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REDAKTIONENS SPALTE

Tillykke Tillykke Tillykke med 20 års jubilæum…
Den 11. april 2012 fejrede Røde Kors Butikken i Hanstholm 20 års fødselsdag.
Det blev fejret på behørig vis med taler, gaver, gæster og et ekstra godt tilbud med 20 %
på alt genbrugstøj. Til daglig er der i alt 25 frivillige tilknyttet butikken. Konsulent Mette
Bengaard fra Røde Kors var mødt op. Hun fortalte om, hvad overskuddet fra butikken går til.
Overskuddet bliver delt mellem Nørbygårdforeningen og Røde Kors. Sidste års overskud
gik til hjælp til Romabørn, og et sundhedsprojekt i Congo. Lokalt blev fem unge sendt på
sommerlejr, og der blev uddelt julepakker i ”Hanstholm Kommune”.
Nørbygårdforeningen har
gennem de sidste 20 år
modtager 1. million kr. i
støtte fra Røde Kors butikken.
Nørbygårdforeningen siger
en stor tak til Røde Kors
Butikken for deres støtte og
gode samarbejde gennem de
sidste 20 år.
På bestyrelsens vegne
Charlotte Døjholt
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Nørbygårdforeningens
Generalforsamlingen
den 27. april 2012
- Formandens beretning
Når jeg er sammen med alle
jer fra Nørbygårdforeningen,
så kommer jeg til at tænke på
en bestemt svensker, hans navn
er Bjørn Afzelius, han døde
desværre alt for tidligt i 1999
bare 52 år gammel, men inden
han stoppede med at ”puste luft”
nåede han at skrive en masse
gode sange, der handlede om
kærlighed, livets glæder og
sorger, men også med et stærkt
element af politisk indignation
(harme-vrede).
En af de sange, han lavede i
1980, kunne godt have været lavet til os, den hedder ”Evelina”
og handler om en svensker, der
er ombord på en af Stena-lines
færger på vej til Frederikshavn.
Her bliver han forelsket i
Evelina, og de bliver enige
om at fortsætte til København,
hvor de bliver forlovet på Larsbjørnsstræde, for de vidste jo,
at man dengang kunne få alt
her. Var det ikke ”på lager”
kunne det skaffes, så ud over
et par guldringe købte de også
2 flybilletter til Madrid. Da de
så lander i Madrid, bliver de
stoppet i tolden af 2 Guardian
Civil, uden pas og penge, men
Evelina kunne tale spansk, så de
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fik lov til at låne deres tjenstebil.
Da de så havde været i Madrid
et stykke tid, blev de enige om
at tage til Paris. Det foregik på
samme måde, men på et tidspunkt fik de hjemve´, så de tog
flyveren til Lübeck, men her gik
det galt, for her stod politiet og
ventede på dem. De tog Evelina
med på stationen, og han blev
eskorteret til Puttegarden.
Da han så kommer hjem, så
er det, at han finder ud af, hvor
mange gode venner han har.
Det er ikke sikkert, at vi har
været i Madrid eller Paris, men
vi har været på Nørbygaard, vi
har også prøvet og oplevet en
masse, og efter at vi er kommet
hjem fra Nørbygaard til en af
Nørbygård-foreningers lokalgrupper, har vi jo også fundet
ud af, hvor mange rigtige gode
venner vi har.
En af de mange ting, vi er
gode til i Nørbygårdforeningen,
er bl.a. at vedligeholde og udbygge et godt socialt netværk.
Vi ved fra ny forskning fra
USA-Canada og Sverige, at
mangel på sociale kontakter er
lige så skadelig for helbreddet

som at ryge 15 cigaretter om
dagen. Føler man sig ensom,
vokser stress og bekymringer.
Det kan være med til at starte
en ensomhedsspiral. Den siger
med klare udsagn præcis, hvad
der sker, hvis der ikke bliver sat
noget i gang.
Det at sætte noget i gang syntes jeg, at vi er rigtige gode til
her i Nørbygårdforeningen. Tag
nu bare vores sommerferietur,
der i 2011 foregik på Tonneshøj
ved Haderslev, hvor der var 63
dejlige mennesker, som deltog
aktivt i de mange forskellige
aktiviteter, som sommerferieudvalget havde arrangeret.
Jeg selv ankom først til lejren
om onsdagen, og sikke da en
modtagelse jeg fik: ”HEJ-HEJ”
og velkommen – Hvornår ta’r
du hjem igen? Jo, man føler sig
altid rigtig velkommen i Nørbygårdforeningen.
Så en rigtig stor tak til alle jer
i ferieudvalget.
I 2011 afviklede vi igen en
kombineret kano- og weekendtur på Bamsebo Camping i
Ulstrup. Det var igen en dejlig
weekend for alle 25 deltager.

Dette arrangement vil blive
gentaget i 2012
Der skal også lyde en stor tak
til weekend udvalget.
Vores lokale grupper har
også i 2011 fungeret rigtig godt
med PFT og sociale aftener og
forskellige aktiviteter, som i vil
høre mere om under punkt 5.
Lisbet fra Thisted Gruppen
valgte i 2011 at stoppe som
kontaktperson p.g.a. manglende
tid. En stor tak til dig, Lisbet, for
din indsats.
Vores medlemsblad Nørbygård Nyt er jo vores ansigt udadtil, og det bliver læst af rigtig
mange, så jeg vil opfordre jer
til at komme med nogle indlæg.
Tag en snak i grupperne, hør om
ikke der er en ”god historie,”
som I synes skal med i bladet.
En af de mange ting, som vi i
2011 har kunnet glæde os over,
er vores årlige adventshygge på
Nørbygaard. I år var vi igen ca.
130 personer, der fik en rigtig
god og hyggelig dag sammen.

Der blev spist, sunget og snakket, så en stor tak til Nørbygaard. Jeg håber vi ses igen i 2012.
Nørbygårdforeningens økonomi for 2011 ser rigtig god
ud, da vi afsluttede året med et
overskud på 2.346 kr. Dette vil
vores kasserer fortælle meget
mere om under punkt 4.
En af årsagerne til dette er, at
vi har et rigtigt godt samarbejde
med den lokale Røde Kors Genbrugsbutik her i Hanstholm. Det
håber jeg vil fortsætte i årene
fremover.
Så tak til den ”Lille” hyggelige butik her i Hanstholm.
Vi har desværre her i 2011
måtte lukke ned for vores lokalgruppe i Skive. Dette skyldtes
manglende tilslutning, og at
der pt. bare er 8 registrerede
medlemmer. Muligheden for at
starte gruppen op igen er stadig
åben, men det kræver en større
opbakning, som jeg med tiden
håber vil komme.
Tak til dig, Kristian, for din
indsats.
Vores ansøgninger om økonomisk støtte fra forskellige kommuner er sat i gang, nogle har vi
fået tilsagn fra, andre venter vi
på, så pt. ser det ikke helt sort ud.

at det er en god investering ikke
bare økonomisk men så sandelig
også menneskeligt at få mennesker med et alkoholmisbrug
i behandling.
Der er jo nemlig sket det i
2011, at man efter mange og
seje møder har fået lov til at opføre en modtageafdeling her på
Nørbygaard, og at der er fuld belægning i alkoholbehandlingen.
Det er ikke bare noget, der
er glædeligt og ”Tænder lyset”
for Nørbygårdforeningen, men
også for de mennesker, der
får muligheden for at komme
i behandling. Så jeg tror, at vi
fremover vil se en stigning i
antallet af medlemmer i Nørbygårdforeningen.
Måske er dette også et godt
tidspunkt at minde os selv og
hinanden om, at man sagtens
kan være et godt, dejligt og
værdsat menneske uden, at man
nødvendigvis skal præstere en
hel masse, for det at turde være
den, man virkelig er, det er flot.
Så pas nu RIGTIG-RIGTIG
godt på dig selv, også lidt på
hinanden
Ove Raahede
Formand

Hvad der vil ske i fremtiden
med Nørbygårdforeningen er
der jo ingen der rigtig ved, men
man kan jo have nogle tanker.
Der var engang en kinamand
der sagde: ”It´s better to light a
candle, than curse darkness,” og
jeg tror, dette er ved at ske, fordi
vi oplever jo pt., at de forskellige
kommuner er ved at finde ud af,
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Referat fra generalforsamling
i Nørbygårdforeningen,
Nørbygård fredag den 27. april 2012
1. Velkomst/godkendelse af
generalforsamling.
Formand, Ove Raahede bød
velkommen, og generalforsamlingen blev godkendt.
2. Valg af dirigent, referent
og stemmetællere.
Erik Jeppesen blev valgt
som dirigent og Charlotte
Døjholt som referent.
Stemmetællere blev Arne
Christensen og Lars Jensen.
3. Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning.
Se vedlagte bilag for formandens/bestyrelsens beretning. Beretning blev godkendt.
4. Godkendelse af regnskab
for 2011.
Regnskabet blev gennemgået af foreningens kasserer,
Ulrik Nielsen. Han kunne
fremvise et flot stykke arbejde med positive tal, og
fik tak for det store arbejde.
Regnskabet blev godkendt.
5. Beretning fra lokalgrupperne/ad hoc udvalg.
Thisted: Niels fortæller, at
det går godt i Thisted. Der er
omkring 15 til 20 personer
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til socialaften. PFT gruppen
er ikke aktiv pt. Der arbejdes på, at få PFT gruppen
i gang igen. Der er afholdt
Bowlingaften.
Grillaften
sammen med brugerne fra
Friheden. I december var
der juleafslutning med alt
hvad der til hører.
Nykøbing: Betina fortæller,
at de har haft et roligt år.
Der er ikke kommet mange
nye til gruppen. De er omkring 10 til 14 der mødes
til socialaften på Perler i
Nykøbing. PFT står stiller.
Der er mulighed for tilmelding til PFT, hvis der er
ønske om det. Gruppen har
haft Bowling 2 gange. En
tur til Jesperhus Blomsterpark, hvor 51 personer deltog. Grillaften på Tøndring
Tumleplads. Juleafslutning
med 30 deltagere. Sidste
mødeaften var mellem jul
og nytår.
Viborg: Ove fortæller, at det
går stille og rolig i Viborg.
Der er omkring 12 til 15
personer, hver gang til socialaften. En nyhed i grupper er, at de selv laver mad
til socialaftener. Det står 5
skønne kvinder + 1 mand

for. Det er gruppen meget
glad for. De har afholdt en
weekend/kanotur til Bamsebo camping. Bowlingaften
og julehygge. Det er blevet
en tradition for gruppen,
at mødes den sidste dag på
året. Der går de en tur og
slutter af med kaffe og kakao.
Holstebro: Henrik fortæller, at de går rigtig godt i
Holstebro. De er omkring
40 personer der mødes til
socialaften. Til PFT møder
er de omkring 12 personer,
hver gang. Gruppen har været til Bowlingaften og på
Højris Slot. Grillaften blev
afholdt hos Bente og Hermann og var en super godt
aften.
Sommerferie
udvalget:
Anette orienterer om sommerferien, som afholdes i
uge 29. Turen går til Langeland.
Weekend/kanotur:
Sonja
orienterer om turen der er
den 24-26 august 2012. Stedet er Bamsebo Camping,
hvor der er reserveret hytter.
Der er også mulighed for
selv at medbring telt/campingvogn.

Depot bestyrer: Niels Chr.
orienterer om mulighed for
udlån af div. ting fra depot.
Der arbejdes på, at få lavet
et system ift. udlån. Evt.
med mærkning med nr. eller
navn på diverse effekter.
6. Valg til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev Karin
Villerup, Bo Schimer og
Bøje Andersen genvalgt.
Jørgen blev valgt til suppleant. Yderligere bestyrelsesmedlemmer er:
Ove Raahede (Viborg),
Henrik Jeppesen (Holstebro), Betina Hansen (Nykøbing), Niels Støttrup
(Thisted), Bodil Pagaard og
Keld Korsholm (Beboerrep.) Charlotte Døjholt og
Thomas Hauge (Personale
NBG).

7. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne
forslag.
8. Evt.
Ove Raahede takkede Jan
Danielsen for hans indsat
på Nørbygård gennem de
sidste 20 år. og for hans
bestyrelsesarbejde i Nørbygårdforeningen.
Holstebrogruppen takkede
ligeledes Jan som fik overrakt gaver fra grupper/foreningen.
På bestyrelsens vegne
Charlotte Døjholt

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

Bliv medlem af
NØRBYGÅRDFORENINGEN
Nørbygårdforeningen

er en forening for:
- tidligere og nuværende brugere
af Nørbygård
- pårørende
- frivillige medarbejdere
- støttemedlemmer
- andre interesserede

Vi laver aktiviteter,

som er med til at
- øge livskvaliteten
- skabe fællesskab
- opbygge socialt netværk
- forbedre situationen omkring
udskrivning

- forebygge nye institutionsophold
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 medlemskontingent: kr. 125,Husstandsmedlemsskab: kr. 225,Gavebidrag indbetales på gironr. +73 +87809285
CVR-nr. 25 85 04 91
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00
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Orientering
fra depotbestyreren
Hvis der er nogen, som på
et eller andet tidspunkt har
behov for at bruge et telt,
sovepose, liggeunderlag eller
en luftmadras eller det hele,
så kan man kontakte Niels
Christian Poulsen på mail:
ncpoulsen@gmail.com eller
pr. tlf.40893352 for at få det
reserveret.
Ang. udlevering af det,
som man vil låne, kan man
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evt. aftale med Niels Chr.
hvornår man vil afhente, eller
man kan aftale med Charlotte,
at hun evt. kan tage det med
ud i lokalgruppen, når hun er
på besøg.
Hvis man evt. skal anvende
noget til den kommende sommerferietur, kan man aftale
med Niels Chr. at han får det
med bussen fra Nørbygård.
Det er vigtigt, at man senest

den 1. juli har reserveret det,
man skal bruge til sommerferieturen, og hvis man skal
med på kano/weekendturen
i slutningen af august mdr.,
skal man senest 1. august
have reserveret det, man skal
anvende.
Med venlig hilsen
Niels Christian Poulsen,
depotbestyrer.

Fra Alex Wolf, Skive, der tidligere har været i behandling på Nørbygård for sit alkoholmisbrug, har vi modtaget følgende indlæg til bladet. Han kalder det:

Bedre sent end aldrig!
Denne overskrift kan dække
mange ting – især for en ædru
alkoholiker. Her er den nu tænkt
som forklaring på, hvorfor jeg
ikke har fået skrevet før nu. Men
når jeg i dag sidder her på mit
lille landsted, tænker jeg også
på, at det det aldrig er for sent at
sætte proppen i flasken og få sit
liv tilbage.
Den 12. februar 2012 kunne
jeg fejre 2 års dag som ædru
alkoholiker. Jeg har i et tidligere
indlæg beskrevet tiden omkring
behandlingen og månederne efter. I dette indlæg vil jeg kigge på
tiden efter og frem til i dag. Hver
dag er jeg evig taknemmelig for
at være ædru. Jeg prøvede, som
mange andre, at blive ædru uden
hjælp. Men jeg måtte sande, at
der skulle professionelle kræfter
til. Dem fandt jeg på Nørbygård.
Dog har jeg erfaret, at der forud
for en for succesfuld behandling
ligger noget helt andet og mere
essentielt til grund for et positivt
forløb og dermed et liv uden
alkohol i tiden der følger efter
behandlingsopholdet..

Beslutningen

De sidste 2 år har mange spurgt
mig, ikke mindst alkoholikere,
der endnu ikke er kommet ud
af alkoholens snerrende bånd,
hvordan det er lykkes for mig at
forblive ædru. Hvad skal der til?
Hvad er det der gør, at det lykke-

des for dig Alex? I lang tid havde
jeg ikke svaret. Det er nu blevet
helt klart for mig, at hvis viljen og
villigheden1 ikke er tilstede, altså,
hvis DU ikke er klar, så hjælper
ingen behandling. DU skal være
klar!. Ikke familien, ikke arbejdsstedet, ikke dine venner – men DU
skal være klar. Klar og motiveret
til at erkende din afhængighed,
arbejde med dig selv og villig til
at vende blikket indad. Det var
jeg den 12. februar 2010. Helt
klar. JEG havde besluttet mig.
Som apropos hertil, har jeg også
svært ved at tro, at den der bliver
”presset” i behandling, har en fair
mulighed for succes, i forhold til
den der selv træffer beslutningen.
JEG var klar! Det har uden nogen
tvivl været min forudsætning for,
at jeg i dag lever som ædru.

Deltagelse i AA- møder

Under behandlingen var deltagelse
i AA møder obligatorisk. Jeg
mødte således også op første
tirsdag efter behandlingen i
Skives AA gruppe på Den blå
Viol. Der har jeg stort set været
hver tirsdag de sidste 2 år. Som
de andre AA grupper jeg har
deltaget i, er Skive gruppen en
homogen gruppe med stor varme,
omsorg og kærlighed. AA er et
helt fantastisk sted at komme.
Her skal jeg ikke forklare mig.
Jeg skal fortælle hvad jeg har på
hjertet, og deler det med resten af

gruppen. Deltagerne forstår mig,
uanset hvad jeg deler omkring min
ædruelighed. Der nikkes, smiles
og de forstår, hvad jeg siger. Det
er en helt helsende virkning jeg
oplever der. Jeg har primært brugt
møderne til at dele det, der fylder i
mig af frustrationer og negativitet.
Når jeg gik derfra, var jeg ”lettet”
og havde aflastet mit indre. Jeg
havde delt det, jeg havde på hjertet
med de andre. De tog deres del
af mit problem til efterretning,
eller også lod de det ligge. Det
primære var dog, at jeg ikke bar
det hele med mig igen, når jeg
gik. Jeg havde en kort periode,
hvor jeg ikke havde noget at dele,
hvorfor jeg sprang møderne over.
Det delte jeg efterfølgende, og der
blev jeg igen belært på den gode
måde. En af de øvrige gjorde mig
opmærksom på, at selvom jeg
ikke havde noget at dele, kunne
det jo være, at de andre havde
noget, de havde lyst til at dele med
mig. Dejligt. Kun én af mange
mange positive historier jeg kunne
tage med mig fra et AA-møde. Her
deles i sandhed erfaring, styrke
og håb!

Tilbagefald

Da jeg kom hjem efter behandling,
forberedte jeg mine nærmeste på,
at jeg kunne tage tilbagefald. Ja,
jeg forberedte dem så intenst, at
de på et tidspunkt bemærkede,
at de fornemmede, at jeg var ved
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at få accept til et tilbagefald, jeg
allerede havde planlagt. Det var
heldigvis ikke tilfældet. Jeg ville
jo for alt i verden ikke miste alt
det, jeg trods alt havde genopbygget af tillid og selvrespekt i mine
første ædru måneder.
Jeg har ikke taget tilbagefald
indtil dato. Hvorfor og hvordan
er det lykkedes mig, spørger jeg
mig selv om. Hver gang når jeg
frem til det samme svar: Fordi jeg
var KLAR, da jeg gik i behandling. Min bund var nået. Nogle
har efterfølgende bemærket, at
min bund ikke var langt nede i
forhold til så mange andres! Nej,
men det var min bund, og sådan
er det. Den personlige bund er jo
netop personlig og ikke en kvantitativ størrelse ! Glædeligvis må
jeg også konstatere, at mange
alkoholikere, der tager tilbagefald, forholdsvis hurtigt kommer
tilbage i AA programmet. Jeg er
ikke i tvivl om, at grunden hertil
bl.a. skal findes i det fællesskab,
der er blandt ædru alkoholikere
og ikke mindst de positive og
opbyggende AA-møder.

At redde andre

Jeg husker med al tydelighed,
hvor påvirket jeg var i behandlingen, når nogle af beboerne
tog et tilbagefald. Denne følelse
er ikke blevet mindre af, at jeg
jo har kendt mange i min AAgruppe nu gennem mere end et
år. Vi opbygger tætte relationer
via vores fælles problem. Derfor
gør det ondt, når nogen falder fra.
Jeg vil så gerne hjælpe, men må
jo igen sande, at før man er klar
til et ædru liv, vil det være meget
svært at leve uden alkohol. Et par
stykker af de dejlige mennesker,
jeg var i behandling med, har
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været i tilbagefald stort set siden
behandlingen. Det synes jeg er
svært at være vidne til. Jeg har
prøvet at gøre mit, men må jo
gang på gang sande, at de ikke
får et ædru liv før DE er klar.
Mine velmenende ord og lange
samtaler gør dem desværre ikke
mere klar. Det har været hårdt at
sande, men nu er jeg efterhånden
ved at lære det.

Dagligdagen

Friheden ved selv at være herre
over livet, er det, der har præget
min hverdag mest. JEG vælger
selv. Der er ikke en afhængighed,
der bestemmer hvert minut i
min hverdag. Nu er det MIG der
disponerer tiden. En fantastisk
fornemmelse, at værre herre over
sin egen tid. Den største gave er,
at jeg igen har fået et normalt forhold til mine nære og ikke mindst
mine børn. De kan igen regne
med mig. Det er mig de taler
med, mig de er sammen med, mig
der overholder aftalerne og ikke
alkoholen der styrer. Jeg har i en
vis udstrækning tørdrukket gennem mit arbejde. Det vil sige, jeg
har arbejdet meget, og når jeg har
interesseret mig for noget, har jeg
brugt al min tid på det. Ikke for
at jeg var bange for at alkoholen
igen skulle få overtaget, men vel
nærmere fordi jeg kunne. Min
”højrisikosituation” definerede
jeg under behandlingen, som når
jeg var alene i mit hus og ikke
forventede besøg eller havde
aftaler/planer. Paradoksalt nok,
er det netop denne situation, jeg
nu betragter som min ”comfort
zone”. Altså her hvor jeg slapper af og nyder ædrueligheden i
fulde drag.

Sindsro

Sindsro kan jeg ikke nævne
uden samtidig at nævner Sindsro
bønnen. En bøn som har betydet
rigtig meget for mig. Jeg ved, at
hvis jeg kan leve efter den, vil
alkoholen aldrig blive min hersker igen. Det er dog ikke altid
lige nemt at bevare sindsroen,
skal det retfærdigheds vis siges.
Det lykkes i 80-90 procent af tilfældene. De sidste 10-20 procent
fylder også forholdsvis meget,
men tro mig, jeg arbejder med
det hver dag. (Det kan dog være
lidt svært, når der er sammenfald
mellem de 10-20 procent og min
arbejdsgiver) Men, men. Det bliver heller ikke ham, der skal være
skyld i, at jeg tager et tilbagefald.
Den ”sejr” skal hverken han eller
andre personer kunne tillægges.

Tak

Jeg kan ikke redde alle alkoholikere, men jeg kan redde mig selv.
Og så kan jeg støtte og læne mig
op af de alkoholikere, der har
truffet det samme valg som jeg.
Nemlig, at det er os der fastsætter
dagsordnen og ikke alkoholen.
Jeg er lykkelig for mine første
2 ædruelige år. Det har ikke
kun været en dans på roser men
ærgrelserne har været mindre end
glæderne. Og glæderne har til
gengæld været mange og store.
Så store, at jeg ikke vil bytte dem
for indholdet af en flaske. Jeg ser
meget frem til min næste årsmønt
og ikke mindst et snarligt gensyn
på Nørbygård. Tak til alle jer, der
har været der hen ad vejen på den
ene eller anden måde. Det er aldrig for sent at vælge et ædru liv.
Alex

At Sejle I Egen Sø…
Så mig selv som et stolt og flot skiw.
Og sandt nok så sejlede jeg, men kun fordi jeg var snot stiv.
Jeg søgte fred og varmere himmelstrøj
En overgang lykkedes det faktisk og jeg var svimmelhøj.
Jeg fatted ik´ mådehold, så jeg endte på det både kåde og våde hold,
indtil jeg var gået kold...
Jeg ku´ ikke ”bare lade vær”
Det var sprutten der var skipper for min adfærd...
Smadrede med uærlighed den kærlighed jeg havde her,
for den jeg havde kær.
Der var både storm og sprit i mit gadekær!
Så pas nu på hvilket farvand du fisker i...
Alkohol til styrbord, skam til bagbord. Begge hvisker de!
Og vores liv mister vi...
Du har det i maven som om du kun spiser mad med svesker i...
Sku ud i en storm der rev i mine sejl
Ku ikke få øje på land og mine åbenlyse fejl.
For hver slurk jeg sank fik depressionen mere tyngde
Og skibet var så småt at begyndt synke...
Bundproppen var gået..
Mine sejl de var flået..
Hvorfor jeg lod det ske har jeg knapt nok forstået.
Men før end jeg fik set mig om så var bunden nået...
Og jeg sad med kun armod tilbage i min favn
Men fik dog heldigvis kæmpet mig tilbage i havn
Nørbygård blev nu min nye hjemstavn.
Lærte mig at reparere mig selv og atter gøre gavn.
Begik mytteri, sendte kaptajn alkohol planken ud.
Idag forstår jeg ikke hvordan jeg har holdt stanken ud.
Men nu er den retmæssige kaptajn atter ombord!
Med hænderne solidt plantet her på mit ror.
For nok kommer der sikkert atter blæst og bølger men
Jeg har sat en kurs nu og følger den!
Nørbygård er i lasten som ballast, så jeg ved jeg ikke kan fejle
En sømand beder ikke om godt vejr, han lærer sig at sejle...
Kim Sonne, Nørbygård 2012.
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Farvel til
Nørbygårds souschef
Nørbygårds souschef gennem
20 år, Jan Danielsen, har i en
alder af 62 år valgt at opsige sin
stilling for at gå på efterløn og
pension.
Det blev markeret ved en
sammenkomst sidst i april måned, hvor beboere, personale,
formanden for Nørbygårds bestyrelse og Jans nærmeste familie var inviteret.
Der blev sagt farvel og tak fra
beboere, kollegaer, leder og formand Anders Damm. Tak for en
god indsats gennem 20 år, hvor
Jan med sine menneskelige og
faglige kvalifikationer har været
med til at præge udviklingen på

Nørbygård. Jan har været med
til at tage imod og sige velkommen til ca. 2000 beboere, som
gennem årene har haft ophold

på Nørbygård og har således
lagt øre til mange livshistorier.
Det var en god og festlig dag,
men alligevel også lidt vemodig.
Jan afslutter en flot erhvervskarriere og har efter afsluttet
uddannelse i 1975 arbejdet 37
år i socialt arbejde, heraf 10 år
som leder af Kirkens Korshærs
varmestue i Randers og 20 år
som souschef på Nørbygård.
Alle gode ønsker til Jan og
hans familie – og god vind
fremover.
Erik Jeppesen
centerleder
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LÆR MIG,
AT OGSÅ JEG KAN TAGE FEJL
AF OG TIL…

Nedenstående bøn blev med et kærligt smil læst op og givet til Jan ved hans afskedsreception.
Det trykkes hermed efter ønske i Nørbygård Nyt.
Sognepræst V. Andersson, Emdrup, han fundet frem til nedenstående inskription fra bagsiden
på indgangsdøren til en engelsk kirke – fra året 1610:
”Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart vil være gammel.
Bevar mig for den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag
og ved enhver lejlighed.
Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer. Gør mig eftertænksom, men ikke
trist – hjælpsom, men ikke nævenyttig.
Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes som en skam ikke at bruge den
fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste!
Fri mig fra altid at ville remse endeløse detailler op, og give mig evne til hurtigt at komme
til sagen.
Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere – og lysten
til at beklage mig over dem vokser, som årene går. Jeg vover ikke at bede om nåde nok til at
kunne nyde andres beretninger om deres kvaler, men hjælpe mig til at udholde dem med tålmod.
Jeg tør ikke bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed og mindre selvsikkerhed,
når mine erindringer synes at være i modstrid med andres.
Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til! Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være en helgen – nogle af dem er meget svære at
holde ud – men et surt og tvært gammelt menneske er et af djævelens mesterværker.
Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet dem hos – og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.”
- slutter den gamle inskriptions bøn, som der nok kan føles lige så stort behov for i 2000’erne,
som da den blev fæstnet på den engelske kirkedør!
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Indvielse af Nørbygårds
nye modtageafdeling
Onsdag den 30. maj var en god
og festlig dag for Nørbygård og
dermed Nørbygårds målgruppe.
Masser af mennesker var mødt
frem for at være med til at fejre
indvielse af Nørbygårds nye
modtageafdeling.
Formand for Nørbygårds bestyrelse Anders Damm bød
velkommen og fremkom ved
indvielsen med en stor tak til
arkitekt, ingeniører og håndværkere for et godt og veludført
arbejde. - Vi synes, at vi har fået
en flot og funktionel bygning, og
at vi har fået meget for pengene.
Etablering af en modtageafdeling har været på vej længe.
Forslag om en modtageafdeling
ved Nørbygård er en del af ny
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plan: Nørbygård - alkoholbehandlingscenter og bosted 2008.
Ansøgning om etablering af en
modtageafdeling ved Nørbygård
blev fremsendt til Thisted kommune den 18. februar 2008. I
efteråret 2011 blev det endelig
besluttet i byrådet i Thisted
kommune, at der skulle bygges en ny modtageafdeling ved
Nørbygård.
Modtageafdelingen er til personer, der ved indskrivning på
Nørbygård er påvirket af alkohol
eller andre rusmidler i lettere
grad og ligeledes til personer,
som under et behandlingsforløb/
ophold i bosted tager et tilbagefald. Modtageafdelingen vil
også kunne anvendes til borgere,

som har behov for særlig pleje
og omsorg. Tilbuddet vil i høj
grad bidrage til, at beboeren
fastholdes i behandlingen og at
Nørbygårds boafdelinger søges
fastholdt som rusfrie boafdelinger.
Nørbygårds medarbejderteam
har tilegnet sig mange specifikke
misbrugsfaglige kompetencer
og kompetencer i beslægtede
områder, bl.a. indenfor psykiatri. Alle disse kompetencer og
ligeledes Nørbygårds værdigrundlag vil blive taget med over
i modtageafdelingen. Således
kan der laves målrettede forløb
med fokus på motivation til at
lave forandring til et rusfrit liv.
Nørbygård er en selvejende

NYT FRA NØRBYGÅRD
institution, tilknyttet KFUM’s
Social Arbejde i Danmark og
med driftsoverenskomst med
Thisted kommune.

Tak til arkitekt, ingeniører og
ikke mindst håndværkerne, som
alle har leveret et godt og flot
arbejde.

Tak til Thisted kommune for
bevilling og dermed tilsagn om,
at være med til at udvikle Nørbygårds tilbud og imødekomme
de behov borgerne har for pleje
og omsorg, når en borger med
misbrugsproblemer søger ophold på Nørbygård.

Vi glæder os til at tage modtageafdelingen i brug og dermed
levere god service til de borger,
der har det behov og ligeledes at
forebygge yderligere social- og
helbredsmæssig deroute.
Erik Jeppesen

Deltagelse i
Volleyball stævne
i Lemvighallen
Torsdag den 19. maj drog Nørbygård bosteds beboere og personale til Lemvig for at deltage i
Borgerskolens årlige Volleyball
turnering.
Som billederne illustrerer,
blev der gået til den, og det blev
en rigtig god dag i hallen, hvor
der blev vist stor iver fra både
spillere og jublende tilskuere.
Eftermiddagen afsluttedes på
Borgerskolen, som bød på friske
pitabrød og stort kagebord.
Helle Hansen,
Nørbygård bosted.
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WEEKENDTUR – KANOTUR!
Så er vi klar igen til at nyde en weekend
Så er det nu, hvis I vil med på en kombineret kano- og weekendtur ved den naturskønne Gudenådal.
Vi skal bo på Bamsebo Camping - en dejlig trestjernet familieplads, hvor hygge, afslapning og naturoplevelser er i højsædet.
Bamsebo Camping har rigtige mange aktiviteter for både børn og voksne:
Pool - område med en soloopvarmede swimmingpools og solterrasse – børnevenlige klappe-geder,
som elsker selskab. Fuldt udstyret legeplads med bl.a. trampolin, svævebane og ny stor Tarzanbane.
Kanosejlads på Gudenåen – fri lystfiskeri ved Gudenåen for vore campister – petanque – boldbane –
tennis – kæmpeskak – beachvolley ved åen – bordtennis og flot ny minigolf.

Tidspunkt:

Fredag den 24. - 25. og 26. august 2012.

Sted:

Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Mødetidspunkt: Fredag den 24. august mellem kl. 16.00 – 18.00
Overnatnings
muligheder:

Priser:
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6 ps. hytter min. 4 personer
Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
Campingvogn eller Camper.
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.

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
Kanotur

Under denne weekend er der 6 kanoer til rådighed.
Det vil så være muligt at benytte disse kanoer både til en aftentur om fredagen og til en længere tur
om lørdagen. F.eks. fra Bamsebo Camping og til Fladbro eller kun til Langå, alt afhængig af vejret.

Fiskemuligheder

Som campist på Bamsebo Camping må man på en strækning a ca. 400 meter af Gudenåen fiske uden
dagspas. Ønsker man at fiske i andre områder af Gudenåen, skal man selv købe et dagskort til de zoner,
man ønsker at fiske i, og man skal have det statslige fiskekort for 2012.
Om fredagen vil vi ved fælleshuset grille ved den store grill.
Både fredag og lørdag har vi mulighed for at være helt for os selv i et fælleshus på campingpladsen,
hvor vi så vil lave en dejlig festmiddag om lørdagen og hygge os efterfølgende.
Det er som I kan læse, her en ny måde at 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: Den 1. august 2012
( husk at oplyse, om I vil bo i hytte!!! )
Tilmelding kan ske til:

Jens Chr.
Else Marie
Sonja

tlf.
tlf.
tlf.

51899798
28529821
30288146
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Fra en deltager i pårørendeweekend på Nørbygård har vi modtaget flg. indlæg. Hun er
en datter, hvis far er i behandling på Nørbygård. Af hensyn til pladsen i dette blad, er der
redigeret i indlægget, så det er i afkortet udform. ( red).

En ny chance....!
”Kære Camilla. Du inviteres
hermed til familieweekend
på Nørbygård den 3.-4. marts
2012,” var hvad der stod i det
brev, jeg modtog fra Nørbygård.
Så da jeg satte mig i min bil
d. 2 marts og skulle køre de 193
km til Hanstholm, var det med
meget blandede følelser. Jeg
skulle op til min far, som efter
knap 40 år i alkohol og andet
misbrug endelig havde besluttet
sig for at blive ædru. Så jeg kørte
af sted med glæde, men også
med en vis ængstelighed, - jeg
var jo enormt lykkelig over at få
min far tilbage men også nervøs
for, hvad der skulle ske i denne
weekend. Skulle vi sidde i en
rundkreds og komme hinandens
tanker og følelser ved, eller hvad
skulle der ske?
Jeg er 28 år gammel, jeg har
3 børn med 3 forskellige mænd,
jeg bor dog sammen med min
yngstes far og har gjort det i
3 1/2 år. Jeg er uddannet bygningsmaler og er faktisk selv
tidligere misbruger. Mit misbrug
startede med hash, så blev det
speed, derefter kokain. Dette
stod på i ca. 6 år, så tog jeg en
kold tyrker fra speed og kokain
i feb. 2008 men lagde først ha18

shen på hylden for ca. 1 år siden.
På det tidspunkt havde jeg været
afhængig i ca. 9 år..
Jeg har kun boet sammen med
min far i ganske kort tid da jeg
var lille; jeg var ca. 1 1/2 år, da
mine forældre blev skilt. Min
bror flyttede med min far, og jeg
blev hos min mor.
Jeg har været på weekend
hos ham, da jeg var mindre og
husker dette som gode tider,
det var først da jeg blev ca. 12
år, at det gik op for mig at der
var noget galt med min far, og
alle de løgnehistorier som min
mor måtte dækker over på hans
vegne, gik lige pludselig op for
mig gennem mine teenager år..
Jeg har siden, jeg var 17 år,
kun set ham 3 gange. Så da han
anmodede om mit venskab på
Facebook sidste år, blev jeg
noget overrasket og meget glad,
for med anmodningen fulgte en
lang forklaring på, at han nu var
i behandling og at han savnede
os alle og at han gerne ville se
mig. Den skulle jeg lige tygge
lidt på.. Men det endte jo med at
jeg ringede til ham. Og det viste
sig at være en af mit livs bedste
beslutninger!
Jeg ankom til Nørbygård

fredag d. 2. marts, og blev
modtaget med åbne arme af alle
beboerne i Udsigten, som sad
og snadrede og drak kaffe foran
brændeovnen.
Ingen vidste rigtig, hvad der
skulle ske, så da vi lørdag gik
over i fælles stuen for at spise
morgenmad, var vi noget spændte. Alle beboerne på Udsigten
havde fået besøg af enten børn,
søskende eller forældre og venner, som alle var kommet for at
støtte op om dem.
Vi fortsatte herefter i salen,
hvor der blev holdt et meget
spændende foredrag om, hvad
alkohol gør ved folk, og om
hvordan det overtager ens liv
og sørger for, at man som misbruger sætter alt andet over styr
bare for at få lov til at drikke.
De fortalte om de mange tabuer,
der er omkring alkohol, og om
de kæmpe store ofre, man som
pårørende også gør for at skjule
det for omverdenen. Selv om det
var hårdt, var det en information,
jeg kunne forholde mig til, og
som jeg kunne bruge til noget.
I gruppearbejdet endte jeg i
”børne” gruppen, altså os som
havde en far eller mor som var
i behandling. Og det var fanta-

stisk at sidde sammen med andre
som var i samme båd - alle med
vidt forskellige historier i bagagen, men vi var alle fælles om
en vigtig ting i vores liv, nemlig
en mor eller far, som vi ønsker
det bedste for! Og vigtigst af
alt - vi fik bekræftet, at deres
alkoholproblem ikke på nogen
måde var vores skyld! Det var
utroligt befriende at sidde og
snakke med nogen, som vidste,
hvordan man havde det! Så stor
ros til Nørbygård for deres måde
at takle os pårørende på!
Hele lørdag gik med foredrag
og gruppearbejde, som var rigtig
hyggeligt, og sidst på dagen var
det som om, vi alle sammen
kendte hinanden på en måde,
som kun os der var til stede kan
forstå. Vi spiste aftensmad i fælleskab, og vi havde den fedeste
aften; der var nogen, der hentede
slik, chips og sodavand, og så
blev der ”redt op” med kæmpe
sækkestole til alle os ”unger”
inde i den store sal, og der sad
vi så mange - for første gang i
mange år - og hyggede os med
filmen, der hedder ” When a man
loves a woman,” som handler
om en kvindelig alkoholiker.
Vi spiste chips og dip og drak
sodavand og bare nød at være
til stede i nuet! Det var så fedt...
Alle ens bekymringer var væk i
ca. 1 1/2 time... Ren hygge!
Da vi sad og spiste morgenmad om søndagen, var vi alle
lidt kvæstede. Nogle havde
snakket meget sammen aftenen
før – blandt andet min far og
jeg. Om fremtiden, fortiden og
vores forventninger til, hvad der
nu skulle ske.
Og så kom det, jeg havde
frygtet.. vi skulle fortælle vores

kære, hvad deres alkoholproblem havde gjort ved os, og hvor
ondt de gjort os gennem tiden
med deres alkohol – herudover
hvilke krav vi nu ville stille til
dem, nu de er ædru. Det var
sgu hårdt... frustrationerne vil
jo altid være der, men nu fik vi
muligheden for at komme af
med dem. Alle de mennesker,
jeg mødte den weekend incl.
mig selv, var så åbne og ærlige,
og de turde være det med alt,
hvad det indebar.
Vi var 18 mennesker, der
bare sad i et virvar af kærlighed
og kæmpe stor respekt, - det
var som at tage verdens største
indånding og så bare puste alle
vores frustrationer ud... Det var
så befriende, at det er svært helt
at beskrive! Og når jeg tænker
tilbage på det, bliver jeg glad
ved tanken om de mennesker,
som turde dele deres sorger og
glæder med os andre!
Efter dette følelsesvirvar hav-

de vi egentlig ikke så meget at
sige mere, vi var alle brugte. Vi
fik udleveret en masse information om bøger og lignende, hvor
vi kan finde oplysning om alkohol og dét at være pårørende.
Herefter var der opsamling, og
så blev der sagt tak for nu, og tak
fordi vi ville komme.
Vi sluttede alle af med at spise
sammen i Udsigten, fik vendt
weekendens forløb og delt lidt
ud af de sidste tanker vi havde.
Vi fik krammet og sagt tak for
nu, - og det var dejligt at køre
hjemad med en ro indeni! Det
var som om, at der var blevet
løftet en kæmpe byrde fra mine
skuldre. Jeg synes, at personalet
på Nørbygård havde givet os en
fantastisk mulighed med denne
pårørendeweekend, og det skal
de have en tak for.
Jeg vil aldrig glemme det!!
Mange kærlige hilsner
Camilla!

”Der er intet du kan gøre for at ændre
fortiden...
Du gjorde det bedste du kunne.
Hvis du kunne gå tilbage, kunne du ikke
have gjort noget som helst anderledes,
for det var sådan, du var, og det var dét,
du vidste dengang.
Giv slip...”
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Aktivitets-tilbud
Thisted:

Vi mødes i gruppen den 1. tirsdag i måneden på Værestedet Friheden, Munkevej 7,
Thisted.
Der er fælles spisning kl. 18.30 med efterfølgende hygge.
Tilmelding skal ske fredagen før til Tommy Pedersen, tlf. 24 44 26 11.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt:
Kontaktperson: Niels Støttrup, tlf. 27 72 28 10
Lokal PFT møde: Kontakt Niels Støttrup.

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 mdr.

Holstebro:

Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. 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 2. tirsdag i mdr. kl. 19 – 21 på:
Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, Holstebro.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygårdforeningen
Depot:

For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt Niels Christian Poulsen på
tlf.: 40 89 33 52.
E-mail: ncpoulsen@gmail.com

Nørbygårdforeningens
kanotur på Gudenåen:
Fredag d. 24. – 26. august 2012.
Se opslag inde i bladet.
Sidste tilmelding senest 1. aug. 2012.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Efterbehandlings- og
pårørendedage for Nørbygård
alkoholbehandling i 2012
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Tidligere beboere, beboere,
pårørende og voksne børn.
Lør. d. 7. juli, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 1. september, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 29. september, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 27. oktober, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 1. december, kl. 10.00 – 14.00

•
•
•
•

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

Efterbehandlings- og pårørendedage
afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om efterbehandlings- og pårørendedage sker ved
henvendelse til Anne Mette Dieckmann
og Ib Hjort Jensen.

Nørbygård

Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Familiekurser for pårørende
i Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2012
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
Familie-pårørendekurser:
Lør. d. 8. september og søn. 9. september
Lør. d. 24. november og søn. 25. 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 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.

Gensynsdage for
Nørbygård bosted i 2012
Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..
Lør. d. 7. juli, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 1. september, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 29. september, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 27. oktober, kl. 10.00 – 16.00
Lør. d. 1. december, kl. 10.00 – 14.00
Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
• støtte til at aftalt handleplan iværksættes
• at skabe fællesskab og opbygge socialt
netværk for derved at øge livskvaliteten.
• personlig trivsel og hjælp til struktur i
hverdagen
• at vedligeholde sin ædruelighed
• at forebygge nye institutionsophold
•
Gensynsdage afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om gensynsdage
sker ved henvendelse til Charlotte Døjholt.

Nørbygård

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

Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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NØRBYGÅRD
- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

Nørbygård er et center for alkoholbehandling og bosted i Nordvestjylland.
Vi tilbyder døgnbehandling til mennesker,
der er afhængige af alkohol og piller.
Ofte er det familie og arbejdsplads, der skal
bidrage til, at den afhængige får en øget
erkendelse og vælger at
gå i behandling.

Vi opfatter alkoholisme som en familiesygdom, hvor hele familien påvirkes af
at leve sammen med en alkoholiker.
Derfor tilbyder vi samtaler og kurser
til de pårørende, hvor der er fokus på
medafhængighed.

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?

Velkommen til Nørbygård!

u Fordi du ikke skal ødelægge dit liv
u Fordi du ikke skal ødelægge samlever/ægtefælle og dine børns liv
u Fordi du skal undgå at miste din familie,
dit arbejde og dine venner
u Fordi du derved kan blive en bedre
arbejdskraft
u Fordi du har behov for at styrke din
selvværdsfølelse

NØRBYGÅRD

Kontakt os og få information om vores
tilbud:
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
Fax. 99 17 25 25
www.noerbygaardcentret.dk
E-mail: noerbygaard@thisted.dk
Centerleder: Erik Jeppesen

Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har
mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere
og har relevant efteruddannelse.
NØRBYGÅRD - en del af KFUM‘s sociale arbejde i Danmark
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