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REDAKTIONENS SPALTE

Fra 
Nørbygårdforeningens generalforsamling 

i april 2013 
trykkes hermed formandens beretning…

Der var engang en der sagde, 
oversat til nutids dansk: ”Jeg 
er helt autentisk når jeg gør det, 
jeg lige har lyst til.” Han blev 
født for 200 år siden og hans 
navn er: Søren Kirkegård.Så 
allerede dengang var det nok 
heller ikke nemt at være helt sig 
selv, det er desværre ikke blevet 
nemmere, for i dag er det sådan 
mange steder at det med solida-
ritet, humanisme, respekt for 
mennesket og rummelighed er 
henvist til at være værdier man 
kun forholder sig til i festtaler. 
Sådan er det heldigvis ikke her 
i Nørbygårdforeningen. Her 
har vi ingen problemer med at 
rumme og respektere det en-
kelte menneske, og det er jo en 
rigtig god oplevelse man får når 
man er sammen med alle sine 
venner her i Nørbygårdforenin-
gen, og gode timer og oplevelser 
er der jo rigtige mange af her 
i vores forening. Tag nu bare 
vores sommerferietur der i 2012 
gik til Hovborg på Langeland, 
hvor vi var 52 personer, heraf 12 
børn, som rigtig hyggede sig i 
en helt ny lejr. Her var der plads 
til alle ikke bare fysisk men så 
sandelig også med respekt og 

rummelighed for hver eneste 
deltager. Udover de planlagte 
udflugter, var der også 2 perso-
ner der fik en morgenvækning 
med sang og kaffe på sengen. 
De havde nemlig kobberbryllup 
(uden papir).

Ligeledes var der også en flot 
fyr der fik serveret sin morgen 
the hver dag af en dejlig dame. 
Så kom ikke og sige at der ikke 
er respekt og rummelighed.

Så en rigtig stor tak til alle i 
ferieudvalget.

Vores weekend/kanotur afvik-
lede vi igen i 2012 på Bamsebo 
Camping. Her var der 25 men-
nesker der fik en rigtig god og 
hyggelig weekend sammen. Så 
tak til de personer der igen stod 
for dette arrangement.

Her i 2012 har vi desværre 
måtte lukke ned for vores lokal-
gruppe i Thisted pga. manglede 
tilslutning, vi opretholder dog 
stadigvæk kontakten til Være-
stedet Friheden, så vi igen kan 
bruge deres tilbud når der igen 
er tilslutning til at starte Thisted 
Gruppen op igen. Så tak til dig 
Niels for din indsats i Thisted.

Selvom vi har mistet en lo-
kalgruppe, så har vi, efter et 

par forsøg fået startet en ny lo-
kalgruppe op i Herning, og den 
fungerer lige så godt som de 3 
andre lokalgrupper, med sociale 
aftener og P.F.T.Hvad der ellers 
er af aktiviteter i grupperne vil 
I høre mere om under punkt 5.

Vores medlemsblad ”Nørby-
gård Nyt” er jo en del af vores 
ansigt udadtil. Bladet bliver læst 
af mange forskellige mennesker, 
så jeg vil her opfordre jer til at 
komme med nogle indlæg til 
bladet. Har I haft en god ople-
velse i jeres lokalgruppe så send 
et indlæg til bladet. Redaktøren 
skal så nok sørge for at det 
komme i bladet.

En af de ting som vi meget nø-
dig vil undvære, er vores årlige 
adventshygge her på Nørbygård. 
I 2012 var vi igen ca. 120 per-
soner der fik en rigtig god og 
hyggelig dag sammen, og man 
tager altid herfra med en rigtig 
god fornemmelse, så en stor tak 
til Nørbygård. Jeg håber vi ses 
igen her i 2013.

Nørbygårdforeningens øko-
nomi for 2012 ser igen rigtig 
godt ud, da vi afsluttede året 
med et overskud på 1.112,00 kr. 
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Dette skyldes bl.a. At de forskel-
lige aktivitetsudvalg er rigtige 
gode til at overholde vores for-
delingsprocent på 40/60, men 
ikke mindst at vi har et særdeles 
godt samarbejde med Røde Kors 
Genbrugsbutikken i Hanstholm. 
De er p.t. den største bidragsyder 
til Nørbygårdforeningen. Jeg 
håber vores gode samarbejde 
med ”Den bette butik” her i 
Hanstholm vil fortsætte også i 
de kommende år. En stor tak til 
Røde Kors Genbrugsbutikken.

Hele foreningens regnskab vil 
blive gennemgået under punkt 4.

Vores ansøgninger om øko-
nomisk støtte fra de forskellige 
kommuner er sat i gang, og vi 
håber på at få nogle positive 
tilbagemeldinger fra dem alle.

Selv om vi ikke p.t. har en aktiv 
lokalgruppe i Skive kommune, 
har de godkendt regnskabet for 
de midler som gruppen i Skive 
modtog i 2012.Jeg vil derfor 
igen i år søge om økonomisk 
støtte fra Skive. Jeg tror vi igen 
får en positiv tilbagemelding fra 
Skive Kommune.

Fremtiden for Nørbygårdfor-
eningen er jeg ikke så bekymret 
for, fordi jeg ved at der stadig-
væk vil være et behov for en 
forening. Vores medlemstal er 
stabilt på ca. 190 medlemmer, 
og jeg tror at vi skal i gang med 
at opsøge tidligere medlem-
mer, hvis vi vil gøre os håb om 
en stigning i medlemstallet. 
Hvordan dette skal gøres, vil 
vi i bestyrelsen diskutere, for 

det kan være svært, men ikke 
umuligt at leve som ædru al-
koholiker her i Danmark. For 
vores ”Drukkultur” er berygtet. 
Noget af det første en udlænding 
siger om os Danskere, når man 
spørger ind til det er: At vi er 
”Venlige og Hjælpsomme, og 
så drikker vi helt vildt meget”. 
Så har I nogle ideer vil vi meget 
gerne høre disse, så vi også kan 
gøre det muligt at leve et godt 
liv som ædru alkoholiker.

Til slut. En lille opfordring:
Pas nu rigtig – rigtig godt på 

dig selv og også lidt på hinan-
den. Jeg håber vi ses til nogle af 
Nørbygårdforeningens mange 
aktiviteter i 2013.

Ove Raahede, Formand for 
Nørbygårdforeningen.

REDAKTIONENS SPALTE

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 på gironr. 4103653
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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Pkt. 1) Velkomst / godkendelse 
af generalforsamlingen
Velkomst ved Ove. General-
forsamlingen godkendt, den er 
varslet jævnfør vedtægterne.

Pkt. 2) Valg af: dirigent, refe-
rent og stemmetællere
Dirigent: Erik
Referent: Thomas
Stemmetællere: Arne og Lars
Pkt. 3) Godkendelse af for-
mandens / bestyrelsens be-
retning
Formanden fremlagde sin be-
retning, som blev godkendt.

Pkt. 4) Godkendelse af regn-
skab for 2012
Formanden præsenterede for-
eningens regnskab, som viser 
et samlet resultat for 2012 på 
kr. 1.112, 91. Generelt udviser 
foreningens regnskab en god 
sund økonomi. Regnskabet blev 
godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5) Beretning fra lokal-
grupperne / ad hoc udvalg
Nykøbing gruppen v/Betina
Viborg gruppen v/Ove

Holstebro gruppen v/Herman
Herning gruppen v/Jørgen
Ferieudvalget v/Sonja

Pkt. 6) Valg til bestyrelsen
Beboerrepræsentanter: Yvonne 
Henriksen, Ivar Hansen
Medarbejder på Nørbygård: 
Charlotte Døjholt, Thomas 
Hauge
Nykøbing: Betina Hansen
Viborg: Ove Raahede
Holstebro: Henrik Jeppesen
Herning: Jørgen Larsen
Tre bestyrelsesmedlemmer 

REDAKTIONENS SPALTE

Referat af generalforsamling 
i Nørbygårdforeningen 

fredag den 19. april 2013

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 på gironr. 4103653
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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REDAKTIONENS SPALTE

valgt på generalforsamlingen:
 Boje Andersen, Karin Villerup, 
Bo Schiermer

Pkt. 7) Indkomne forslag
Ingen forslag tilsendt

Pkt. 8) Eventuelt
Sonja: Forslag om at der skal 
være en bestyrelsespost til et 
medlem fra hhv. Thisted og 
Skive, for at bevare kontakten. 
Dette ville kræve en vedtægts-
ændring.
Niels Kristian efterspørger 
adgang til at se referater fra 
bestyrelsesmøder, der arbejdes 
på forskellige løsninger til at 
offentliggøre referaterne.
Bo: Ønske om at kunne lægge 
flere ting ud på NBG ś hjem-
meside.

Thomas Hauge.
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Indbydelse til 
Nørbygårdforeningens 
Kano- og Weekendtur 
sensommeren 2013

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:
Pool - område med en solopvarmet swimmingpools og solterrasse – børnevenlige klappe-
geder, som elsker selskab. 
Fuldt udstyret legeplads med bl.a. trampolin, svævebane og ny stor Tarzanbane (2008). Kano-
sejlads på Gudenåen – Fri lystfiskeri ved Gudenåen for vore campister – Petanque – Boldbane 
– Tennis – Kæmpeskak – Beachvolley ved åen – Bordtennis og flot ny minigolfbane. (2009)

Tidspunkt  Fredag den 30. & 31. aug. - 1. sept. 2013

Sted  Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Mødetidspunkt  Fredag den 30. august mellem kl. 16.00 – 18.00

Overnatningsmuligheder 6 ps. hytter  min. 4 personer 
  Egen telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
  Campingvogn eller Camper.

Priser  Ved overnatning I hytte 450,00  pr. voksen
  Ved overnatning i telt / campingvogn 400,00  pr. voksen
  Børn til og med 17 år. 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.
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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 2013.
 
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 cam-
pingpladsen, hvor vi 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, få dækket 
jeres behov med base på en dejlig campingplads med gode faciliteter.

Sidste tilmeldingsfrist til denne tur er den 4. august 2013
Tilmelding kan ske til  Jens Chr.    tlf.   51899798
 Else Marie  tlf.   28529821
 Sonja           tlf.   30288146

Ved tilmelding skal I lige fortælle os, om I vil bo i hytte. 

Ps. Læs som appetitvækker om kanoturen 2012 under afsnittet: 
Nyt fra lokalgrupperne…
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Vi kan hjælpe hinanden. 

”Alt det, vi hver især har i ryg-
sækken, lægger vi i en slags fæl-
les pulje, og så kan folk tage dét 
af det, de kan bruge,” siger Else, 
der er med i selvhjælpsgruppen 
i Værestedet. 

Værestedets selvhjælpsgrup-
pe har fungeret en måneds tid, 
og der er seks medlemmer.

Else er gået ind i selvhjælps-
gruppen, fordi hun har erfa-
ringer fra tidligere om, at det 

er en god ting. I mange år har 
hun kæmpet med depressioner, 
angst og alkohol, og sidste år 
var hun i alkoholbehandling på 
Nørbygård ved Hanstholm, og 
i den forbindelse har hun været 
med i selvhjælpsgrupper.

”Selv om det ikke er de sam-
me problemer, vi hver især har 
haft, kan vi hjælpe hinanden, for 
vi taler samme sprog.

Jeg håber på, at jeg kan give 
mine erfaringer videre og mod-
tage noget fra de andre. Vi kan 
jo alle blive klogere. Og jeg vil 
gerne være med til at gøre en 
forskel.

Én af de gode ting ved grup-
pen er, at man ikke kan sige 
noget, der lyder dumt. Hvis man 
f. eks. har oplevet angst, så kan 
man fortælle, hvordan man har 
tacklet den selv.

Èn af reglerne i gruppen er, at 
man ikke må give gode råd. Man 
kan fortælle sin egen historie, og 
så er det op til de andre, om de 
kan bruge det til noget. Fordi 
man taler om mange personlige 
ting, er det også vigtigt, at man 
har tavshedspligt i gruppen.

Gruppen arbejder med for-
skellige temaer f. eks. angst, 
livshistorier og depression, og 
enten Birthe eller Leo er med i 
gruppen som tovholdere.

Jeg regner med, at grup-
pen kan give mig en mulighed 
for at lære mere om livet og 
hverdagen, som jeg kan bruge 
fremover, og at nogen kan bruge 
det, jeg har med. Jeg har lært, 
at hvis jeg ikke gør noget selv, 
kommer jeg ikke videre. Det, 
jeg har oplevet, er ikke alene 
min egen fejl, men det er mit 
ansvar at tage imod hjælp og få 
redskaber til at komme videre 
med mit liv,” slutter Else.

” Når man deler sin smerte 
med andre,

mister den sin kraft…”

Artikel til bladet…
Else, der i 2012 havde ophold og gennemførte sin alkoholbehandling på Nørbygård, 

har nu efter sin udskrivning kontakt til Værestedet i Ikast Brande kommune. 
Hun har til Brugerbladet for socialpsykiatrien, Ikast Brande Kommune, 

” Bøgen” – i marts nummeret 2013 medvirket i  følgende indlæg vedr. selvhjælpsgrupper,  
som vi har fået lov til at trykke i Nørbygård Nyt. Artiklen lyder således:

Er man i behandling på 
Nørbygård, er man au-
tomatisk gratis medlem 
af Nørbygårdforenin-
gen og vil således få til-
budt bladet Nørbygård 
Nyt.

Ny adresse?

For alle medlemmer i 
foreningen gælder det:
HUSK ved flytning at 
give besked om adresse-
ændring til Sonja Raa-
hede, Ulstrup, der er 
tovholder på adresseli-
sten.

Sonja Raahede træffes 
på tlf.

97 85 49 57



11

Interview…
Jane D. Hansen har indvilget i at deltage i dette interview. Hun blev den 5.11.2012 indskrevet på 
Nørbygård i Alkoholbehandlingen og har gennemført den primære behandling. Efterfølgende har 
hun modtaget  efterbehandlingstilbuddet, hvor hun har arbejdet på det personlige plan med tilba-
gefaldsforebyggende terapi. Det skal oplyses, at Jane medvirkede i interviewet, mens hun stadig 
var i denne behandling. Jane er i dag udskrevet til egen ny bolig – hun siger det således omkring, 

hvor hun holdningsmæssigt står i dag:

Jeg er nødt til at holde mig helt fra alkohol, 
hvis jeg vil have et liv…

Hvem er Jane?
Jeg er 60 år gammel og har 
voksne børn. I 1991 mistede 
jeg min mand, som døde af 
lymfekræft. Jeg er oprindelig 
fra Århus men bor nu i Vest-
himmerlands kommune, som 
har bevilget mit behandlings-
ophold her.

Jeg blev fyret fra mit flexjob 
med ½ års opsigelse på grund af 
rigtig meget fravær – begrundel-
sen lyder på sygdom, men der er 
egentlig tale om fraværsdage på 
grund af misbrug.

Jeg har haft alkoholproble-
mer i mange år. Når jeg tænker 
tilbage, så er tingene egentligt 
kommet let til mig, - vi havde et 
velfungerende familieliv og so-
cialt liv, hvor det var normalt at 
tage et par glas rødvin indimel-
lem. God økonomi. Men jeg kan 
også se, at der har været meget 
alvor i mit liv. Vi fik et barn, der 
blev født med hjertefejl. 

Jeg brugte meget energi på 
børneopdragelse og på, at tin-
gene og hjemmet skulle fungere 
m.v. Det var ligeledes en rigtig 
svær tid, da min mand fik kræft 
– fokus var hele tiden rettet mod 

sygdommen, og al energi blev 
brugt til at være opmærksom, 
at støtte og passe ham. Den dag 
i dag tror jeg simpelthen, at jeg 
var slidt, men det havde jeg ikke 
øje for dengang. Jeg var jo den 
velfungerende, der kunne klare 
det hele… Og det krav stillede 
jeg også til mig selv. Og midt i 
alt det, har jeg ikke været god 
til at have øje på mine behov 
og til at tale om, når jeg havde 
det svært.

Har du tidligere været i 
behandling?
Mit forbrug af alkohol tog til i 
1990’erne – jeg brugte det som 
hygge, at have det sjovt og til 
at slappe af på. Og længe bildte 
jeg mig ind, at jeg ikke havde 
noget problem. Det ændrede 
sig imidlertid, og i 1997 gen-
nemførte jeg et 6 ugers dags-
behandlingsforløb i Århus lige 
så vel, som jeg har deltaget i en 
familiegruppe i IOGT.

Jeg holdt mig ædru i 4 år, og 
set i bakspejlet var jeg godt klar 
over, at jeg ikke kunne styre 
at drikke, men jeg manglede 
simpelt hen accepten af, at jeg 

er alkoholiker.
Når jeg drikker i dag er det 

ikke bare et par glas rødvin. Jeg 
drikker rødvin og spiritus uaf-
brudt og drikker, til jeg segner. 
Man kan sige, at jeg er ligeglad 
med alt andet, og jeg er ikke i 
stand til selv at få det stoppet. 
Det har aldrig været skjult for 
mine børn, at jeg drikker, og de 
har som voksne ofte afruset mig, 
hvor de rationerede mængden 
af alkohol til mig - det foregik 
i hjemmet.

I 2011 solgte jeg huset og 
mødte min eks. samlever, som 
jeg flyttede sammen med. Vi har 
ofte drukket sammen, idet han 
også kan lide at få nogle øl, men 
han drikker ikke tilnærmelsesvis 
på samme måde som jeg. Også 
han har stået i situationer, hvor 
jeg har været bevidstløs af druk, 
og hvor han var bange for, at jeg 
ville dø af mit druk.

Vi har for nogle måneder 
siden valgt at gå fra hinanden, 
idet han ikke ønsker at stoppe 
med at drikke. Og jeg har intet 
valg… Jeg er nødt til at holde 
mig helt fra alkohol, hvis jeg 
ønsker et liv.
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Forud for min indskrivning på 
Nørbygård blev jeg indlagt på 
Farsø sygehus til afrusning med 
efterfølgende 6 ugers ophold på 
Blå Kors i Hobro. Jeg har nu ef-
ter at have gennemgået den pri-
mære behandling fået en indsigt 
i, at jeg i rusen søgte letheden og 
friheden fra problemerne. Men 
tilbage står, at jeg jo ikke fik det, 
jeg søgte… og at jeg ikke ønsker 
sådan et liv mere. Og at jeg som 
ædru skal arbejde på at kunne 
have det skægt, at få noget sjovt 
ind i livet, så jeg ikke behøver at 
tage alting så alvorligt. 

Hvad tænker du om 
fremtiden?
Jeg er lige nu i gang med efter-
behandling, hvor jeg arbejder 
med tilbagefaldsforebyggende 
terapi. Jeg roder rundt i mine 
tilbagefald – det er rigtig svært 
at trævle op. Og jeg bliver utro-
lig træt. Min behandler siger til 
mig: Så tag dog stilling… Og 

det er virkeligt gået op for mig, 
at det er mit ansvar at tage nogle 
valg – og at jeg skal til det.

På Nørbygård lever vi jo i 
beskyttede rammer – lidt en 
osteklokke. 

• Jeg skal til at have fokus ret-
tet udad og have fundet mig 
en bolig. Jeg tør ikke vende 
tilbage til Århus, da jeg der 
har skubbet alle fra mig, så 
jeg vælger fortsat at bo i 
Vesthimmerland.

• Jeg skal have skabt mig et 
ædru voksent liv og have 
etableret en vennekreds.

• Jeg skal have lavet budget og 
skal til at forholde mig til min 
økonomi.

Det er noget skræmmende, og 
jeg er lidt bange.

Jeg har erkendelsen af at 
være alkoholiker og af at være 
afhængig af alkohol, men har 
stadig svært ved accepten af 

det. Jeg har tidligere været god 
til at bagatellisere mit misbrug 
– derfor er det vigtigt for mig 
at stå ved min afhængighed og 
være bevidst om den. Jeg har 
valgt, at jeg fremover vil bruge 
AA og Nørbygårdforeningen, 
hvor jeg kan dele mine tanker 
med ligesindede.

Jeg har brug for denne støtte, 
og jeg kan ikke lade være med 
at tænke:

” Det er da utroligt, at man 
kan være så afhængig i sit ho-
ved, at man tror, man kan tage 
et enkelt glas, når man godt véd, 
hvor man ender…”

Tak til dig, Jane, for samtalen 
– og go´ arbejdslyst videre frem 
for dit ædru liv.

Inga Pedersen, Nørbygård.

”At finde sig selv er at røbe sit skjul
og finde sig i at bli’e fundet,
at råbe ”hér er jeg” og træde i sol
- for før var du blindet og bundet!
Frit komme frem
som en ven mellem dem,
der troede, du var forsvundet.”

Fra Jesper Kallesøes 
”At kende sig selv…” – vers 4.
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obS obS obS…

Der findes mange beviser 
på, at ”dovenskab”, er med 
til at gøre mange ting nem-
mere at håndtere.

Derfor 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 op-
lysninger indeholdende:

Navn:
Adresse:
Tlf. nr.:
E-mail adr.:

til raa@fibermail.dk

Med venlig hilsen 
Ove Raahede, formand.

JULI
Nu toner elverfolkets sang over engen, 
hvor smørblomster lyser som lygter.
Nu hvisker vinden dagen lang 
over kæret, hvor engblommers sladrende lygter
taler om sommer, der stråler som guld, 
om en Ræv ved sin grav med sit rævekuld,
en vibe, der ruger for anden gang 
og om strandens muslinger, sten og tang.

Fuldmoden sommer, som summer af lykke
og stjæler hjertets inderste glød.
Hvem elsker ikke en sommermorgen
med sommerfugle og fuglelyd,
fortravlede bier, der laver honning,
humlebasserne brummer omkring,
en guldsmed, mariehøns og en myredronning,
en flue i et jagtedderkoppespind.

Stille vejr og høj, høj himmel,
hede fra øst og kraftig termik.
Våger på træk under skyernes skimmel,
skønt forårstrækket gled bort og blev væk.
Forårssangen er forstumme,
træernes løv bli’r tungt og tæt,
kålfuglen flagrer i himmelrummet
på silkevinger – lys og let.

Blomsterpragt, græshoppemusik
gemt i en grøn og skyggefuld lund.
Fløjlsblødt græs og solmosaik,
en guldramme om en fredfyldt stund.
Havet glitrer som tusinde krystaller
og kærtegner stranden med sin våde mund,
mens præstekravens unge kalder
skjult for øjet på stenet grund

Efterårstrækket starter
i sommerkuling med bølgebrus.
Akrobatiske kjover bestjæler ternen,
der møjsomt har fisket i havets hus.
Vadefuglene kommer fra fjeldet
i sommerdragt med farveglans
fremtryllede fra himmelvældet
langs Jyllands vestkyst siden Sct. Hans 

BB. Hanstholm 1997
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

25 glade personer havde til-
meldt sig vores årlige kano- 
weekendtur som gik til Bam-
sebo Camping ved Gudenåen. 
Der var allerede om onsdagen 
nogle, som ankom til pladsen, 
mens vi andre ankom i løbet af 
fredagen. Humøret var i top, og 
vejret var ok.  

Efter indkvartering i de 3 hyt-
ter, telte og campingvogne, var 
der dømt snak og kaffe drikkeri.

Man fandt hurtigt sammen oppe 
ved fælleshuset, som vi havde 
lejet for hele weekenden. Hur-
tigt blev man enige om, hvem 
der passede grillen og hvem, 
der ordnede de øvrige ting til 
aftensmaden om fredagen.

Det blev i løbet af aftenen 
aftalt, at de, som ønskede at 
komme med på kanotur om 
lørdagen, skulle af sted kl. 
10 næste formiddag. De seks 

kanoer, som vi igen havde lånt 
ved Vibohøj, blev alle anvendt 
og efter et solidt morgenmåltid 
og påklædningen på plads, for 
at man kunne komme med på 
kanotur, drog man af sted i det 
dejlige vejr og med højt humør 
om bord.

Jens tog ansvaret som styr-
mand på den ene skude og fik 
med sig en hel ny gast,”Bente”, 
som skulle læres op. Der gik 

Fra Sonja Raahede har vi modtaget flg. indlæg som appetitvækker til dette års kano- og weekendtur:
For at give evt. nye, som ønsker at deltage, en fornemmelse af, hvordan vi nyder sammenværet 
på en weekend- kanotur, har jeg skrevet et indlæg om turen, vi afholdte sidste år.

Stemningsbilleder fra 
kano- weekendturen 

den 24. – 26. august 2012
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ikke lang tid, inden der var skabt 
et godt samarbejde - ”God elev”.

Kanoturen gik først forbi 
Ulstrup Marina og videre mod 
Langå. På bredden stod der 
mange lystfiskere med snøren 
i vandet og prøvede lykken. 
Før Langå kom vi forbi den 
sprængte bro 1944, så gik der 
historie i den. Inden Langå be-
gyndte det at regne kraftigt. Vi 
kom i læ ved Langå Camping 
og snakkede om, om vi skulle 
opgive resten af turen.

To af de seks kanoer fortsatte 
dog videre mod Fladbro, hvor 
man undervejs oplevede laks, 
der sprang gennem vandet, og 
de var store.

Efter besværet på Gudenåen 
drejer man til venstre og op 
af Nørreå de sidste 400 meter 
op til Faldbro, og turen er vel-
overstået. Man ringer hjem til 

Bamsebo og laver en aftale om 
at blive hentet, og så er det hjem 
i bad og klar til en festaften.

Mens der var nogle, som tog 
på kanotur, var vi 5, som tog på 
El musseet ved Tangeværket. 
Her fik vi den viden, som vi 
ønskede omkring strømmens 
betydning for vores samfund. 
Der var også nogle af os, som 
fik en hårrejsende oplevelse, da 
vi fik statisk elektricitet igennem 
kroppen. Det var en spændende 
oplevelse, og vi havde nogle 
lærerige timer, inden vi kørte 
tilbage til Bamsebo.

Om aften havde vi en dejlig 
fest, hvor vi hyggede os med 
dejlig mad og et amerikansk 
lotteri. Hver gang vi har lotteri, 
går der konkurrence i den. 

Der var også lige en fødsels-
dag, som vi skulle fejre. ”Ma-
dam Villerup” blev, et par dage 

før vi var sammen, halvrund 
og det kunne vi jo ikke bare 
glemme, så der blev sunget og 
uddelt  gave.

Efter en lang og indholdsrig 
dag med mange gode oplevelser 
og masse af dejlig mad gik folk 
til køjs, og søndag morgen var 
man klar til at hjælpe hinanden 
med at få ryddet op og pakke 
sammen, så man kunne spise 
rester, inden man drog hjem fra 
en dejlig weekend, hvor man har 
været sammen med nogle glade 
og imødekommende mennesker.

Det er dejligt at være med til 
at skabe nogle rammer for men-
nesker som er positive.

Med venlig hilsen 
Weekendudvalget
v/Sonja Raahede

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
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Oplysning – oplysning – oplysning

Hjemløse på herberg og forsorgshjem i 2012.

• 6.157 personer benyttede i 2012 et herberg eller forsorgshjem.

• 23 % af brugerne var kvinder.

• Hovedparten – 70 % - var mellem 30 og 59 år.

• Der indgår 68 institutioner i statistikken. De tre største er Møltrup Optagelseshjem,  
For-sorgshjemmet Østervang og Forsorgshjemmet Vibohøj.

• I gennemsnit varede et ophold på et botilbud 55 døgn.  
Brugerne har dog oftest flere ophold 
på et år, og i gennemsnit opholder 
brugerne sig derfor 107 døgn på et 
eller flere af de 68 bo-tilbud.

Kilde: www.ast.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.: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 a, 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: Henrik Jeppesen, tlf. 23 28 13 44.
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe den 2. tirsdag hver måned. kl. 19 – 21 på:
Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, 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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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2013
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

Lør. d. 6. juli, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 17. august, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 28. september, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 26. oktober, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 30. 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 efter- 
behandlings- og pårørendedage sker ved 
henvendelse til Anne Mette Dieckmann  

og Ib Hjort Jensen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm

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

Aktivitets-tilbud
NørbygårdforeNiNgeN

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

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

Nørbygårdforeningens 
sommerferietur 

til Egerup 
uge 29: den 13. – 20. juli 2013.

Se opslag i sidste nr. af Nørbygård Nyt.
Nørbygårdforeningens 

Kano- og weekendtur 2013
Den 30. august til den 1. september 2013 

til Bamsebo Camping. 
Se opslag inde i bladet.

Sidste tilmelding senest den 4. aug. 2013 til:
Jens Chr. tlf. 51 89 97 98 

eller Else Marie, tlf. 28 52 98 21 
eller 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 2013
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lør. d. 7. sept. og søn. d. 8. sept.
Lør. d. 23. nov. og søn. d. 24. nov.

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.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2013

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lør. d. 6. juli, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 17. august, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 28. september, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 26. oktober, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 30. 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?


