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Nørbygårdforeningens profil
Data
Navn:
Adresse:
Fax:
E-mail:
Webside:
Geografisk område:
Antal medlemmer:
Målgruppe:
Formål:
Bestyrelse:

Historie
Nørbygårdforeningen er stiftet
den 6. december 1989 - inspireret af socialrådgiver Ulla
Habermanns tanker og bog fra
1987: ”Det 3. netværk”. Der
sættes fokus på dette ”frivillige netværk”. Nørbygårdforeningen 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 Nørbygård og
hjemvenden til det ”almindelige” pulserende liv.
Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har
siden starten bygget meget
på lokale aktiviteter og lokalt
engagement i byerne: Viborg,
Skive, Nykøbing, Thisted,
Holstebro og Ikast. De fleste
aktive medlemmer er selv tidligere brugere af Nørbygård,
eller er pårørende. Lokalgrupperne har en høj grad af
kompetence og planlægger
selv deres aktiviteter. Desuden
skabes der aktiviteter på tværs
af geografien. Det er i høj
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Nørbygårdforeningen
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm, tlf. 9917 2500.
9917 2525
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
Nordvestjylland, men med medlemmer i hele landet.
ca. 200 personer/husstande
Brugere/tidligere brugere af Nørbygård, familie, pårørende
og andre berørt af misbrug af rusmidler.
At lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten i et alkoholfrit
og rusfrit miljø.
Bestyrelsen består af 11 personer. Formand:
Ove Raahede,Viborg, tlf. 9785 4957
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
mennesker med plads til flere.
Derudover 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 henvender 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.
Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget frivilligt socialt arbejde i Nørbygårdforeningen. 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.

Nørbygårdforeningens
årsredegørelse
2009

Familielejr
69 personer, heraf 22 børn,
deltog i den traditionsrige
familielejr, som i 2009 gik til
Voerså i Nordjylland. Det var
et meget vellykket arrangement, som virkelig har været
en oplevelse for deltagerne.
Lejren byggede på fællesskab.
Der var udflugter, cykelture
og leg i store og små grupper.
En god oplevelse for børn og
voksne i et ædru miljø. En
stærk platform for det videre
arbejde frem mod ”det gode
liv” og opbygning af et nyt
konstruktivt netværk.
Weekendture
Der blev afholdt weekendtur
no. 34 i 2009 der foregik på
Kildeborg i Salling. Det var
en rigtig god tur med mange
børn og i det hele taget en stor
aldersspredning.
Fælles aktiviteter
Den 3. oktober 2009 blev
Nørbygårdforeningens 20 års
jubilæum fejret på Nørbygård.
Der var et stort fremmøde med
120 gæster. Der var indslag
om, hvad foreningen har oplevet og præsteret gennem de
sidste 20 år. Også i 2009 var
der adventsfest på Nørbygård
for foreningens medlemmer.
120 personer var mødt op og
oplevede den hyggelige atmosfære og det store fællesskab.

Herudover har der også været
arrangeret kanotur, grill dag/
aften, bowling, mini-golf og
meget andet.

Nørbygård Nyt
4 gange årligt udsendes medlemsbladet ”Nørbygård Nyt”.
Her fortælles om foreningens aktiviteter og nyt fra
lokalgrupperne og Nørbygård.
Livshistorier skildres, holdninger fremføres og meninger
brydes.
Lånerdepot for medlemmerne
I 1999 blev der oprettet et
depot. Det indeholder telte,
liggeunderlag, bestik mm. I
2009 er tingene mest blevet
brugt ved de større arrangementer, men også små grupper af medlemmer er meget
velkomne til at låne udstyr til
gavn for gode oplevelser og
fællesskab.
Økonomi 2009
Årets omsætning blev på
239.725 kr. og gav et overskud
på 63.517 kr. som overføres
til 2010.

arbejde, hvor 20-30 frivillige
yder en flot indsats.

Selvhjælpsgrupper
I 2003 startede en ny type efterbehandlingsgrupper ”lokal
P.F.T” som i sit koncept ligger i naturlig forlængelse af
behandlingen på Nørbygård.
Der er pt. 6 aktive grupper +
4 aktive selvhjælpsgrupper for
pårørende.
Medlemmer
I 2009 var antallet af medlemmer 200 personer / husstande.
Lokalgrupper
Der findes 6 lokalgrupper,
som på forskelligvis har fungeret godt i 2009. Der har også
været en stor aktivitet på tværs
af grupperne - til styrkelse af
netværket.
Se årsredegørelserne under
afsnittet Lokal nyt andet sted
i bladet.
Ove Raahede
Formand.

Genbrugsbutik
Nørbygårdforeningen driver
sammen med Røde Kors en
genbrugsbutik - Røde Kors
Butikken - i Hanstholm. Det
foregår i et virkeligt godt sam5

Nørbygårdforeningens
Sommertur 2010 til
Fjeldholmlejren
fra lørdag den 24. juli 2010 til lørdag den 31. juli 2010
( UGE 30 )

Reserver datoerne allerede nu
og deltag i Nørbygaardforeningens sommerferietur ved Grenå
Adresse :
Fjeldholmlejren, Langholmvej 28, Gjerrild nordstrand, 8500 Grenå
Tlf.nr. 86-384237
Deltagerpris:
1100,- pr. voksen
550,- pr. barn op til 18 år.
Tilmelding:
Senest d 1. juni 2010 til Nørbygaard på telefon 99-17 25 00.
I tilfælde af afbud efter den 3. juli, er der ingen tilbagebetaling.
Girokort for indbetaling sendes ud den 7. juni 2010.
Beløbet skal være indbetalt senest den 1. juli 2010.
Deltagerantallet er max. 90 personer,
så tilmelding foregår efter princippet først til mølle…
Program, afgangstider mv. følger senere.
Reservering af telte, luftmadrasser, soveposer m.m. kan man gøre til:
Niels Chr. på tlf: 40-893352.
Arrangør: Nørbygaardforeningen
Hilsen Ferieudvalget v/ Ulla Pia Nielsen
97-91 11 71 / 41-27 75 05
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Lykke er ... en træningssag
Er du lykkelig nu?
Sådan spørger Barbara
Berger i sin nye selvhjælpsbog
og giver nogle værktøjer, hvis
man ikke lige kan svare et
rungende ja. Langt de fleste
har nemlig et område – eller
måske to – i deres liv, som ikke
umiddelbart kalder på nogen
større lykkefølelse.
Hvad forhindrer en i at føle sig
lykkelig? Hver dag, hele tiden,
lige fra det øjeblik, man slå
øjnene op om morgenen?
Er det vægten, helbredet,
alderen? Eller er det alt det,
du ”burde” gøre? Alle de
ting, der ”burde” være på en
bestemt måde, for at livet er
lykkeligt?

Vi er, hvad vi spiser, siges
det, når man taler om at have
et godt og sundt liv. Men vores tanker bestemmer vores
oplevelse af virkeligheden og
livet, - så vi er i bund og grund,
hvad vi tænker.
Når man ikke lige kan svare
ja på spørgsmålet, om man
er lykkelig lige nu, så tror
de fleste, at det er de ydre
omstændigheder, ser er årsag.
Men det er det ikke.
Det er vores tanker, der
gør det. Det er os selv, der
forkludrer tingene. Og vi forkludrer det først og fremmest
ved at kæmpe imod måden,
tilværelsen er på – vi gør
modstand mod det, som er.
Vi fortæller os selv historier

De 10 årsager til,
at vi er ulykkelige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At vi ønsker, at livet skal være noget,
det ikke er.
At vi ønsker det, vi ikke har.
At vi ikke kommunikerer ærligt med os selv.
At vi fortæller os selv skræmmende historier
om livet og verden omkring os.
At vi blander os i andre menneskers liv.
At vi ikke gør det, vi vil – alene fordi vi tror,
at andre ikke vil synes om det.
At vi ikke gør det, som er rigtigt, fordi vi er
bange for konsekvenserne.
At vi skyggebokser med illusioner i stedet for
at forholde os til den virkelighed, som er lige
foran os.
At vi søger absolut tilfredsstillelse.
At vi tror, at vi bliver til ingen ting, når vi dør.

om, hvordan tingene burde
være, når virkeligheden er, at
tingene bare ikke er, som vi
synes, de skal være.
Så afskaf ”burde.” Det er
meget enkelt.
Ved at afskaffe burde opnår
man mange positiver. Undgår
stress. Accepterer tingenes
tilstand. Holder op med at
kæmpe mod virkeligheden.
Det nytter jo ikke noget at
sige, at solen burde skinne, når
virkeligheden er, at det regner.
Så i stedet for at ærgre sig over
vejret – eller endnu værre at gå
og blive våd i det – så køb en
paraply, slå den op og nøjes
med at drukne ”burde.”
Farvel til ”burde” er at sige
farvel til forestillinger – og
dermed et goddag til vores
sande natur. Og til at leve i
nuet.

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
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Lykken!
Der er noget særligt ved lykken,
- man kan blive helt glad,
når man møder den;
men også lidt beklemt,
står stille lidt,
lister sig så varsomt frem
som i et minefelt;
og hver gang man sætter foden ned
uden at ryge i luften,
glemmer man enten at nyde lykken
eller bliver sur over ikke at vide,
hvor længe den varer;
så når modgangen endelig melder sig,
er det en lettelse,
som om man er kommet i sikkerhed;
- det er nu skammeligt,
for der er noget særligt ved lykken,
som man ellers ikke møder;
måske ligger fejlen dér,
man kender for lidt til den,
burde sætte sig mere ind i den;
- jeg tror, det er en træningssag.
Benny Andersen, 1964.
Fra ”Den Indre Bowlerhat.”
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INTERVIEW
Til dette nr. af Nørbygård Nyt har Bjarne Alletorp fra Hjørring ønsket at medvirke i et interview til bladet. Interviewet fandt sted under Bjarnes besøg på
Nørbygård i julen 2009. (Red.)

Det kan altså
lade sig gøre ...
Du har ønsket at medvirke
i et interview til Nørbygård
Nyt – hvad vil du gerne, dit
budskab skal være i dette
interview? Og hvordan vil
du præsentere dig selv?

J

eg hedder Bjarne Alletorp,
er 48 år gammel, bor alene
i en lejlighed i Hjørring.
Jeg vil gerne medvirke i
interviewet for at gøre opmærksom på, at på trods af en
årelang social deroute med et
årelangt misbrug bag sig, så
kan det altså lade sig gøre at
komme ud af misbruget og få
det godt igen. Men man skal
arbejde for det…

J

eg har kendt Nørbygård i
mange år, idet jeg første
gang fik et ophold her i 1989
efter et 3-måneds ophold på
Ringgården Vrå, hvor jeg kom
i behandling for mit alkoholmisbrug.
Ringgården Vrå er nu nedlagt, og Nørbygård var da et
beskyttet pensionat, hvor jeg
opholdt mig i 7 måneder.
Efter dette ophold holdt jeg
mig ædru et stykke tid – men
drak så videre. Herefter kom
der en periode over nogle år,
hvor jeg gik ud og ind af antabusbehandling ca. 4 mdr. ad

gangen. På et tidspunkt gjorde
mit misbrug, at jeg ikke fik
betalt husleje, som gjorde, at
jeg kom på forsorgshjemmet
Svenstrupgård.
Det lykkedes mig i 1998 at
få mig en bolig i Hjørring, og
i løbet af 1999 fik jeg bevilget
pension og fik ligeledes et
skånejob.

J

eg drak imidlertid videre
– med ædru perioder ind
imellem - , og i 2006 blev
jeg faktisk syg af alkohol og
misbruget.
Jeg søgte da ind på Nørbygård igen og gennemførte da
et decideret behandlingsforløb
gennem 7 måneder. På det
tidspunkt havde Nørbygård

fået iværksat tilbud om ½ års
efterforsorg i forlængelse af
den enkeltes udskrivning –
et efterforsorgstilbud, som
skulle betales af hjemkommunen. Jeg fik bevilget 2 x ½
år af Hjørring kommune.
Det betød, at jeg i forlængelse af mit ophold fik støtte
af Charlotte ( netværkskonsulent på Nørbygård) i form
af hjemmebesøg, personlige
samtaler – og havde telefonisk
kontakt med hende i hver uge
efter min udskrivning. Det
var rigtig godt at have denne
opbakning i mit eget hjemmemiljø!
Jeg har endnu ikke taget
tilbagefald og har nu været
ædru i 3 år.
Hvordan ser din
hverdag ud i dag?

J

eg brugte efter min udskrivning i lang tid ” Den
Sociale Café”, som er et Blå
Kors værested i Hjørring.
Det er et godt sted at bruge i
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en periode – og jeg kigger da
også ind dér engang imellem
stadigvæk. Men det er altså
sådan, at man dér også ofte
møder mennesker, der er aktive i deres misbrug, som gør,
at de er påvirkede, og hvis
man ser mennesker, der er i
misbrug dagligt, så påvirker
det én negativt. Det gør det
i hvert fald for mig – derfor
bruger jeg den ikke så meget
mere.

D

et lykkedes mig i 2008 at
komme i et nyt skånejob
på Hjørring Sygehus, som jeg
er rigtig glad for.
Jeg står op dagligt ved 05
tiden og møder på arbejde kl.
07. Og jeg har det super godt.
Det er faktisk længe siden, jeg
har haft drikketrang.
Jeg arbejder 30 timer om
ugen i gartneriet; slår græs,
maler m.v. – og det er min
oplevelse, at jeg bliver accepteret, som jeg er.

Jeg tror, det hænger meget
sammen med, at jeg selv er
åben omkring min situation,
og at jeg bruger de værktøjer,
jeg har fået i min behandling –
nemlig at være åben om, at jeg
er alkoholiker ( altså ædru),
jeg bruger mit ”kørekort” og
læser det ofte, når jeg bliver
hidsig. Og det minder mig
om, hvordan jeg skal håndtere
situationen og om, hvordan
jeg har lært at agere på en ny
måde.

N

år jeg har mit arbejde må
jeg sige, at jeg udover det
ikke har det store behov for
at komme ud hver dag. Men
ind imellem har jeg lyst til at
komme ud blandt andre ædru
– specielt i weekenderne kan
jeg mangle selskab.
Jeg er kommet så langt i
min ædruelighed nu, at det er
vigtigt for mig at have fokus
på andet end alkohol – det gør
blandt andet, at jeg har meldt

mig ind i Hjørring Sygehus’
personaleforening. Jeg har her
oplevet aftener, hvor jeg har
spist sammen med andre, været på bowling- og biografture,
været til koncert med Marie
Koppel o.s.v. Det var svært
i starten, men det er dejligt
nu at kunne blande sig med
almindeligt ædru fungerende
mennesker – og det skal jeg
gøre noget mere ved.
Jeg tager stadigvæk antabus,
- og det bliver respekteret.
Herudover er jeg kommet
på Facebook – og kunne
ønske at finde mig en ædru
rejsekammerat.

D

et er godt at opleve, og
det er et plus at have fat i
”den lange ende.”
Jeg har fået opbygget en
god kontakt til min familie
igen og kan rejse på besøg dér
i weekenden.
Og så er jeg jo med i Nørbygårdforeningen, hvor jeg

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
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- 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. 100,-.
Gavebidrag indbetales på gironr. 4103653
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00

får en masse gode oplevelser.
Den ligger godt nok langt
væk fra Hjørring – men det er
rigtig godt at være sammen
med andre ædru alkoholikere,
selv om der er stor afstand.
Det opnår jeg i Nørbygårdforeningen, som jeg elsker at
komme i – deltager i weekendture og sommerture, hvor
jeg bliver ladet op igen og får
ny energi.

D

et samme sker, når jeg
som nu holder jul på
Nørbygård. Det er faktisk 5.
gang, det sker.
Det rører mig dybt, at jeg
kan mærke, at medarbejderne
nu har en anderledes tilgang
til mig, sammenlignet med
da jeg var beboer. Jeg oplever,
at det for dem er en naturlig
forventning omkring, at jeg
er ædru… At der overhovedet

ikke stilles spørgsmålstegn
ved det, og det glæder mig, at
det i dag er sådan, at jeg bliver
regnet med.
Tak til dig, Bjarne, for interviewet omkring, at det kan
lade sig gøre. Og held og
lykke frem i dit videre liv.
Inga Pedersen

Tak til Nørbygård for en dejlig jul!
Jeg vil hermed sige Tak for en
rigtig god Jul på Nørbygård
2009 og den hygge, som juleaften var for mig.
Og Tak til de to ældre Dammer, som hyggede omkrig
os.
Godt Nytår alle sammen i
Nørbygårdforeningen.
Knus Bjarne, Hjørring.
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NYT FRA NØRBYGÅRD:
Ny kogebog:

ENKELT og GODT
- mad til 1
Ovennævnte nye kogebog
er i dec. måned 2009 blevet
uddelt til alle § 110 boformer
for hjemløse – skænket af
SAND – De hjemløses landsorganisation.
Nørbygård bosted har således vederlagsfrit fået tildelt
30 stk.
Her er masser af lækre og
nemme retter, og alt hvad man
skal bruge for at kunne trylle i
et køkken, kan man købe i de
lokale supermarkeder.
Initiativtager til udfærdigelse af bogen er Henrik
Appel Esbensen, souschef på
Blå Kors Pensionat i Tåstrup.
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Han manglede en god
kogebog at give folk
som udflyttergave i
forbindelse med udskrivning fra pensionatet til
egen bolig, og da der ikke
fandtes en relevant på markedet, tog han initiativ til, at
bogen blev udformet.
Kokken bag de fleste af opskrifter er Rasmus Agerliin,
der tidligere har arbejdet med
i pensionatets køkken, lige så
vel som nuværende køkkenleder Christel Havmand blev
involveret i projektet med
bage- og dessertopskrifter til
én person.

Herudover har freelancejournalist og forfatter Jette
Hvidtfeldt været involveret
i projektet med hensyn til
beskrivelse af anvisninger
på, hvordan retterne skal tilberedes.
En flot indbundet kogebog
indeholdende 159 sider, der
er rigt illustreret med fotograf
Birger Storms appetitvækkende fotografier.
På Nørbygård bosted har
vi valgt at tage idéen op med
hensyn til at udlevere bogen
som udflyttergave. Den er
dog allerede så efterspurgt, at
mange beboere allerede under
indskrivningen har bedt om
at få den udleveret – eksempelvis til brug i forbindelse
med hjemmeweekends. Dette
ønske er selvfølgelig blevet
efterkommet.
Idéen som udflyttergave
vil uden tvivl blive videreført
også efter, at de nuværende 30
eksemplarer er udleveret.
Et flot, enkelt og relevant
initiativ – tak for det.
Og tak til SAND for levering af bøgerne.
Inga Pedersen,
Nørbygård, bosted.

Lokal-Nyt
Årsredegørelser for
lokalgrupperne 2009
Lokalgrupper
Der findes 6 lokalgrupper,
som med forskellig styrke,
har fungeret godt i 2009. Her
mødes tidligere beboere og
deres pårørende 1 til 2 gange
månedligt, i et rusfrit fællesskab for at opbygge socialt
netværk. Der har også i år
været en del aktivitet på tværs
af grupperne – til styrkelse af
netværket.
Thisted lokalgruppe
Gruppen mødes den 1. og 3.
tirsdag i mdr. Der er fælles
spisning 1. tirsdag på Café
Friheden, Munkevej i Thisted,
med efterfølgende hygge på
Farverstræde 2, Thisted. 3.
tirsdag i mdr. er der lokal
PFT møde, Farverstræde 2,

Thisted. Vi har haft et godt
fremmøde den første tirsdag i
måneden, hvor vi holder hyggeaften med spisning på Café
Friheden. I maj var vi ude at
bowle og spise, det var sædvanen tro en god aften med stor
tilslutning. I august havde vi
en grillfest i en kolonihave,
som var en succes, vejret var
fantastisk, så vi kunne sidde
ude og nyde den gode mad. Vi
har haft en hyggelig juleafslutning i december måned. Vores
PFT møder går godt. Vi er en
fast gruppe, der mødes 3. tirsdag i måneden til PFT møde
og lidt mad. Vi vil selvfølgelig
gerne have nye med til vores
PFT møder.
Torben Mortensen
Thisted gruppen.

Nykøbing lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i lige
uger. Der er fælles spisning kl.
18.00 på Perlen, Nørregade
20, 7900 Nykøbing. Vi har for
en gang skyld haft et meget
stille og roligt, men super
godt år. Vi får ikke mange nye
til gruppen, men vi er en flok
super engagerede medlemmer, der virkelig brænder for
at gruppen fungerer optimalt,
så det er rigtig dejligt. Mange
tak til jer alle sammen. Vores
fremmøde på almindelige
møder ligger stabilt på 10-15
personer. På møderne hvor de
deltager fra Nørbygård kommer der 4-8 personer mere.

Vi har haft 2 bowlingture
til Skive i 2009, en i foråret
og en i efteråret, begge med
over 30 deltagere. Jenny og
Bøje var så venlige at lægge
græsplæne til vores sommer
grill aften. Vi var 20 personer
der mødte op i Tøndering.
Mange tak til Jenny og Bøje
for en super aften. Vore PFT
møder og pårørende gruppen
har lagt i dvale i noget tid,
hvor vi egentlig havde besluttet at folk selv skulle sige til,
hvis der var behov for PFT.
Vi indså pludselig at det jo
netop var, når der var behov
for PFT at folk forholdt sig
tavse. I efteråret besluttede
vi derfor at genoptage vores
PFT møder. Vi er 4-6 personer
til PFT, og 3-4 i pårørende
gruppe. Det kører godt, så det
var en god ide at genoptage
dem. I et forsøg på at styrke
samarbejdet med Cafe Perlen
valgte vi at holde vores juleafslutning sammen med deres
brugere. Det blev en rigtig god
dag, hvor alt stort set var som
det plejede. Vi spillede pakkespil, sang nogle julesang og
spiste æbleskiver, flæskesteg,
ris a la mande og masser af
julegodter. Vi var 16 fra Nørbygaard foreningen og ca. 20
af Perlens brugere. Mange tak
til Cafe Perlen, fordi de havde
lyst til at bruge en lørdag (hvor
de ellers normalt har lukket)
på at være sammen med os.
Vores sidste møde i år var d.
23. december, der havde vi 2
fremmødte, så vi hyggede rigtigt. Men vi holder stadig fast
i ikke at aflyse nogen møder i
årets løb.
Betina Hansen
Nykøbing gruppen.
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Skive lokalgruppe
Gruppen mødes 1. onsdag i
mdr. på Den Blå Viol, Nørre
Allé 2, Skive. Lokal PFT møder aftales med kontaktpersonen. I maj måned arrangerede
gruppen weekendturen til Kildeborg ved Roslev. Det var en
super god weekend, hvor der
deltog 45 børn og voksne. Vi
har også haft en bowlingaften,
som altid er til stor fornøjelse
for børn og barnlige sjæle,
også dem som ikke ønsker
at bowle, men som deltager
for hyggens skyld. Ligeledes
havde vi en stor grillfest i juni
måned som virkelig var en
succes, vejret var fantastisk,
så vi kunne sidde ude og nyde
sommeren, den gode mad og
hinandens selskab. Vi har
allerede vedtaget i gruppen
at vi holder endnu en fest til
sommer, og håber på lige så
stor tilslutning som sidste år.
I september måned havde vi
en aften med minigolf, en god
aften med stor tilslutning. Der
er stabilt fremmøde på ca. 20
personer hver gang vi mødes
på Den Blå Viol. Vi glæder os
til at se nye folk fra Nørbygård
i 2010.
Kristian Høg
Skive gruppen.
Viborg lokalgruppe
Gruppen mødes onsdage i
ulige uger. Lokal PFT møde
hver 4. onsdag. Pårørendegruppen er samme tidspunkt
som PFT møder. Vi mødes
på ”Cafe Livet” Rødevej 2d.
og vores varme mad spiser
vi på ”Cafe Stationen” Lille
Sct. Hans Gade. Udover de
faste møder i 2009, hvor der
deltager omkring 20 personer
gennemsnitlig pr. aften, har
vi også arrangeret en tur til
Søndergårds Have, hvor der
dog ikke var den helt store til14

slutning til. Vores kanotur på
Gudenåen blev som sædvanlig
en særdeles god tur med en
masse forskellige oplevelser
og et godt socialt samvær.
Vores Grill dag/aften i Ulstrup
var igen en rigtig hyggelig
oplevelse med mad, kaffe og
kage samt en fantastisk gåtur i
Ulstrup Fredskov, hvor vi alle
besteg ”Sukkertoppen”. Der
var godt nok nogle der måtte
have et lille hvil og en gang
tobak, da vi nåede helt op på
toppen, men så var der jo også
en mulighed for at nyde den
flotte udsigt. Vi sluttede 2009
af med vores juleafslutning
inkl. varm kakao + æbleskiver og kage og et utroligt
spændende pakkespil. En igen
rigtig hyggelig aften.
Ove Raahede
Viborg gruppen.

Holstebro lokalgruppe
Gruppen mødes 3. tirsdag
i mdr. på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade,
Holstebro. Lokal PFT & Pårørendegruppe mødes 2. tirsdag
i mdr. i Kulturhuset, Nygade
22, Holstebro. Pårørendegruppen er desværre i øjeblikket

gået i dvale, vi håber dog
stadig på en fornyet interesse.
PFT gruppen kører derimod
stabil, 6-8 fremmødte hver
gang. 2009 har igen været et
godt år. Vi har et rigtigt godt
fremmøde til vore sociale
aftener. Derudover har vi haft
en bowling aften og juleafslutning. Tak til alle der kommer i
Holstebro gruppen, jeg glæder
mig til at se jer alle og flere
til i 2010.
Henrik Jeppesen
Holstebro gruppen.

Ikast lokalgruppe
Gruppen mødes 4. tirsdag i
hver mdr. på adr. Svaneparken
8, Ikast. Der har ikke været
den store aktivitet i gruppen i
2009. Der har ikke været tilgang af nye medlemmer. Det
ser dog ud til, at der kommer
nye medlemmer til gruppen
i 2010, derfor har vi valgt at
fortsætte. Jeg er optimist og
ser frem til større tilslutning i
2010. Jeg vil prøve, at få nogle
arrangementer i gang i løbet af
året. Håber det vil skabe lidt
mere interesse.
Henning Koch
Ikast gruppen

Tur til

Løveparken i Givskud
Nørbygårdforeningen v/ Nykøbing-gruppen inviterer på udflugt.
Turen går til Løveparken Givskud, lørdag d. 12. juni. kl. 10 ved indgangen.
Vi sørger selv for at komme derned.
Medbring selv madkurv, eller køb maden dernede.
Der bliver arrangeret et sted, hvor vi kan mødes og spise sammen.
Parkens adresse er: Løveparkvej 3. Givskud.
Hjemmesideadr.: www.givskudzoo.dk
Pris:
Børn under 3 år: gratis
Børn 3-11 år: kr. 55,Fra 12 år / voksne kr.: 90,Tilmelding senest tirsdag d. 1 juni til Jenny, tlf.: 97 59 27 48 / 20 64 17 02
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Aktivitets-tilbud
Thisted

Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag i måneden.
1. tirsdag i mdr. mødes vi kl. 18,oo på Café Friheden, Munkevej 7, Thisted.
Der er fælles spisning kl. 18,3o med efterflg. hygge på Farverstræde 2 i Thisted.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt:
Lisbet Hedegaard, tlf. 97 91 00 52 / 50 94 32 24.
Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 17,3o-18,3o på Farverstræde 2, Thisted.

Nykøbing

Vi mødes onsdage i lige uger.
Der er fælles spisning kl. 18.oo 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.oo.
Tilmelding: Betina Hansen.

Skive

Vi mødes den 1. onsdag i mdr. på adr.: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
Vi starter kl. 18.oo med fælles spisning kl. 18,3o.
Tilmelding skal ske fredagen før til
Kontaktperson: Kristian Høg, tlf. 61 74 74 22.
Lokal PFT-møde: Kontakt Kristian Høg.

Viborg

Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Café Livet, Rødevej 2 d,Viborg.
Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl. 18.3o.
Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før til
Kontaktperson: Ove Raahede tlf. 97 85 49 57.
Lokal PFT møde hv. 2. onsdag (ulige uger) kl. 19 - 20,3o.
Pårørendegruppe onsdage i ulige uger kl. 17.3o - 18.3o.

Ikast

Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på
adr.: Svaneparken 8, Ikast.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning.
Tilmelding senest fredagen før til kontaktperson:
Henning Kock, tlf. 97 15 47 99 / 27 44 91 12.
E-mail: henningkock@privat.dk
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Aktivitets-tilbud
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. 18,3o.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf. 9749 5252 / 2745 8112.
E-mailadr.: ondaftenvej@skylinemail.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.

Nørbygårdforeningen
Depot:

For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt Niels Christian Poulsen
på tlf. 40 89 33 52.

Tur til

Løveparken i Givskud
Turen går til
Løveparken Givskud
lørdag d. 12. juni. kl. 10
ved indgangen.
Parkens adresse er:
Løveparkvej 3, Givskud.
Pris:
Børn under 3 år: gratis
Børn 3-11 år: kr. 55,Fra 12 år / voksne kr.: 90,Tilmelding senest tirsdag d. 1 juni
til Jenny, tlf.: 97 59 27 48 / 20 64 17 02.
Arr. Nykøbing gr.
Se opslag inde i bladet.

Generalforsamling 2010:

Nørbygårdforeningens
Generalforsamling
2010

finder sted
fredag den 23. april 2010
kl. 18.oo på Nørbygård.
Dagsorden - se forrest i bladet.
Tilmelding senest d. 14. april
på tlf.: 99 17 25 00

Nørbygårdforeningens
sommertur 2010
Uge 30:
Fra den 24. – 31. juli 2010.
Turen går denne gang til
Grenå på Djursland.
Se opslag inde i bladet!
Tilmelding senest 1. juni til Nørbygård
på tlf. 99 17 25 00.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Efterbehandlings- og
pårørendedage for Nørbygård
alkoholbehandling i 2010

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

Målgruppe: Tidligere beboere, beboere,
pårørende og voksne børn.
Lørdag den 10. april 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. maj 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 5. juni 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 3. juli 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. august 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 11. september 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010, kl. 10.00 – 14.00
Formålet med Nørbygårds
efterbehandlingstilbud:
at vedligeholde ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes
støtte til håndtering af personlige
højrisiko situationer
at vedligeholde og fortsat udvikle
de i behandlingen opnåede kompetencer
Efterbehandlings- og pårørendedage
afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om efterbehandlingsog pårørendedage sker ved henvendelse til
Anne-Mette Dieckmann og Morten Fonseca.

Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Familiekurser og intro-møder
for pårørende i Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2010

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

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lø. den 29. maj og sø. den 30. maj 2010
Lø. den 28. august og sø. den 29. august 2010
Lø. den 20. november og sø. den 21. november 2010
Intro-møder:
Fredag den 7. maj 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 18. juni 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 13. august 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 24. september 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 5. november 2010, kl. 16.00 – 18.00
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 og intro-møder
afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om familiekurserne
og intro-møder sker ved henvendelse til
Gladys Kreutzmann og Inger Marie Feilan.

Nørbygård

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

Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Børne- og ungedage i 2010
- det påvirker børn at vokse op i en familie
med alkoholmisbrug

Målgruppe: Børn og unge (ca. 6 - 17 år).

Gensynsdage for Nørbygård
bosted i 2010
Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lørdag den 10. april 2010, kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 10. april 2010, kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 8. maj 2010, kl.10.00 – 16.00

Lørdag den 8. maj 2010, kl.10.00 – 16.00

Lørdag den 5. juni 2010, kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 5. juni 2010, kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 3. juli 2010, kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 3. juli 2010, kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 14. august 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 11. september 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010, kl. 10.00 – 14.00
Formålet med Nørbygårds tilbud til børn er:
at hjælpe børnene til et liv
med mindst mulige konsekvenser
af forældrenes alkoholmisbrug
at forebygge og mindske risikoen
for varige fysiske, psykiske og
sociale skader hos børnene
at flytte behandlingsfokus
fra alene voksenmisbrugsperspektiv
til et børne-/familieperspektiv

Lørdag den 14. august 2010, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 11. september 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. december 2010, 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

Børne- og ungedage
afvikles på Nørbygård.

Gensynsdage afvikles
på Nørbygård.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Yderligere information om
børne- og ungedagene sker ved henvendelse
til Hanne Andersen.

Yderligere information om gensynsdage sker
ved henvendelse til Charlotte Døjholt.

Nørbygård

Nørbygård

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

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

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

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?

Velkommen til Nørbygård!

◆ Fordi du ikke skal ødelægge dit liv
◆ Fordi du ikke skal ødelægge samlever/ægtefælle og dine børns liv
◆ Fordi du skal undgå at miste din familie,
dit arbejde og dine venner
◆ Fordi du derved kan blive en bedre
arbejdskraft
◆ 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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