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NYT FRA NØRBYGÅRD

Nørbygård 2014 – det 
handler om et godt liv - 
for alle i familien !
Endnu et år er ved at være gået. 
Vi har igen oplevet foråret, som-
meren, efteråret og vinteren 
nærmere sig. Hver årstid har sin 
charme og storhed, og for os der 
bor ved Vesterhavet mærkes det 
i særdeleshed. 

Vi har også i 2014 fastholdt 
fokus på de mennesker, som 
har valgt at bruge Nørbygårds 
tilbud om alkoholbehandling og 
omsorg. Nørbygårds kalender 
indeholder navne på godt 100 
personer, som vi i 2014 har sagt 
velkommen til. Hertil kommer 
tilbud til pårørende og børn, 
mennesker der har modtaget am-
bulante tilbud, efterbehandling og 
efterforsorg.

Det handler om 
mennesker !
I Nørbygård Nyt har vi året 
igennem kunnet læse om mange 
forskellige og spændende aktivi-
teter, som har sit udgangspunkt 
fra Nørbygård og Nørbygårdfor-
eningen. 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 omkostninger for 
pårørende og børn. Derfor er den 
første dag i et behandlingsforløb 
på Nørbygård en stor beslutning 
og starten på en personlig foran-
dringsproces. 

Nørbygård – et 
helhedsorienteret 
omsorgs- og 
behandlingstilbud
Nørbygård er et center med en 
bred vifte af specialiserede til-
bud målrettet mennesker, der er 
afhængige af alkohol, medicin 
og andre stemningsændrende 
stoffer, samt et botilbud til men-
nesker med særlige sociale pro-
blemer, herunder misbrug af 
rusmidler, psykiske problemer 
og manglende trivsel. 

Nørbygård bosted har stor 
succes med at samarbejde med 
kommuner om borgere, som på 
grund af massive misbrugspro-
blemer og andre helbredsmæssige 

problemer ikke kan fungere i egen 
bolig. Målgruppen tilbydes en 
helbredsmæssige stabilisering, 
støtte og omsorg og der arbejdes 
med motivation til at lave foran-
dringer, herunder at beslutte sig 
for et behandlingsforløb, enten 
ambulant eller i døgnregi. Mange 
i den målgruppe har tidligere haft 
svært ved at fastholde et ambulant 
og rusfrit forløb. 

Kompetenceudvikling
Nørbygårds væsentligste res-
source er et engageret og fagligt 
kompetent medarbejderteam. 
Derfor har vi også i 2014 haft 
fokus på medarbejders kompe-
tencer og har anvendt mange 
ressourcer på at tilføre alle med-
arbejdere nye kompetencer. 
Flere medarbejdere har deltaget i 
specifikke misbrugsbrugsfaglige 
efteruddannelsesforløb, herun-
der efteruddannelse hos Cenaps 
Danmark, København. 

Vi har afviklet et internt og 
længerevarende kognitivt efter-
uddannelsesforløb i samarbejde 
med Psykologhuset Kognitivt Fo-
kus i Århus. Alt sammen med det 
formål at optimere vores tilbud.  

Godt samarbejde med 
kommunerne
Nørbygård har det mål at have et 
godt samarbejde med kommu-
nerne om borgere, som tilhører 
Nørbygårds målgruppe. I 2014 
har vi arbejdet sammen med 

Udvikling og Forandring
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ca. 20 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 handle-
plan, hvor der også indgår lokale 
ambulante tilbud, såvel før som 
efter døgnforløb.

I 2014 har der været en stig-
ning i antal henvisninger til 
Nørbygårds specialiserede og 
intensive døgnbehandlingstilbud. 
Samtidig har vi oftest haft fuldt 
hus i Nørbygård bosted og har 
ofte måttet afvise borgere, som 
var målgruppe til bosted.   

Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen – et net-

værk af ædru alkoholikere og 
deres familier, har også i 2014 
været et godt tilbud og en del af 
Nørbygårds efterbehandlings- og 
efterforsorgstilbud.

Nørbygårdforeningen kunne 
lørdag den 4. oktober fejre 25 års 
jubilæum. Jubilæet blev fejret på 
Nørbygård og vi kan se tilbage på 
en meget god og festlig dag med 
over 100 gæster.  

Det er fortsat lokalgrupperne/
selvhjælpsgrupperne, som 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. 

Nørbygård 2015
Nørbygård vil også i 2015 

være et godt behandlingstilbud 
for mennesker og familier, hvor 
alkohol dominerer og styrer 
hverdagen, samt et omsorgs- og 
botilbud til mennesker med andre 
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 ud-
bytte af et målrettet og intensivt 
døgnbehandlingstilbud, kombine-
ret med efterfølgende ambulante 
tilbud. En indsats der kan skabe 
varige forandringer. 

Erik Jeppesen 
centerleder     

NYT FRA NØRBYGÅRD
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En julehilsen
Julen er forbundet med mange traditioner. En af dem er, at vi tænder lys for hinan-
den 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

NYT FRA NØRBYGÅRD

Hanstholm Genbrugscenter på 
Molevej 28, som drives af Røde 
Kors, Hanstholm afdelingen og 
Nørbygårdforeningen har også 
i 2014 haft en god omsætning. 

Det er frivillige fra Dansk 
Røde Kors og beboere/medar-
bejdere fra Nørbygård bosted, 
som udfører det daglige slæb 
i butikken, sortere tøj, tømme 

container, transport og sortering 
af møbler, møbeludstilling, 
vedligeholdelse af udendørs 
arealerne og meget andet.

Der skal her lyde en stor tak til 
alle frivillige i Genbrugsbutik-
ken. Nørbygårdforeningen får 
halvdelen af overskuddet fra 
Genbrugsbutikken. Derfor kan 
Nørbygårdforeningen tilbyde 

familielejre, weekendture og 
andre aktiviteter på meget fa-
vorable 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

Genbrugsbutikken
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REDAKTIONENS SPALTE

Ib husker tydeligt, at de så fil-
men ”When a man loves a wo-
man” da han var i behandling 
på Nørbygård. Noget af det han 
bed mærke i var, at de personer, 
der var i behandling i filmen, fik 
at vide, at de ville være særligt 
sårbare de første to år af deres 
ædruelighed.

I filmen råder behandlerne til, 
at man starter med at anskaffe 
sig en potteplante. Hvis den er i 
live efter et år kan man anskaffe 
sig et kæledyr. Hvis både plante 
og kæledyr lever og har det fint 
når to år er gået, så kan man 
overveje at indgå i et parforhold, 
men ikke før.

Det med, at det bliver nem-
mere at leve det ædru liv efter to 
år, er noget man hører i mange 
sammenhænge. Ib fortæller, at 
for ham opleves det i hvert fald 
sådan, det føles nemmere. Ib fik 
ellers en barsk start på sit nye 
ædru liv hjemme i Ikast. Han 
kom hjem med brækket kæbe 
og skulle opereres og til kontrol 
på sygehuset i ét væk. Det var 
svært at komme til AA-møde 
første gang, og han siger, at det 
var tilfældigheder og held, der 
gjorde at han kom afsted. Som 
så mange andre gange var det 
afgørende, at han åbnede mun-

den og bad om hjælp – selv om 
det var ekstra svært når munden 
var syet sammen med ståltråd. I 
forvejen har Ib svært ved at bede 
om hjælp, men da han gjorde det 
oplevede han med det samme, 
at han fik den hjælp og støtte 
han havde brug for. Han mødte 
hurtigt folk han kendte, og har 
fulgtes med dem siden. Det har 
haft stor betydning for Ib, at han 
har nogle gode venner han kan 
følges med. Der er en gensidig 
forpligtelse, idet han tænker: 
”De andre kommer jo”. Det er 
med til at give ham det sidste 
skub bag i, når han har haft 
tanken om, at han godt kunne 
skippe et møde.

Den første tid efter, at Ib var 
udskrevet fra Nørbygård, var 
han meget fokuseret på, at tage 
én ting af gangen. Når han blev 
i tvivl brugte han sine huskekort 
og blev mindet om, at det altid 
er hans ædruelighed, der er det 
vigtigste. I starten var der tid og 
overskud til ét møde om ugen, 
enten AA, NBG-foreningen 
eller PFT, men efterhånden er 
det blevet til at han tager til to 
ugentlige møder. Han er glad for 
at bruge både AA og Nørbygård-
foreningen, hvor han øver sig i 
at åbne mun-den og sætte ord 

på de ting, der kan være svære. 
Ib vil gerne fortælle om hvad 
han har gennemgået, og bruger 
også Facebook, hvor folk kan 
se, at han er stabil, og det går 
ham godt. Det er også via Face-
book, at Ib har fået kontakt med 
sine søskende og deres børn. 
Ligesom flere gamle venner, 
som Ib mistede kontakten med 
under sit misbrug, er kommet på 
banen igen.

Ib fortæller, at han efter to år 
har fået en god føling med hvad 
han har brug for, han er hele 
tiden opmærksom på, at tage 
tingene i den rigtige rækkefølge, 
med det vigtigste – ædruelighe-
den – først. 

Søndag den 2. november 
havde Ib været ædru i tre år, og 
han har aldrig haft det bedre. 
Konklusionen må være: Bare 
hold ud, det bliver nemmere!

Efter to år 
bliver det nemmere

(samtale med Ib Jørgensen fra Ikast)
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REDAKTIONENS SPALTE

Som pårørende 
føler man sig magtesløs

(samtale med Jenny Andersen, 28/10-14)

I dag er det 9 år siden, at Boje 
blev udskrevet fra Nørbygård 
efter afsluttet alkoholbehand-
ling. Som pårørende til en 
person med alkoholmisbrug 
kæmper man ofte en svær kamp 
mod misbruget. Jenny fortæller, 
at hun, og den øvrige familie, 
havde gjort meget for at få Boje 
til at indse, at han havde et pro-
blem. Gennem flere år var der 
gjort mange forsøg på at løse 
problemet, men det strandede 
altid på, at han ikke selv ville 
indse, at der var noget i vejen. 
Det var som at slå i en dyne.

Endelig skete der noget, som 
fik Boje til at erkende, at der 
var tale om et problem, som 
han havde brug for hjælp til at 
få løst. Han var så heldig at have 
en arbejdsgiver, som ønskede at 
hjælpe ham. På arbejdspladsen 
var de blevet opmærksomme 
på, at Boje gik og drak, og i juli 
måned 2005 blev han indkaldt 
til en samtale ved sin leder. Her 
fik han et ultimatum. Han skulle 
gøre noget ved sit alkoholpro-
blem, og ville til gengæld få lov 
til at beholde sit arbejde. 

Efter samtalen blev Jenny 
tilkaldt, og blev sat ind i tingene. 
Det var en stor lettelse for Jenny 
at der nu endelig skete noget. 

Boje indvilgede i at tage mod 
hjælp, og de kontaktede lægen 
samme dag. Boje blev syge-
meldt og kom på antabus. Ret 
hurtigt blev det bestemt, at Boje 
skulle på Nørbygård, hvor han 
kunne få en plads den 1. august. 
Børn og svigerbørn blev kaldt 
sammen og fik den gode nyhed, 
og alle var meget glade for, at 
der nu endelig blev gjort noget.

I løbet af august var der som-
merfest på Bojes arbejde, og 
han blev inviteret med. Han 
besluttede at deltage, og det 
gik rigtig godt. Alle kollegerne 
modtog ham med begejstring, 
og var glade for at se ham. Det 
var tydeligt, at der allerede var 
sket fremskridt.

Undervejs i Bojes behandling 
blev de pårørende inddraget. 
Jenny, Bojes søskende og foræl-
dre kom og besøgte ham, og de 
var selvfølgelig lykkelige for, at 
det gik så godt med Boje.

På Nørbygård blev der lavet 
pårørendegrupper, hvor de fik 
tilbudt samtaler og hjælp til 
at finde sig selv. Der var en 
børnegruppe, og de største af 
børnene og Jenny var med til fa-
milieweekenden, hvor de kom i 
dybden med mange ting. Det var 
også en hård weekend, hvor de 

kom meget i kontakt med deres 
følelser. De pårørende skulle 
fortælle hvordan de havde haft 
det, og være ærlige omkring de 
konsekvenser misbruget havde 
haft. Jenny husker hun havde 
trang til at beskytte Boje, hun 
tænkte: Kan han tåle det?

Fra august til oktober var Boje 
i behandling, og efterfølgende 
deltog han i efterbehandling og 
både Jenny og Boje har været 
rigtig meget med i Nørbygård-
foreningen.

De forandringer, som Jenny 
så ved Boje var omfattende. 
Han begyndte at se mere lyst 
på tingene. Han var mere vågen 
og frisk i det daglige. Boje 
blev gladere, og de kom mere i 
kontakt med hinanden, lytter til 
hinanden. Hun fortæller også, at 
Boje er meget ærlig, han lægger 
ikke skjul på noget. De snakker 
meget bedre sammen, er mere 
åbne overfor hinanden, og det 
var som at blive nyforelskede 
igen.

Samtidig fandt Jenny ud af, 
at hun havde brugt rigtig meget 
energi på at være pårørende til 
en alkoholiker. Hun havde rigtig 
været på overarbejde. Beskyt-
tet børnene, overvåget Boje, 
fundet på undskyldninger og 
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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

dækket over hans misbrug. Nu 
hvor Boje ikke længere drak, fik 
Jenny mere tid til sig selv. Hun 
kunne ligefrem blive rastløs og 
tænke: Hvad skal jeg nu lige 
foretage mig?

Jenny har fået meget ud af at 
være tilknyttet en selvhjælps-
gruppe for pårørende. Hun har 
også været med til at starte en 
gruppe op, hvor hun er med til at 
hjælpe andre. Hun råder andre i 
samme situation til at være åbne 
og ærlige omkring hvad der sker. 
Det er aldrig en løsning at skjule 
problemet. Som pårørende kan 
man have stor gavn af at komme 
i en pårørendegruppe og snakke 
med andre om sin situation.

Jenny fortæller at det godt 
kunne være svært de første 
par år efter Boje havde været i 
behandling. Tanken om, at han 
kunne ske at tage et tilbagefald 
rumsterede af og til i Jennys 
hoved. Hun tog sig selv i at 
kontrollere ham, fordi hun stadig 

ikke havde tillid til, at han ville 
lade være med at drikke. Som 
hun siger, så tager det tid at 
genopbygge tilliden. Nu føler 
hun sig meget mere sikker, og 
kan nemmere være afslappet 
og tryg ved tanken om, at Boje 
er ædru, og vil blive ved med at 
være det.

Boje og Jenny markerer hvert 
år hans årsdag. Hvor han får 
særlig meget opmærksomhed, 
ros og anerkendelse. Jenny giver 
ofte udtryk for, at den forandring 
Boje har lavet er guld værd, og 
hun er stolt af ham. Boje siger 
hver gang han får ros og aner-
kendelse, at uden sin kones og 
familiens opbakning har dette 
ikke kunnet lade sig gøre, og 
han lader dem tit vide, at han 
elsker dem alle.

Hvis der er andre pårørende, 
som har brug for én at snakke 
med, om misbrugsproblemer i 
familien, er de velkomne til at 
kontakte Jenny. Hun stiller gerne 

op til en snak og deler ud af sin 
viden og erfaringer.

Jenny kan kontaktes på tlf.: 
30 23 27 48

Thomas Hauge
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Kalenderoversigt 2015

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 17. januar 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. februar 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. marts 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 11. april 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. maj 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. juni 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. juli 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 15. august 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 24. oktober 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 28. november 2015, 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
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Kalenderoversigt 2015

Familiekurser for pårørende i Nørbygård  
alkoholbehandling i 2015
- det handler om et godt liv - for alle i familien !
 
Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:

Lørdag den 28. februar 2015
Lørdag den 30. maj 2015
Lørdag den 29. august 2015
Lørdag den 14. november 2015

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. Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk - www.noerbygaardcentret.dk
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Gensynsdage for Nørbygård  
bosted i 2015
Målgruppe:  Tidligere beboere og beboere i bosted.

Lørdag den 17. januar 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. februar 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. marts 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 11. april 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. maj 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. juni 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. juli 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 15. august 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 24. oktober 2015, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 28. november 2015, 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. 

Kalenderoversigt 2015

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

Fed ridetur
Min første nogensinde. Vi var 
seks stykker, der samledes 
foran Nørbygård. Vi skulle ud 
og ride. ”Det bliver et mareridt” 
tænkte jeg. Der var troppet 4 
mand stærk op for at tage af-
sked med os: Erik, Ib, Hans og 
Thomas – som om vi aldrig kom 
hjem igen. Nå, vi kom afsted. 
Nerverne sad uden på tøjet. 
Vi kom ud til hestene – ”Fuck, 
sådan et stort dyr kommer jeg 
da ikke op på”, men det gik. Ma-
lene blev ved med at sige, at vi 
skulle sidde som Lucky Luke, 
og efter 10 minutter var jeg 
bare ét med hesten. Så kunne 
vi nyde naturen – flot solskin, 
klitterne og havets brusen. Så 
fed en oplevelse. Sådan en tur 
skulle alle, der ikke har prøvet, 

have lov til at opleve.
”Først var tanken om at skulle 

ud og ride på en hest skræm-
mende, men da først rideturen 
begyndte var det en grænse-
overskridende og meget smuk 
oplevelse. En meget positiv og 
unik oplevelse for livet.” sagde 
Jonas.

Grethes kommentar var: 
”Tænk sig, i en alder af 72 år, 
skulle jeg komme ud på mit 
livs første ridetur. Det var en 
fantastisk oplevelse. Hav, sol, 
klitter, en pragtfuld natur. Det 
skulle alle opleve.”

Per Sørensen
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Da Jeppe blev bjerget
Den 29. september 2014 var 
vi en lille flok fra Nørbygård 
i Hanstholm, som var taget 
til Det Hemmelige Teater i 
Aalborg for at se teaterstykket 
”Da Jeppe blev bjerget”. Vi 
havde glædet os til at se Inge 
optræde, og det var dejligt at se, 
hvordan hun spillede sammen 
med resten af Det Damgaardske 
Teater i en flot, underholdende 
og alvorlig forestilling om Jep-
pes vej til ædruelighed.

Inge havde rollen som Knold 
(eller var det Tot ?), og optrådte 
som en del af stampublikum på 
den lokale bæverding: Holbergs 
Bodega. Her havde Jeppe også 
sin gang, indtil han på Be-

handlingsstedet Minarinecenter 
Kærgården mødte fællesskabet 
UFM (Unavngivne Forhenvæ-
rende Misbrugere). UFM blev 
Jeppes redning, han lærte at tage 
de tolv trin af den karismatiske 
behandler Dusinus Trinsen. 

Jeppe er i behandling sammen 
med Knud, som (iklædt en guld-
habit) viste med stor charme og 
sikker stil hvordan de tolv trin 
skulle tages. 

Efter således at være omvendt 
drog Jeppe ud for at give det 
glade budskab videre til andre 
alkoholikere i nød.

Efter forestillingen var der 
mulighed for at gå i dialog med 
instruktør og forfatter Yngve 

Rasmussen og æresformand Ole 
Thestrup omkring teaterstykkets 
emne: ”Alkoholmisbrug og 
vejen ud af misbruget”. Der var 
flere blandt publikum, som selv 
havde alkoholmisbruget tæt på, 
som pårørende eller tidligere 
alkoholiker.

Tak til Det Damgaardske 
Teater for en rigtig god og tan-
kevækkende forestilling.

Vores anmelder, Thomas 
Hauge, giver forestillingen 6 
stjerner:

HHHHHH

REDAKTIONENS SPALTE
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Der var tæt ved 100 personer, 
som deltog i vores jubilæums-
fest lørdag den 4. oktober. Det 
var et vellykket arrangement.

Vanen tro var der masser af 
mad, formiddagskaffe, frokost 
og eftermiddagskaffe. Spisnin-
gen blev kun afbrudt af korte 
pauser med taler, sange og un-
derholdning.

Der var også godt med tid 
til at finde sammen med gamle 
venner og få en snak om tiden på 
Nørbygård og mange andre ting.

Erik Jeppesen og Ove Ra-
ahede holdt taler, hvor de hver 
især fremdrog hændelser fra 
det herrens år 1989, hvor Ber-
linmuren faldt og mange andre 
vigtige begivenheder fandt sted. 
Det var også i 1989 at Nørby-
gårdforeningen blev stiftet, og 
mange er blevet hjulpet godt på 

vej siden, af det gode fællesskab 
i foreningen.

Jenny Andersen holdt også 
en tale, hvor hun fik sagt tak til 
foreningen for den støtte, der 
gives til de pårørende.

Efter en god og rigelig frokost 
med en lækker buffet var der 
plads til endnu et underholdende 
indslag. Det var Æ Holm (Erik 

Holm Nielsen) fra Jegindø, som 
havde fundet vejen forbi Nørby-
gård. Han tryllebandt forsamling 
i tre kvarter med sin skønne sang 
og gode humør.

Et godt grin giver en god ap-
petit, og der var da også plads 
til både kaffe og kage inden vi 
igen samledes i salen til en fæl-
les afslutning.

Nørbygårdforeningen blev 
betænkt med gaver fra bl.a. 
Røde Kors Butikken, tidligere 
beboere og fra de forskellige 
lokalgrupper var der også samlet 
ind. Tak for det.

Alt i alt en rigtig god dag, 
hvor foreningens 25-års jubi-
læum blev markeret på bedste 
vis. Der var udbredt enighed 
om, at dette skulle gentages når 
foreningen fylder 50 år.

Thomas Hauge

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Referat fra 

Nørbygårdforeningens 25-års jubilæumsfest 
den 4. oktober på Nørbygård
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Julehilsen til 
Nørbygårdforeningen

Så blev det atter december, og vi kan snart sige farvel til 2014 
og goddag til 2015. Jeg kan se tilbage på et spændende og udfordrende år i 
Nørbygårdforeningen. I har ude i lokalgrupperne igen gjort et stort stykke 

frivilligt arbejde, for at styrke netværket for de beboere, der bliver udskrevet 
fra Nørbygård. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle lokalgrupperne, for jeres 

åbenhed og indsats, når i tager imod nye medlemmer.

En af de helt store begivenheder i 2014, var Nørbygårdforeningens 
25 års jubilæum. Det blev fejret på Nørbygård den 4. oktober. 

Det var en dag helt i jeres ånd med hygge, godt mad og en masse snak. 
Det er dejlig at kunne se tilbage på sådan en dag, hvor omkring 

100 personer kunne nyde hinandens selskab.

I 2014 har vi sagt goddag og velkommen til en ny lokalgruppe i Aalborg. 
Gruppen har fra første mødeaften, vist engagement og positiv ånd. 

Jeg ønsker jer god vind i 2015. 

Vi har i 2014 haft besøg af tidligere beboere og pårørende, som har delt ud af 
erfaringer og fortalt livshistorie, til Nørbygårds beboere. 

Det har været til stor glæde og skabt håb for vores beboere på Nørbygård. 
Tak for I tog jer tid, til at komme og bidrage til, 

at skabe håb og tro på det ædruelige liv.

Vi har i løbet af året haft forskellige beboerrepræsentanter, for 
Nørbygårdforeningen. De har været med til at motivere og formidle 

kendskabet til Nørbygårdforeningen, samt deltaget i bestyrelsesarbejdet. 
Tak til jer for jeres engagement i 2014.

Jeg vil gerne takke alle lokalgrupper for et godt og inspirerende samarbejde 
i 2014, jeg ønsker jer alt det bedste i 2015. Glædelig jul og et godt og 

lykkebringende nytår til jer og jeres familier. 

Mange varme Julehilsner fra
Charlotte Døjholt

Netværkskonsulent
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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

Ny lokalgruppe 
i Aalborg
Onsdag den 15. oktober 2014 blev der 
afholdt et informationsmøde i Aalborg i 
Café VæXt med henblik på at etablere en 
lokalgruppe i Aalborg. Tidligere beboere 
fra Nordjylland og ligeledes nuværende fra 
Nordjylland er målgruppen. 

Onsdag den 12. november blev der første 
gang afholdt social aften i den nye gruppe, 
med spisning og hyggeligt samvær. Der var 
24 personer mødt frem, og de havde en god 
og hyggelig aften sammen.

Vi håber og tror på, at den nye gruppe får 
stor opbakning fra nordjyderne, og kommer 
til at virke som et trygt netværk for tidligere 
beboere fra Nørbygård.

Charlotte Døjholt

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Fotograf: Charlotte

Formanden på slap line
Som formand for Nørbygårdforeningen må man 
stå model til lidt af hvert. Her er resultatet af en 
munter aften i Viborg.
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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 kon-
taktperson: Betina Hansen, tlf. 75 76 34 92.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Ons-
dage 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 Her-
mann Grønbæk, tlf. 97 49 52 52 - 27 45 81 12.
Mailadr.: hgr@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. pro-
gram, 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.

 -fortsættes . . . .

Sommerferieturen i Nørbygårdforeningen går næste år til
Sønderjylland

Sundeved Centret 
Et center beliggende i pragtfulde omgivelser 

www.sundevedcentret.dk
Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl

6400 Sønderborg

Tidspunkt.  13 juli – 18 juli -  2015  i alt 5 døgn

Sæt allerede nu X i kalenderen, så I kan være med til at dele den dejlige oplevelse 
sammen med andre medlemmer af Nørbygårdforeningen og deres pårørende.

Der kommer yderligere info vedr. tilmelding og priser i det første Nørbygård Nyt 
som udkommer i 2015.
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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 17. jan., kl. 10 - 16
Lørdag den 14. febr., kl. 10 - 16
Lørdag den 14. marts, kl. 10 - 16
Lørdag den 11. april, kl. 10 - 16
Lørdag den 9. maj, kl. 10 - 16
Lørdag den 13. juni, kl. 10 - 16
Lørdag den 4. juli, kl. 10 - 16
Lørdag den 15. aug., kl. 10 - 16
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 Inger 

Marie Feilan.  

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm

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

Aktivitets-tilbud

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.

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

NørbygårdforeNiNgeN

Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.

Kontakt: Charlotte Døjholt, tlf. 40 40 19 44.
E-mailadr.: cd@thisted.dk  

Ved ønsket om medlemskab i 
Nørbygårdforeningen:

Vil jeg gerne have din E-mail adresse, så vi 
her i Nørbygårdforeningen nemmere og hurti-

gere 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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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 28. februar
Lørdag den 30. maj
Lørdag den 29. august
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 
Inger Marie Feilan 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 17. januar, kl. 10 - 16
Lørdag den 14. februar, kl. 10 - 16
Lørdag den 14. marts, kl. 10 - 16
Lørdag den 11. april, kl. 10 - 16
Lørdag den 9. maj, kl. 10 - 16
Lørdag den 13. juni, kl. 10 - 16
Lørdag den 4. juli, kl. 10 - 16
Lørdag den 15. august, kl. 10 - 16
Lørdag den 19. september, kl. 10 - 16
Lørdag den 24. oktober, kl. 10 - 16
Lørdag den 28. 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 Charlotte Døjholt. 

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?


