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NØRBYGÅRD NYT
- om menneskelige netværk

Nr. 1, 2014, 25. årg.

Udvikling og Forandring

ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT
- for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård

-alkoholbehandlingscenter og bosted
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NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård

og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

BESTYRELSE:
Ove Raahede, formand
Herman Grønbæk
Charlotte Døjholt
Bo Schiermer
Ulrik Nielsen, kasserer
Betina Hansen
Boje Andersen
Karin Villerup
Thomas Hauge
Jørgen Larsen
+ 2 beboerrepræsentanter

REDAKTION:
Thomas Hauge (ansvarsh.)
th@thisted.dk
SATS & TRYK: Trykkeriet Friheden
OPLAG:    600 eksemplarer

ADRESSE:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR-nr. 25 85 04 91
Mail:  noerbygaard@thisted.dk 
Web:  www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut: Sparekassen Thy
Reg nr. 9111 Konto nr. 0002437899

NØRBYGÅRD NYT
udkommer 4 gange årligt til foreningens  
medlemmer, andre sociale institutioner, 

frivillige organisationer, netværksgrupper, 
øvrige samarbejdspartnere m.fl.

NØRBYGÅRD
er en selvejende institution,

oprettet i 1980 i samarbejde med
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Nørbygård har driftsoverenskomst med
Thisted Kommune.

NØRBYGÅRDS BESTYRELSE:
Ole Christensen
Bent Møller Jensen
Svend Poulsen
Else Gregersen
Ove Raahede
Inga Pedersen
Svend Erik Skytte
Supp. Ib Hjorth

TELEFONER: 
 Kontoret:  99 17 25 00
 Telefax:  99 17 25 25
 Beboere: 97 96 17 20

NETVÆRKS-KONSULENT:
Charlotte Døjholt:
 99 17 25 07 - 40 40 19 44 
 cd@thisted.dk

ADRESSE: 
 Nørbygård, 
 Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR-nr.: 24 19 67 47
Mail: noerbygaard@thisted.dk
Web: www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut: Danske Bank
Reg nr. 3264 Konto nr. 3264 15 22 59

Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:

9. maj 2014
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REDAKTIONENS SPALTE

Indbydelse 
til generalforsamling i 
Nørbygårdforeningen

Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til 
generalforsamling på Nørbygård 
Fredag d. 25. april 2014 kl. 18.00

Dagsorden:

 1.: Velkomst / godkendelse af generalforsamlingen.
 2.: Valg af: dirigent, referent og stemmetællere.
 3.: Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning.
 4.: Godkendelse af regnskab for 2013.
 5.: Beretning fra lokalgrupperne / ad hoc udvalg.
 6.: Valg til bestyrelsen.
 7.: Indkomne forslag.
 8.: Evt.

Indkomne forslag skal være skriftlige og modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag fremsendes til formanden: Ove Raahede, Skovbakkevej 7, 8860 Ulstrup

Nørbygårdforeningen vil være vært med et måltid mad. Af hensyn til køkkenet bedes man
tilmelde sig på tlf. 99172500 senest mandag d. 14 april 2014.

p.b.v.
Ove Raahede.
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Historie
Nørbygårdforeningen er stiftet 
den 6. december 1989 - inspi-
reret af socialrådgiver Ulla 
Habermanns tanker og bog fra 
1987: ”Det 3. netværk”. Der 
sættes fokus på dette ”frivillige 
netværk”. Nørbygårdforenin-
gen startede samtidig med et 
netværksprojekt på Nørbygård 
i 1990-91. Hensigten med dette 
projekt var at opbygge netværk 
rundt i daværende Viborg amt, 
for at støtte den enkelte bruger 

efter udskrivning fra Nørby-
gård og hjemvenden til det 
”almindelige” pulserende liv.

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har siden 
starten bygget meget på lokale 
aktiviteter og lokalt engage-
ment i byerne: Viborg, Nykø-
bing, Holstebro og Herning. 
De f leste aktive medlemmer 
er selv tidligere brugere af 
Nørbygård, eller er pårørende. 
Lokal-grupperne har en høj 

grad af kompetence og plan-
lægger selv deres aktiviteter. 
Desuden skabes der aktiviteter 
på tværs af geografien. Det er i 
høj grad op til lokalgrupperne, 
at foreningens formål leves ud 
i virkelighed.

Netværk og ”base” for 
aktiviteter
Nørbygårdforeningen er i sig 
selv et netværk for mange men-
nesker med plads til flere. Der-
udover er Nørbygårdforeningen 
og lokal-grupperne ”base” for 
deltagelse i andre aktiviteter 
udenfor foreningen. Det er rart 
og givende at have nogen at dele 
oplevelse, erfaringer, tanker og 
følelser med.

Familieaktiviteter og 
selvhjælpsgrupper
Nørbygårdforeningen hen-
vender sig til hele familien. 
Søgningen til aktiviteterne 
er stigende ligesom der hele 
tiden kommer nye aktiviteter 
til. Der er sociale aktiviteter 
for hele familien, såvel som for 
enlige. Desuden har foreningen 
forskellige tilbud om deltagelse 
i seriøse selvhjælpsgrupper, 
for at støtte hinanden i et godt 
rusfrit liv.

REDAKTIONENS SPALTE

NØRBYGÅRDFORENINGENS 
PROFIL

Data
Navn:  Nørbygårdforeningen
Adresse:  Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm,  

tlf. 9917 2500.
Fax: 9917 2525
E-mail: noerbygaard@thisted.dk
Webside: www.noerbygaardcentret.dk
Geografisk område:  Nordvestjylland, men med medlem-

mer i hele landet.
Antal medlemmer:  ca. 190 personer/husstande
Målgruppe: Brugere/tidligere brugere af Nørby-

gård, familie, pårørende og andre 
berørt af misbrug af rusmidler.

Formål:  At lave aktiviteter, der fremmer livs-
kvaliteten i et alkoholfrit og rusfrit 
miljø.  

Bestyrelse:  Bestyrelsen består af 11 personer. 
Formand Ove Raahede, Viborg,  
tlf. 9785 4957,  
e-mail  raa@fibermail.dk
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Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget fri-
villigt socialt arbejde i Nørby-
gårdforeningen. Nørbygårds 
netværkskonsulent er dog 
tilknyttet foreningen og kan 
give støtte og vejledning til de 
frivillige medarbejdere. Evt. 
iværksætte kurser så disse kan 
bibeholde deres engagement og 
udvikle deres kunnen i arbejdet. 
Et arbejde som giver meget, 
men som til tider også kan være 
hårdt. Her er det vigtigt, at den 
enkelte medarbejder tager vare 
på sig selv og har et bagland i 
foreningen at søge støtte hos. 

REDAKTIONENS SPALTE
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Familielejr
45 personer heraf 7 børn deltog 
i vores traditionsrige familie-
lejr, som i år gik til Egerup 
ved Skælskør. Det var igen et 
meget vellykket arrangement, 
som virkelig har været en rigtig 
god og positiv oplevelse for alle 
deltagerene. Der var udflugter, 
leg i store og små grupper og 
hyggeligt samvær i et alkohol/
rusfrit miljø. En stærk platform 
for det videre arbejde for ”det 
gode liv”.

Weekendture
Der blev afholdt weekendtur 
no.: 39. Denne tur foregik på 
”Bamse-Bo” ved Ulstrup. Det 
var en rigtig god og hyggelig 
tur for både børn og voksne. Der 
deltog i alt 25 personer.

Fælles aktiviteter
Også i 2013 var der adventsfest 
på Nørbygård for foreningens 
medlemmer. 105 personer var 
mødt op, og oplevede den hyg-
gelige atmosfære, og det store 
fællesskab. Herudover har der 
også været arrangeret grilldag, 
bowling, minigolf og meget 
andet.

Nørbygård Nyt 
4 gange årligt udsendes med-

lemsbladet ”Nørbygård-Nyt”. 
Her i fortælles om forenin-
gens aktiviteter, og nyt fra 
lokalgrupperne og Nørbygård. 
Livshistorier skildres, hold-
ninger fremføres og tanker og 
meninger brydes.

Lånedepot for 
medlemmerne
I 1999 blev der oprettet et depot. 
Dette indeholder telte, ligge-
underlag og bestik mv. I 2011 
er tingene mest blevet brugt til 
foreningens større arrangemen-
ter, men også små grupper af 
medlemmer er meget velkomne 
til at låne div. udstyr.

Økonomi 
Årets omsætning i 2013 blev på 
179.675 kr. og gav et underskud 
på 1.451 kr. som overføres til 
2014.

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

Selvhjælpsgrupper
I 2003 startede en ny type ef-
terbehandlingsgrupper ”lokal 

P.F.T.” som i sit koncept ligger i 
naturlig forlængelse af behand-
lingen på Nørbygård. Der er pt. 
3 aktive grupper og 2 aktive 
grupper for pårørende.

Medlemmer
 I 2013 var antallet af medlem-
mer 190 personer.

Lokalgrupper
Der findes pt. 4 aktive lokal-
grupper, som på forskelligvis 
har fungeret rigtig godt i 2013. 
Der har også været en hel del 
aktiviteter på tværs af grup-
perne til styrkelse af vores 
netværk.

Formand Ove Raahede

REDAKTIONENS SPALTE

Nørbygårdforeningens 
årsredegørelse 2013
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Fredag d. 23. maj til søndag d. 25. maj.

Turen går til det naturskønne Mors. 
Vi skal bo på Susvind (www.susvind.dk).

En lækker hytte, som ligger 
på Højvej 12 i Tæbring, 7900 
Nykøbing Mors

Huset har en smuk beliggen-
hed med en enestående udsigt 
udover Dragstrup Vig. Der er 
egen badestrand og en mindre 
sø hvor vandstanden er under 
en meter. På denne sø er der 
mulighed for at sejle i de vand-
cykler og kanoer, som er til 
rådighed på stedet. På området 
forefindes desuden udendørs 
borde og en havepavillon. 

Der er også svævebane, legeredskaber og 2 shelters til rådighed.

Der vil i løbet af weekenden blive arrangeret forskellige aktiviteter.

Der vil også være tid til en shopping tur i Nykøbing lørdag formiddag.

Ligesom traditionen med gallamiddag lørdag aften naturligvis bevares.

Ankomst: Fredag d. 23. maj fra kl. 16.00
Afrejse: Søndag d. 25. maj kl. 14.00

Pris: Kr. 350,00 pr voksen & kr. 175,00 pr barn

Bindende tilmelding: Senest d. 9. maj til Betina på tlf.: 22 46 50 86
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Ny souschef ansat på 
Nørbygård

Med virkning fra den 1/1-2014 
har Nørbygård ansat en ny 
souschef. Valget faldt på Lene 
Drejer. Lene afløser Thomas 
Hauge, som efter eget ønske er 
flyttet til en stilling som pæda-
gog i Bosted. 

Lene er 43 år, bor i Thisted og 
er uddannet sygeplejerske. Hun 
har bl.a. arbejdet 8 år på Aas 
Boform og de sidste 6 år i Di-
striktspsykiatrien Thy/Mors og 
har en bred sundhedsfaglig og 
behandlings erfaring og indsigt, 
herunder psykiatri og misbrug, 
dobbelt diagnose problematik-
ker, personlighedsforstyrrelser, 
ADHD m.m. 

Lene vil således kunne tilføre 
Nørbygård nye kompetencer, 
som er yderst relevant i.f.t. den 
aktuelle målgruppe

Ny lægekonsulent ansat 
på Nørbygård

Nørbygård har ansat en ny læge-
konsulent fra den 1/2-2014. Vi 
har været så heldige at få ansat 
Maria Kjærgaard Brolev, som er 
37 år og uddannet speciallæge 
i almen medicin. Hun afløser 
Nils Høvring Nielsen, som efter 
snart fem år på posten, har valgt 
at stoppe.

Nye medarbejdere 
ved Nørbygård

NYT FRA NØRBYGÅRD

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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Frygt ikke døden, men

Frygt det som dør inde

I dig, mens du lever.

Henning Rogild

NYT FRA NØRBYGÅRD

Brug af NADA på Nørbygård

Generelt om NADA 
(National Acupuncture 
Detoxification Association):
NADA-akupunktur er et stan-
dardiseret øreakupunkturpro-
gram, som består af fem kinesi-
ske ørepunkter i samspil med en 
strategi eller anden behandling. 
Metoden fungerer udmærket 
sammen med medicinsk og 
terapeutisk behandling, og 
betragtes som bivirkningsfri. 

NADA-behandling er tænkt 
både som en hjælp i abstinensbe-
handling (f.eks. ved stoftrang og 
abstinenser) samt ved psykiske 
problemer som angst, søvnfor-
styrrelser, aggressioner, stress 
m.m. Metoden er især beregnet 
til at fungere i et samspil med 
anden behandling.

NADA akupunktur har i vi-
denskabelige undersøgelser 
vist sig effektiv ved abstinens-
lindring, stoftrang, uro, aggres-
sion og giver bedre nattesøvn. 
NADA kan med stor fordel bru-
ges til personer med alle former 
for psykiske lidelser.

NADA på Nørbygård:
NADA har siden 2007 været 
anvendt som en integreret del 
af tilbuddene på Nørbygård. 
Der er otte medarbejdere, som 
er uddannet til at give NADA, 
hvilket betyder, at det kan gives 
næsten dagligt. Vi betragter 
NADA som et vigtigt og ef-

fektivt redskab i vores arbejde 
med beboerne på Nørbygård. 
Derfor her vi også prioriteret 
efteruddannelse og supervision 
af medarbejderne i forhold til 
NADA. Medarbejderne mødes 
jævnligt i en gruppe, der har til 
formål at udveksle erfaringer og 
vedligeholde den viden der er 
om NADA på Nørbygård. Det 
er vigtigt at have et forum, hvor 
man kan mødes og sammen 
tale om forskellige problemstil-
linger og hvilke muligheder vi 
har for at behandle forskellige 
symptomer hos be-
boerne.

NADA bruges først 
og fremmest som et 
redskab i forhold til 
at genoprette fysisk 
og psykisk balance i 
den enkelte beboer. Ved 
akutte abstinenssymp-

tomer, angst, uro, stress og 
muskelspændinger benyttes 
de forskellige ekstra punkter 
efter en nærmere vurdering. Vi 
tilstræber at der lægges en plan 
for hver beboer, så der foreligger 
en aftale om NADA. Planen be-
skriver hvilke aftaler der er lavet 
omkring antal behandlinger pr. 
uge, tidspunkter og i hvilket 
omfang der anvendes punkter 
ud over de fem basispunkter i 
hvert øre.

Vi har gode erfaringer med 
at give NADA 12 dage i træk 
til nye beboere, og herefter gå 
over til at give tre behandlinger 
om ugen. Den intensive periode 
med daglig NADA hjælper be-
boeren med at klare de første 
dages ædruelighed med de 
abstinenser og den uro, der ofte 
følger. Den langsigtede behand-
ling med tre gange NADA om 
ugen bevirker ofte, at beboeren 
bliver stabiliseret og mere klar 
til at tage fat på udfordringen 
med at gennemføre forandringer 
i sit liv.
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NYT FRA NØRBYGÅRD

Fra Familieterapeut og alkoholbehandler Inger Marie Feilan har vi modtaget 
følgende indlæg om tilbud til pårørende, 

Tilbud til pårørende

Har du en partner, forælder, sø-
skende eller en ven som er, eller 
har været i alkoholbehandling 
på ”Nørbygård”, så har vi et 
tilbud til dig!

En lørdag om måneden er 
der efterbehandling på ”Nør-
bygård”. Det er en dag hvor 
nuværende beboere i alkoholbe-
handlingen og tidligere beboere 
mødes og udveksler erfaringer. 

Tilbuddet er også rettet 
til pårørende. 

Det er ikke omkostningsfrit 
at være pårørende til en mis-
bruger. Mange pårørende føler 
ikke, de får eller har fået den 
hjælp, de har behov for. ”Nørby-

gård” har en pårørende gruppe, 
hvor man under tavshedspligt 
kan mødes med ligestillede. 
Her tales der åbent om, hvordan 
afmagtsfølelsen i forhold til 
ikke at kunne stille noget op 
med misbruget, har haft store 
omkostninger i familien og for 
den enkelte. Om formiddagen 
er det alkoholbehandleren der 
styrer processen, da det er 
vigtigt, at man taler om sig selv 
og ikke om misbrugeren. Det 
kræver øvelse, netop fordi fokus 
alt for ofte har været på mis-
brugeren. Formiddagen byder 
på undervisning om relevante 
emner i forhold til pårøren-
deproblematikken. 

F.eks. ”Hvad er medafhæn-

gighed for noget?” ”Hvordan 
passer jeg på mig selv?”, ”At 
være barn af en alkoholiker” og 
”Hvad  behandlingen på Nør-
bygård går ud på”. Temaerne 
i undervisningen afhænger af 
gruppens sammensætning og 
behov.

Eftermiddagen foregår som 
regel som selvhjælpsgruppe, 
hvor deltagerne udveksler er-
faringer og lytter til hinanden. 
Behandleren tilbyder i et vist 
omfang parsamtaler om efter-
middagen. Dette bedes aftalt 
i forvejen (med Inger Marie 
Feilan).

Hvad nu hvis min 
pårørende får tilbagefald 
efter behandlingen?

Du er velkommen til fortsat 
at komme til efterbehandling. 
Tænk på, at du i lige så høj 
grad har brug for hjælp som 
misbrugeren. Tidsrammen på 
efterbehandlingsdagen er fra kl. 
10.00 til 15.30

Med venlig hilsen
Familieterapeut 

og alkoholbehandler
Inger Marie Feilan
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Årsredegørelser 
for lokalgrupperne 2013

Nykøbing lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i lige 
uger på Perlen, Nørregade 20 
i Nykøbing. PFT møder og 
pårørendegrupper er ligeledes 
onsdage i lige uger på Perlen i 
Nykøbing. Vi har haft et godt, 
men stille år i Nykøbing. Der 
er ikke den store tilgang af nye 
medlemmer, men det er dejligt 
at se de, der dukker op. Vi er en 
lille standhaftig flok på 10-14 
personer, selvfølgelig 5-10 mere 
når Charlotte kommer med 
beboere fra Nørbygård. Vores 
PFT kører når der er behov for 
det. Vi har tilmelding til PFT, 
så nogle måneder er der møde, 
andre måneder er der ikke. Vi 
holder stadig til på Cafe Perlen 
i Nykøbing, som heldigvis ser 
ud til at fortsætte. Vi har haft 
2 hyggelige bowlingture til 
Skive i 2013, en i foråret og en 
i efteråret. D. 25. maj var vi 18, 
der pakkede bilerne og kørte til 
Branden, for at mødes der og 
tage færgen til Fur. Det blev en 
rigtig hyggelig tur, hvor vi bl.a. 
oplevede at få kaffe ”På herrens 
mark”. D. 24. juli pakkede vi 
igen bilerne og kørte en tur til 
Vorupør, hvor vi først spiste fisk 
på Niels & Sinnes fiskerestau-
rant. Rigtig hyggelig og super 

god mad. Kaffen blev drukket 
på stranden, hvor det blæste en 
anelse for friskt, så det blev til 
et par hurtige kopper. Jenny 
og Bøje var så venlige endnu 
engang at lægge hus til vores 
sommer grill aften i August. 
Det var en rigtig god aften. 
Traditionen tro holdt vi juleaf-
slutning/julefrokost lørdag d. 
14. december. Vi startede med 
julefrokost, som en del af os 
havde forberedt hjemmefra. Det 
blev en rigtig dejlig dag, hvor vi 
selvfølgelig også nåede at spise 
lidt juleslik, selvom vi var ved 
at revne. Vores sidste møde i 
2013 skulle have været d. 21. 
december, men uden tilmeldte 
ingen møde, så det måtte vi 
aflyse. Nu glæder vi os til at se 
hvad det nye år bringer, men vi 
er da helt sikre på at det må være 
noget godt!

Betina Hansen
Nykøbing Gruppen

Viborg Lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i ulige 
uger i I.O.G.T. Huset på Røde-
vej 2d. i Viborg. Lokal PFT 
møde og møde for pårørende 
gruppen er hver 4. onsdag. I en 
periode har vi desværre været 
”hjemløse” pga. div. konflikter 

mellem I.O.G.T. og Viborg 
Kommune. Indtil disse blev 
løst og vi kunne komme tilbage 
til de ”vante” omgivelser, var 
der nogle rare mennesker der 
stillede deres ”stue og køkken” 
til rådighed. En stor tak til jer, 
det er noget der varmer, og 
forstærker vores sammenhold. 
Vores varme mad er stadigvæk 
hjemmelavet af nogle skønne 
damer der ved hvad vi har som 
vores livretter. Vi andre hjælper 
så bare til med borddækning/
oprydning og opvasken. Så 
alt det der foregår før, under 
og efter spisningen er jo bare 
”hjemmelig hygge”. Ud over de 
faste møder hvor der pt. deltager 
omkring 14 personer, har vi i 
2013 arrangeret en weekend/
kanotur med udgangspunkt fra 
”Bamse Bo” i Ulstrup. Vi var 
i år igen 25 personer der rigtig 
hyggede os sammen i fælleshu-
set med spisning, kort/brætspil, 
kaffe og en masse snakken. Vi 
vil også i 2014 lave kano / week-
end tur. Hytter og fælleshus er 
reserveret. Vores bowling aften 
var igen en rigtig god og hyg-
gelig aften, hvor der blev spist 
og snakket rigtig meget. Vores 
årlige ”motionstur” i Ulstrup 
Fredsskov, blev igen en god og 
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hyggelig dag for både de hunde 
og mennesker der var med, så 
det vil vi forsøge at gentage i 
2014. Til vores julehygge/af-
slutning var vi 34 personer der 
igen fik en god og spændende 
oplevelse med spisning, kaffe, 
og et uhyggeligt spændende 
pakkespil. På årets sidste dag 
var vi igen en lille flok og et 
par søde, rare og ikke mindst 
velopdragne hunde, der mødtes 
til en lille gåtur omkring Viborg 
losseplads. Efterfølgende var 
der dejlig varm kaffe, kage, 
snolder og en masse snakken.

Ove Raahede.
Viborg Gruppen

Herning Lokalgruppe
Gruppen mødes 4. tirsdag i må-
neden på adressen Tietgensgade 
5C i Herning. Lokal PFT møde 
er 2. onsdag i måneden, hvor 
vi ligeledes mødes på adr. Tiet-
gensgade 5 C Herning. I januar 
2013 startede vi med afholdelse 
af PFT møder. Der har deltaget 
9-12 personer hver gang, så vi 
kan konstatere, at der også i 
Herning er behov for dette til-

tag. Til vores socialaftener har 
vi været 35 personer i gennem-
snit. Vi hygger os med dejlig 
mad fra Helles Køkken og en 
masse snak. Vi har igennem 
2013 desværre mistet kontakten 
med nogle få medlemmer, men 
heldigvis er der kommet flere 
nye til. Vi sluttede året med 
et julearrangement med en 7 
retters menu, pakkespil og en 
masse hygge. Denne af ten 
deltog 42 personer. Benny Hay 
Petersen og Jørgen Larsen vil 
gerne takke jer alle for den store 
opbakning i har vist Herning 
gruppen. Vi glæder os til at se 
jer igen i 2014 samt forhåbentlig 
flere nye medlemmer.

Jørgen Larsen 
Herning Gruppen

Holstebro Lokalgruppe
Gruppen mødes 3. tirsdag i 
måneden på Niels Ebbesensvej 
6, Holstebro. Lokal PFT møde 
er 2. tirsdag i måneden på 
Niels Ebbesensvej 6, Holstebro.  
Af nyt i Holstebrogruppen i 
2013 kan nævnes, at Hermann 
er blevet kontaktperson, og 

Gudrun er ny suppleant. Endvi-
dere har vi skiftet mødested til 
Montagen, Niels Ebbesensvej 
6, Holstebro, så vi nu mødes 
både til social aften og PFT 
samme sted. Montagen ejes af 
Holstebro Kommune. Det er et 
rusfrit mødested for alle borgere, 
hvor man kan samles og danne 
sociale netværk. Her er alle 
faciliteter, hvor vi selv kan stå 
for vores arrangementer. Dejligt 
sted, som vi er glade for. Til de 
sociale aftener møder vi ca. 30 
personer. Og vi har en stabil 
PFT gruppe, hvor vi mødes 
8-10 personer. Vi ser også me-
get gerne nye medlemmer. Ud 
over de ”faste” arrangementer 
har vi i 2013 afholdt grillaften, 
og vi har været på bævertur i 
Klosterheden med guide. En 
rigtig spændende, og interessant 
tur. Desuden har vi været ude 
at bowle. Alt i alt et rigtig godt 
år for Holstebrogruppen. Vi ser 
frem til at se alle og meget gerne 
nye i 2014.
Hermann Grønbæk
Holstebro Gruppen
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Fra Else Engedal, tidligere beboer på Nørbygård, har vi modtaget følgende indlæg til bladet. 
Her fortæller Else en del af sin livshistorie. Tak for dit bidrag.

Hej, jeg hedder Else Engedal, 
jeg er 52 år, og jeg er alkoho-
liker.  Jeg har været i alkohol-
behandling, på Nørbygård, i 12 
uger sidste år fra maj til august. 
Jeg har været separeret fra min 
mand igennem 22 år siden 
november sidste år. Vi bor nu 
hver for sig, men er stadig rigtig 
gode venner, og har gennem det 
sidste år brugt mange kræfter 
og energi på at ”lære hinanden 
at kende på ny” og på at lære 
at tale sammen. Sammen har 
vi to piger på henholdsvis 19 
og 20 år.

Jeg kommer fra en tilsynela-
dende meget pæn og ordentlig 
religiøs kernefamilie, med styr 
på tingene og økonomien mm. 
Vi er en søskendeflok på 4, 
hvoraf jeg er den yngste. Meget 
kort fortalt, husker jeg tilbage 
på min barndom, som det pæne 
”glansbillede” udad til, men 
et stakkels ødelagt og splittet 
familieliv indenfor hjemmets 4 
vægge. Mine 3 ældre søskende 
var fløjet fra reden, da jeg som 
ca. 12 årig, gennemlevede mine 
forældres katastrofale ulykke-
lige skilsmisse.

 Efter den tid, blev jeg mere 
og mere indelukket. Jeg følte 
mig kun til besvær, og fandt 
hurtigt mine egne veje, som 
klassens klovn, den sjove, naive, 
fjollede pige, som altid gik med 
på den værste. Jeg glemte hurtig 
mig selv, og holdt krampagtigt 
fast i min facade, som jeg fast-

holdt ved hjælp af piller, hash 
og alkohol. Jeg levede mig 
fuldstændig ind i den rolle, og 
vidste til sidst ikke, hvem jeg 
ellers var.

 Jeg fik dog taget en ud-
dannelse, som kontorassistent 
og har siden da haft forskel-
lige jobs i årene, der er gået, 
selvfølgelig med facaden på. 
Jeg var utrolig stabil og havde 
aldrig en sygedag. Jeg var kon-
fliktsky, kontrolfreak og yderst 
perfektionistisk. Mit arbejde var 
altid gjort til punkt og prikke. 
MEN indvendig var jeg stadig 
den lille bange, selvdestruktive, 
frustrerede og stressede pige, 
som gjorde mere og mere ud af 
at holde på facaden, jo værre og 
værre jeg fik det med mig selv. 
For jeg kunne jo ikke forklare 
til nogen, hvordan jeg havde 
det, når jeg troede, at alle andre 
havde det ligesom jeg, men at 
de bare var meget dygtigere 
og klogere til alting, så det var 
bare mig, der var et ynkeligt 
skvat. Jeg kunne bare tage mig 
sammen. 

Livet fløj af sted om ørerne på 
mig, og jeg mærkede ingenting 
og jeg følte ingenting og jeg 
prøvede bare på at leve op til alle 
andre og gøre alle andre glade 
og tilfredse, og jeg prøvede 
bare på at overleve hver eneste 
dag. Da jeg som 30 årig mødte 
”min mand”, var det jo stadig 
facaden, han mødte. Indvendig 
følte jeg mig stadig som den 

dumme naive 15 årige pige, der 
ikke vidste hvad det ville sige, at 
være voksen. Vi fik dog hurtigt 
vores to piger, og det gjorde 
selvfølgelig kun min hverdag 
mere og mere uoverskuelig. Jeg 
anede ikke hvordan, jeg skulle 
være mor. Jeg passede og ple-
jede dem som en barnepige 24 
timer i døgnet. De blev nærmest 
overvåget konstant, de blev un-
derholdt, leget med og de måtte 
endelig ikke blive sure eller kede 
af det. Da de blev ældre, blev der 
ikke stillet krav eller sat grænser, 
for jeg vidste ikke selv, hvad det 
betød. Jeg ville gøre alt for, at de 
ikke skulle opdage, at jeg bare 
var en ”lille pige” bag en ”vok-
sen” facade. Min mand arbejde 
en 4-dages uge ude, og var kun 
hjemme i weekenden. Så når han 
kom hjem fra arbejde, krævede 
det endnu mere at holde facaden 
som den voksne mor og kone. 
Men vi dulmede ”heldigvis” 
det meste af weekenden med 
”hygge” øl og vin sammen, så 
virkede det faktisk som om at 
vi havde en rigtig god weekend. 
Jeg fortsatte jo bare med piller 
og alkohol hele ugen indtil han 
kom hjem igen.

Som 40 årig gik jeg ned med 
depression og så startede møl-
len med lægebesøg, psykiatri, 
familievejledning og bostøtter 
mv igennem det næste årti. Det 
gik indimellem lidt bedre ved 
hjælp at forskellige samtaler, 
kloge ord og diverse medicin, 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
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men hver gang endte jeg længere 
og længere nede i kulkælderen.

Alt ændrede sig imidlertid 
pludselig, da jeg tilfældigvis 
kiggede i en brochure i ven-
teværelset hos lægen en dag. 
Der var en test om brugen af 
alkohol, og efter at jeg havde 
gennemgået den helt for mig 
selv, stod det pludselig ganske 
indlysende og klart for mig, at 
jeg var alkoholiker. 

Derefter tog jeg i samråd med 
min bostøtte en uges afrusning 
på Skovvang i Holstebro. Det 
var første gang i mit liv, at jeg 
søgte hjælp i misbrugsregi, 
men jeg var ikke et sekund i 
tvivl om, at det var den vej jeg 
skulle hjælpes nu. Efter et par 
samtaler i misbrugscentret, blev 
jeg tilbudt, 12 ugers alkoholbe-
handling på Nørbygård. Jeg var 
bare så klar til at få hjælp nu.

Jeg måtte give slip på mand, 
børn og alt andet derhjemme for 
at blive indlogeret på Nørby-
gård og følge undervisningen/
alkoholbehandlingen nøje i 12 
hårde uger. Jeg kæmpede som 

en gal for at suge alt til mig, og 
jeg følte mest af alt, at jeg var på 
koncentreret overarbejde hver 
eneste dag. Det resulterede da 
også i flere nedture og angstan-
fald og det kostede mig megen 
sved og tårer og frustrationer. 

Der gik flere uger, hvor jeg 
følte mig total overbelastet, 
misforstået og angrebet og jeg 
var på et tidspunkt meget tæt på 
at give op. Jeg følte absolut ikke 
de forstod mig, MEN pludselig 
gik det op for mig, at det var 
MIG, der ikke forstod dem. Og 
da jeg begyndte at forstå ”deres 
sprog”, gik alting lige så stille op 
for mig. Jeg forstod pludselig, 
hvad det vil sige, at tage ansvar 
for mig selv og mit eget liv. Jeg 
skulle faktisk til at lære at være 
god ved mig selv, jeg skulle til at 
lære at ændre min tankegang og 
min adfærd, så jeg mindst mu-
ligt udsatte mig selv for det og 
de situationer, som gjorde livet 
surt for mig. Det var et kæmpe 
arbejde.  I starten skulle jeg kon-
stant tænke over næsten alt hvad 
jeg foretog mig, for at gøre livet 

så enkelt og let som muligt for 
mig selv. Men med langsomme 
og meget små skridt, har der nu 
efterhånden åbnet sig en helt ny 
og bedre vej for mig. 

Den skal holdes ved lige hver 
eneste dag, så den ikke gror 
efter, og jeg ender i gammel 
adfærd som før. Jeg bruger de 
redskaber og den viden, som jeg 
fik med mig hjem fra Nørbygård 
hver eneste dag, og jeg plejer 
min ædruelighed med åbenhed 
og ærlighed i det daglige, end-
videre har jeg 2 mdl. samtaler 
med min bostøtte, og så holder 
AA møder, PFT, selvhjælps-
grupper, Nørbygårdforeningen 
og Gensynsdage ved lige, og 
det fungerer rigtig godt for mig, 
og det gør også, at jeg nu nyder 
livet næsten hver eneste dag 
i stedet for bare at overleve.  
MEN det kræver, at jeg bruger 
sindsrobønnen, hvis der opstår 
problemer, og at jeg holder fast 
i mig selv og det jeg har lært.
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SE NU LIGE HER!!
Nu har I en oplagt mulighed for at deltage i Nørbygård 
Foreningens sommerferietur, som altid afvikles i uge 29 
Det er en dejlig familietur hvor alle som er medlem 
af Nørbygårdforeningen kan deltage til en fantastisk 
billig pris, og prisen i år er sat ned til 1000 kr. for 
voksne og 500 kr. for børn.
 For den pris bliver du tilbudt kørsel, overnatning, fuld kost, 
og en hel udflugtsdag til Legoland. 
Vi skal i år opholde os i et dejligt spejdercenter som ligger i Grejsdalen 
ved Vejle. Det er et fantastisk skovområde og kun 15 min fra Vejle 
centrum hvis man kører med offentlig transport. 
Jeg vil gerne opfordre dem som går og tænker på om det kunne være 
noget for jer at prøve at deltage i sådan en ferie. PRØV DET. Det er en god måde at komme 
i kontakt med andre på tværs af grupperne i Nørbygårdforeningen, og samtidig komme ud og 
opleve noget i trygge og rolige omgivelser.

KOM OG VÆR MED I VIL IKKE FORTRYDE
Hilsen fra en som har været med på sommerferie mange gange
Sonja R.

Nørbygårdforeningen
er en forening for:
-   tidligere og nuværende brugere      

af Nørbygård
-   pårørende
-   frivillige medarbejdere
-   støttemedlemmer
-   andre interesserede

Vi laver aktiviteter,
som er med til at
-   øge livskvaliteten
-   skabe fællesskab
-   opbygge socialt netværk
-   forbedre situationen omkring  

udskrivning
-   forebygge nye institutionsophold 

Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner,  
udflugter og weekend-ture.

Har du lyst til at
-   få yderligere oplysninger
-   høre om aktiviteter, hvor du bor
-   blive støttemedlem
-   blive frivillig medarbejder    . 

.. så kontakt os!

Årligt husstandskontingent: 225,-.
Årligt medlemskontingent: kr. 125,-.
Gavebidrag indbetales til Sparekassen Thy 
Reg. nr. 9111 kontonr. 0002437899
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Telefon: 99 17 25 00

Bliv medlem af
NØRBYGÅRDFORENINGEN
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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: 
FØRST EFTER 1 APRIL 2014 til:
Helle og Svend Åge Kjeldberg  
på tlf.  28 56 90 87 (Helle ś nr) – 21 85 91 87 (Svend Åge ś nr) 
SENEST den 1 juni 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 bus-
sen 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 dagtur til Legoland som en del af den planlagte ferie.

Reservering af lejrudstyr
Kan bestilles hos Charlotte Døjholt på tlf. 40 40 19 44 senest ugen før afgang.
Med venlig hilsen
Ferieudvalget / Sonja Raahede  tlf. 30 28 81 46/ raa@fibermail.dk
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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: Tietgens-
gade 5 c, Herning.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.
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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. 15. marts , kl. 10.00 – 16.00
 Lør. d. 12. april , kl. 10.00 – 16.00
 Lør. d. 10. maj , kl. 10.00 – 16.00
 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 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
NørbygårdforeNiNgeN

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

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

Nørbygårdforeningens 
generalforsamling 2014.

Fredag den 25. april 2014, kl. 18.00 på 
Nørbygård.

Dagsorden i denne udgave af Nørbygård Nyt.
 

Forårshyttetur den 23. – 25. maj 2014.
Turen går til Susvind på det naturskønne Mors.

Se mere om hytten på: www.susvind.dk
Program i denne udgave af Nørbygård Nyt.

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 Bam-
sebo Camping. 

Yderligere informationer trykkes i Nørbygård 
Nyt nr. 2 – 2014.

Weekendudvalget v/Sonja, tlf. 30 28 81 46.

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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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 24. maj 2014
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 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 2014

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

 Lør. d. 15. marts , kl. 10.00 – 16.00
 Lør. d. 12. april , kl. 10.00 – 16.00
 Lør. d. 10. maj , kl. 10.00 – 16.00
 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 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?


