober 2014 fejres
Nørbygårdforeningens jubilæum på Nørbygård.

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.
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Nørbygård
Efterbehandlings- og
pårørendedage for Nørbygård
alkoholbehandling i 2014
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Tidligere beboere, beboere,
pårørende og voksne børn.
Lør. d. 14. juni , kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 5. juli , kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 16. august , kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 27. september , kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 25. oktober , kl. 10.00 - 16.00
Lør. d. 29. november , 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 Inger
Marie Feilan.

Nørbygård

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

Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Familiekurser for pårørende
i Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2014

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

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 23. august 2014
Lørdag den 15. november 2014

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
Inger Marie Feilan og Hanne Andersen.

Nørbygård

Gensynsdage for
Nørbygård bosted i 2014
Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..
Lør. d. 14. juni , kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 5. juli , kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 16. august , kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 27. september , kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 25. oktober , kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 29. november , 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 Charlotte Døjholt.

Nørbygård

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

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
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