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REDAKTIONENS SPALTE

Indbydelse til

Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til 
generalforsamling på Nørbygård:

Dagsorden:
Velkomst / godken-1. 
delse af generalforsam-
lingen.
Valg af : dirigent, re-2. 
ferent og stemmetæl-
lere.
Godkendelse af for-3. 
mandens/bestyrelsens 
beretning.
Godkendelse af regn-4. 
skab for 2008.
Beretning fra lokal-5. 

grupperne/ad hoc ud-
valg mv.
Valg til bestyrelsen.6. 
Indkomne forslag.7. 
Eventuelt.8. 

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være skriftlige og modtaget 
senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

Eventuelle forslag fremsen-
des til formanden:

Ove Raahede
Skovbakkevej 7
8860 Ulstrup
Nørbygårdforeningen vil 

være vært med et måltid mad. 
Af hensyn til køkkenet bedes 
man tilmelde sig på tlf. nr:

99 17 25 00
senest
onsdag d. 15 april 2009

P.b.v.
Ove Raahede

Generalforsamling
i Nørbygårdforeningen

Fredag d. 24 april 2009 kl. 18.00
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Historie
Nørbygårdforeningen er stiftet 
den 6. december 1989 - inspi-
reret af socialrådgiver Ulla 
Habermanns tanker og bog fra 
1987: ”Det 3. netværk”. Der 
sættes fokus på dette ”frivil-
lige netværk”. Nørbygård-
foreningen startede samtidig 
med et netværksprojekt på 
Nørbygård i  1990-91. Hen-
sigten 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 ”alminde-
lige” 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 tid-
ligere brugere af Nørbygård, 
eller er pårørende. Lokal-
grupperne har en høj grad af 
kompetence og planlægger 

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

Netværk og ”base” for 
aktiviteter
Nørbygårdforeningen er i sig 
selv et netværk for mange 
mennesker med plads til flere. 
Derudover er Nørbygårdfor-
eningen og lokal-grupperne 
”base” for deltagelse i andre 
aktiviteter udenfor forenin-
gen. Det er rart og givende at 
have nogen at dele oplevelse, 
erfaringer, tanker og følelser 
med.

Familieaktiviteter og 
selvhjælpsgrupper
Nørbygårdforeningen hen-
vender sig til hele familien. 
Søgningen til aktiviteterne 
er stigende ligesom der hele 
tiden kommer nye aktiviteter 
til. Der er sociale aktiviteter 
for hele familien, såvel som 
for enlige. Desuden har for-

eningen forskellige tilbud 
om deltagelse i seriøse selv-
hjælpsgrupper, for at støtte 
hinanden i et godt rusfrit liv.

Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget fri-
villigt socialt arbejde i Nørby-
gårdforeningen. Nørbygårds 
netværkskonsulent er dog 
tilknyttet foreningen og kan 
give støtte og vejledning til de 
frivillige medarbejdere. Evt. 
iværksætte kurser så disse kan 
bibeholde deres engagement 
og udvikle deres kunnen i 
arbejdet. Et arbejde som giver 
meget, men som til tider også 
kan være hårdt. Her er det 
vigtigt, at den enkelte medar-
bejder tager vare på sig selv og 
har et bagland i foreningen at 
søge støtte hos.

NB: Nørbygårdforeningens 
årsredegørelse vil blive trykt i 
næste nr.af Nørbygård Nyt.

( Red.)

Nørbygårdforeningens profil
Data
Navn:    Nørbygårdforeningen
Adresse:   Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm, tlf. 9917 2500.
Fax:   9917 2525
E-mail:   noerbygaard@thisted.dk
Webside:   www.noerbygaardcentret.dk
Geografisk område:  Nordvestjylland, men med medlemmer i hele landet.
Antal medlemmer:  ca. 200 personer/husstande
Målgruppe:  Brugere/tidligere brugere af Nørbygård, familie, pårørende 
   og andre berørt af misbrug af rusmidler.
Formål:    At lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten i et alkoholfrit 
   og rusfrit miljø.
Bestyrelse:   Bestyrelsen består af 11 personer. Formand Ove Raahede, 
   Viborg  tlf. 9785 4957
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Adresse :
FDF Møllegården 
Nordost 40. Voerså
9300 Sæby
Lejrens telefon : 98-46 00 30

                            
Deltagerpris:
900,- pr. voksen                                                     
500,- pr. barn fra 15 år og op til 18 år.           
350,- pr. barn til og med 14 år.

Tilmelding:
Senest d 1. juni 2009 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 2009.
Beløbet skal være indbetalt senest den 1. juli 2009.
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 Arne
på tlf: 31-72 02 39 eller til Niels Chr. på tlf: 42-10 81 08. 

Arrangør: Nørbygaardforeningen
Hilsen Feriudvalget v/ Ulla Pia Nielsen

97-91 11 71 / 41-27 75 05

Nørbygårdforeningens Sommertur 2009 til Lejren

Møllegården, Voerså
Fra lørdag den 11. juli 2009 til lørdag den 18. juli 2009 

( UGE 29 )

Reserver datoerne allerede nu og deltag i
Nørbygårdforeningens sommerferietur til Nordjylland
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NYT FRA NØRBYGÅRD:

Vi har bedt Gladys Kreutz-
mann, der den 1. nov. 2008 
startede som afdelingsleder 
for alkoholbehandlingen på 
Nørbygård, om at præsen-
tere sig i dette nr. af Nør-
bygård Nyt. Hun fortæller 
således ( Red.):

Jeg startede som afdelingsle-
der for alkoholbehandlingen 
på Nørbygård den 1. novem-
ber 2008. Det var ikke et 
planlagt jobskifte, men da jeg 
læste stillingsopslaget og ef-
terfølgende var til jobsamtale 
på Nørbygård, stod det klart 
for mig, at det var et job, som 
jeg havde rigtig meget lyst til 
at prøve kræfter med. 

Jeg kan i dag - 3½ måneder 
gammel i jobbet - sige , at 
jeg er er rigtig glad for mit 
nye job. Jobbet er fyldt med 
mangeartede udfordringer 
og opgaver, som frem for alt 
løses i samarbejde med enga-
gerede kollegaer og beboere, 
der ønsker hjælp til at skabe 
forandringer og udvikling, så 
livet kan leves på ny.   

Jeg er født og opvokset i 
Klitmøller, hvor jeg er rundet 
af en stor slægt. Jeg blev stu-
dent på Thisted Gymnasium i 
1977 og mødte kort herefter 
min eksmand, som har rødder 
i Grønland. Vi rejste derefter 
sammen til Nuuk, hvor vi var 
bosat  frem til 1980, hvorefter 
vi rejste til Aalborg, hvor jeg 
blev uddannet socialrådgiver 
i 1985. Herefter rejste vi atter 
retur til Nuuk,  hvor vi  boede, 
arbejdede og  levede med 

vores 3 børn: Rasmus, Niklas 
og Maria. De er i dag er h.h.v. 
29, 26 og 23 år. 

I 1999 gik rejsen atter tilba-
ge til Danmark, da jeg havde 
ambitioner om en akademisk 
efteruddannelse. I Grønland 
havde jeg i årenes løb mange 
spændende jobs for Nuuk 
Kommue og Grønlands Hjem-
mestyre, hvor jeg arbejde med 
rådgivning, undervisning og 
administration. Jeg lavede 
bl.a. en stor undersøgelser 
om børns anbringelser uden-
for hjemmet, og det sociale 
arbejde med de omsorgssvig-
tede børn, blev med årene en 
mærkesag for mig, hvor jeg 
ønskede at videreuddanne 
mig.  

Jeg har siden jeg flyttede 
tilbage til Danmark, haft for-
skellige jobs som socialråd-
giver. Først var jeg ansat i 
Ålborg Kommune. Det blev 
efterfulgt af et vikariat som 
socialrådgiver på Nørbygård, 
efter at jeg flyttede tilbage 
til min hjemegn Klitmøller. 
Efter dette job blev jeg  ansat 
i Hanstholm kommune.. Ved 
kommunalreformen 2007 blev 
jeg ansat som socialrådgiver i 
Thisted kommunes handicap-
afdeling, hvor jeg var ansat 
frem til min ansættelse på 
Nørbygård. 

Jeg har løbende brugt tid 
på at færdiggøre min efterud-
dannelse. Den 19. september 
2008  kunne jeg langt om 
længe sætte et punktum for 
dette, da jeg dimitterede som 
cand.scient.soc fra Ålborg 

Universitet og fik dermed en 
kandidatgrad i Socialt Arbejde 
som yderligere faglig ballast.

Nørbygårds nye slogan: 
Udvikling og forandring mat-
cher i høj grad mine livsvær-
dier. Mit personlige liv har 
på mange måder været begi-
venhedsrigt og omskifteligt. 
Livet har lært mig at drømme 
kan skifte farver, og at der ud 
af svære livsomstændigheder 
kan vokse nye indsigter. Ind-
sigter som har givet mit liv 
nogle overraskende nye mu-
ligheder, som er tilvejebragt 
på baggrund af tillid, dialog 
og samarbejde.  

Idag er jeg solidt forankret 
i et godt liv i Thy med en 
bred faglig profil og et job jeg 
brænder for. Det er mit håb, at 
jeg fagligt og personligt kan 
bidrage med at virkeliggøre 
Nørbygårds vision om et godt 
liv i udvikling og forandring 
uden alkohol og andre stem-
ningsændrende stoffer. 

Gladys Bach Kreutzmann

Præsentation
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Nørbygård har endnu engang 
fået ansat 3 nye medarbejdere. 
De 2 af dem i nye faste stil-
linger, der er oprettede og 1 
i pædagogstillingen tilknyttet 
Bosted, efter at Tanja Sø-
rensen fik andet arbejde ved 
nytårstid. Malene Norman 
Larsen, Hanne Andersen og 
Helle Hansen hedder de.

Hanne kender vi på Nørby-
gård som tidligere elev, siden 
ansat som pædagog og senere 
som børneprojektmedarbejder 
gennem 3 år. Hun er nu vendt 
tilbage i den nyoprettede faste 
stilling i forlængelse af pro-
jektets ophør og påbegyndte 
arbejdet pr. den 15. februar 

3 nye medarbejdere 
ansat ved Nørbygård

som behandler / børnemed-
arbejder indenfor alkoholbe-
handlingen.

I Midtvejshuset er der opret-
tet en ny stilling som behand-
ler / mentor med 18½ t. ugent-
ligt. Malene Norman Larsen 
er tiltrådt i denne stilling og 
påbegyndte arbejdet ligeledes 
pr. den 15. februar i år.

Malene bor i Roslev, er 
oprindelig designer og er nu 
i gang med at uddanne sig in-
denfor terapeutiske retninger. 
Hun vil selvsagt have størst 
samarbejde med Ib Hjort, idet 
hun typisk skal arbejde inden-
for efterbehandlingen.

Sidste skud på stammen 

er Helle Hansen, der med 
virkning fra 1. marts er ansat 
i pædagogstillingen i Bosted. 
Helle er uddannet pædagog 
fra Ålborg seminarium for et 
år siden, og hendes arbejds-
områder vil primært være at 
fungere som afd. pædagog, 
kontaktperson og arbejde med 
kreativværksted.

Fra Nørbygårds side vil 
vi ønske alle 3 tillykke med 
ansættelsen på Nørbygård 
med ønsket om et godt, for-
nøjeligt og givtigt samarbejde 
fremover.

Medarbejderteamet.

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
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1. Du grønne skov! Du glade lærke!
Åh gudskelov, at jeg kan mærke:
Alt dette er ven med mig!
Har du det som jeg?

Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer,
forstår du alle hjerter, der banker her og der,
kan du smile til en kronhjort og fløjte til en stær,
så har du fundet ud af noget, som er meget.

En rødkælk! En guldsmed! 
En bly forglemmigej!
Et grantræ! En vipstjært! 
De elsker nemlig dig!
Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer,
så har du fundet ind til det, der gør livet allermest værd.

2. Du grønne skov – hver spurv jeg kender
Dem fik jeg lov at få som venner;
Hvem har vel en bedre ven, 
jeg spørger igen.

Er du dus med alle vennerne her på Nørbygård,
så ved du hvor i livet, du altid støtte får.
Kan du smile til din nabo og grine af dig selv,
så er du gangske sikker på, at livet gi’r dig held!

En udsigt! En revle!
En lille bitte klit!
En mole! En midtvej!
Og du er godt på vej!
Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer,
Så har du fundet ind til det, der gør livet allermest værd.

Afskedssang ved 
morgensamlingen på 
Nørbygård...
En kvinde, som rejste hjem sidst i februar måned efter at have gennemført sin alkohol-
behandling, medbragte denne lille vise ved morgensamlingen, hvor der blev taget afsked 
med hende. Med lidt snilde havde hun brugt en gammel tekst og fornyet den... omhand-
lende håbet, og hvad der gi´r livet værd.
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Naaaj! Har I set, der er både
kaffe og flødekarameller?
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Sindsro-bøn
Gud
giv mig Sindsro
til at acceptere de ting
jeg ikke kan ændre…

Mod til at ændre de ting jeg kan
og Visdom til at se forskellen…

Giv mig sindsro
Sindsro – til roligt at overveje enhver situation
Sindsro – til en nuets selvransagelse før jeg reagerer
Sindsro – til at skelne mellem positiv og negativ kritik
Sindsro – til at indse en situations betydning
Sindsro – til at give andre ret til deres meninger.

Til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre
Acceptere – at det eneste menneske, jeg kan ændre, er mig selv
Acceptere – hvor jeg har mine begrænsninger
Acceptere – ” at knust glas ikke lader sig hele”
Acceptere – at jeg ikke kan leve fortiden om
Acceptere – at vrede skyldes min egen ufuldkommenhed.

Mod til at ændre de ting, jeg kan
Mod – til at gå i rette med mig selv
Mod – til at erkende mine fejl – og sige undskyld
Mod – til at erkende min egen del af opstået ufred
Mod – til at stå fast på mine synspunkter – om end alene
Mod – til at leve trygt i dag – og glemme i morgen

Og visdom til at se forskellen
Visdom – til ikke ”at skyde spurve med kanoner”
Visdom – til at tale kort – og tie, når det er bedst
Visdom – til at søge forsoning frem for at få ret
Visdom – til at indse, at min sandhed kun er min
Visdom – til at fatte nuet og evigheden som ét og samme.
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Torben Mortensen, der rej-
ste hjem i egen bolig den 
16. oktober 2008 efter et 8 
måneders ophold i Bosted på 
Nørbygård, har medvirket 
i dette interview. Han har 
tidligere medvirket i Nør-
bygård Nyt, mens han var 
indskrevet på Nørbygård, 
og han havde da nogle klare 
mål, der skulle være opfyldt, 
inden han ville lade sig ud-
skrive… ( Red.)

Du rejste hjem i efteråret. 
Fik du dine mål opfyldt?

Ja, det gjorde jeg. Jeg havde 
som mål at flytte væk fra 

misbrugsområdet og få mig 
en ny bolig. Herudover var 
det vigtigt for mig at få skabt 
mig et nyt ædru og clean net-
værk, og ikke mindst var det 
afgørende, at jeg fik noget at 
stå op til hver dag. Jeg er godt 
40 år og modtager pension, og 
jeg var bevidst om, at hvis jeg 
ikke fandt en aktivitet i hver-
dagen, ville jeg hurtigt opsøge 
det gamle miljø med stor ri-
siko for igen at misbruge.

Jeg søgte og fik en dejlig 
lejlighed, som betyder, jeg 
har egen indgang og en lille 
lukket gårdhave med terrasse, 
og frem for alt ligger den i et 
godt miljø, hvor der ikke er 
misbrug rundt omkring mig. 
Og der er ingen lagner hængt 
op for vinduerne, som der 
typisk er i misbrugsmiljøet. 
Med hjælp fra Thisted kom-
mune og Nørbygård fik jeg 
mulighed for dagligt at være i 
beskæftigelse på Reva Center 

Nord kl. 11 – 15 på hverdage. 
De har en lækker kantine, 
så der køber jeg oftest min 
varme mad.

Hvordan var det så for dig at 
komme hjem?

Selv om jeg synes, at alt var 
godt forberedt, var det al-

ligevel utrolig svært at komme 
hjem. Hverdagen meldte sig 
hurtigt, og jeg savnede fælles-
skabet på Nørbygård. Der blev 
hurtigt stille – alt for stille, 
og jeg følte mig alene, ensom 
og mærkede tomheden og 
kedsomheden. Og det på trods 
af, at jeg går til AA, har en ak-
tivitet i hverdagen og har fået 
knyttet nogle gode kontakter 
til især 2 tidligere beboere, 
som jeg var sammen med på 
Nørbygård. Der er jo alligevel 
aftener, hvor man er alene 
hjemme, og hvad stiller man 
så op for ikke at kede sig??? 
Det var og er vigtigt for mig at 
passe min antabusbehandling, 
som jeg modtager på alkohol-
ambulatoriet i Thisted.

Hvad har hjulpet dig?

Det har været vigtigt for 
mig at sige til mig selv, at 

det er nu, jeg skal bevise, at jeg 
vil være ædru – også for mine 
børns skyld, som er 8 og 9 år, 
og som jeg har samkvem med 
hver 14. dag. Og så havde jeg 
aldrig troet, at jeg skulle opnå 
sådan en kontakt, som jeg har 
til Niels og Dorte. Niels og jeg 
besøger ofte hinanden, og vi 
laver mad sammen. Og med 
Dorte har jeg fået opbygget 

en fortrolighed ( som allerede 
opstod på Nørbygård), og det 
gør, at jeg på en ny måde bare 
kan tage telefonen og ringe til 
hende, når jeg har brug for at 
tale med hende. Enten om når 
tingene er svære, når man har 
drikketrang, eller når der er 
noget med børnene, eller når 
man bare har lyst til at fortælle 
noget godt, man har oplevet. 
Vi kan tale om alt…

Og så er det godt med den 
efterforsorg, man tilbyder 
fra Nørbygård. Der er en 
stor støtte i den kontakt, jeg 
har til Nørbygårdforeningen 
og til Charlotte, som jeg har 
hjemmebesøg af en gang om 
måneden. Ud over det har hun 
været med mig i statsamtet 
i Ålborg, da jeg søgte om 
fælles forældremyndighed, 
og hun tager også med, når 
jeg skal i retten i Holstebro 
og have afgørelsen. Hun har 
endda syet gardinerne til min 
lejlighed…

Der er ved at være gået ½ 
år, og jeg vil gerne søge om, 
at kontakten til hende bliver 
forlænget.

Hvis du skulle nævne nogle 
forandringer, du har foreta-
get i dit liv, hvad ville du så 
nævne?

Jeg er ædru, og jeg vil fortsat 
være ædru. 
Jeg har købt mig en lille 

hund – den skal jo luftes, så 
jeg står op kl. 06.45 i daglig-
dagen. Den giver liv i ”huset” 
og er dejlig at komme hjem 
til. Jeg ser morgen TV, pas-

INTERVIEW

Om at få sine mål opfyldt
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ser spisetiderne. Har jeg købt 
den varme mad  på Reva, kan 
det godt blive til rugbrød om 
aftenen, men jeg får noget at 
spise. Jeg har en hyggelig lej-
lighed og holder den pænt… 
Der står ikke opvask over flere 
dage. Jeg har haft svært ved at 
huske at tage min medicin for 
min nyresygdom, men det er 
blevet meget bedre. Det gør, at 
jeg ikke har så mange fraværs-
dage på Reva, så jeg er blevet 
mere stabil. Jeg har gode 
naboer og snakker med dem. 
Jeg har endda fået en grill til 
terrassen af min nabo. Den 
glæder jeg mig til at bruge til 
sommer – også sammen med 
børnene.

Tidligere har jeg gennem 
flere år meget brugt væreste-
det SIND. Men det er jeg holdt 
op med, for jeg kan se, at der 
ofte kommer nogen dér, som 
er påvirkede. Det var jeg også 
ofte selv førhen. I dag har jeg 
det sådan, at jeg bryder mig 
ikke om at være sammen med 
påvirkede; jeg vil noget andet. 
I stedet for er jeg begyndt at 
benytte cleancaféen.

Og så er jeg jo weekendfar. 
Børnene leger med andre 
børn, når de er hos mig. Nogle 
gange sover de hos en lege-
kammerat, eller de har nogen 
med her. Min datter har nu 
en alder, hvor hun er begyndt 
med ”pyjamasparty,” hvor hun 
har veninder til overnatning. 

Kan du lide dit liv nu?

Ja for satan – jeg er ædru og 
bruger AA, så jeg tror på 

det! Jeg har fået en god base, 
og jeg vil ikke misbruge igen. 
Misbrug fører til kriminalitet, 
og jeg vil ikke i fængsel igen 

” Det vigtigste er, at du forstår,
at du ikke kan være en anden
end den, du er.
Prøver du at være en anden end den, du er
ved at spille roller,
viser det sig med det samme
i form af nervøsitet, angst og på længere sigt fortvivlelse.
Vælger du derimod dig selv i kraft af din personlighed,
som du har fået,
vælger du samtidig mening med livet.”
 Citat: Søren Kirkegaard

– og miste mine børn…

Hvad mangler du, synes du?

At mine børns mor og jeg 
kan snakke godt sammen 

– også for børnenes skyld. Jeg 
kan mærke på hende, at hun 
ikke stoler på mig endnu, og 
det gør mig ked af det. Jeg kan 
kun håbe på, at tiden arbejder 
med, så hun bliver overbevist 
om, at jeg vil være en god og 
ædru far.

Tak for snakken, Torben, og 
lykke til i dit nye liv!

Inga Pedersen
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Lokal-Nyt
Viborggruppen
Vandretur i Dollerup Bakker 
v/Viborg

Den 31 december var vi en 
lille flok fra Viborg-gruppen, 
som drog ud i den dejlige natur 
i Dollerup Bakker ved Viborg. 
Vi havde på forhånd aftalt, at 
dem, som havde lyst, skulle 
møde op ved Cafe Livet, og så 
kørte vi i fælles biler derud. 

Der deltog 12 personer og 
2 hunde på turen, og os, som 
deltog, fik en dejlig gåtur 
rundt i skoven og samtidig en 
masse god snak.

Det er nu meget hyggelig at 
gå sådan en tur sammen med 
andre,  hvor vi samtidig fik 
ladet op til nytårsaften.

Efter turen kørte vi tilbage 
til Café Livet, hvor vi fik dej-

lig varm kakao og friskbagte 
boller.

Camilla og Tine var de gode 
giver at både boller og kage. 

Så alt i alt var det en rigtig 
hyggelig eftermiddag, som vi 
deltog i.

Der skal her siges tak til 
dem, som har planlagt turen.

Med venlig hilsen
fra alle os, som deltog
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Skive gruppen:
Nørbygårdforeningen

indbyder hermed til

FORÅRS-WEEKENDTUR
til

Kildeborg
fra fredag d.1 maj 2009 til søndag d.3 maj 2009

Mødetid:
Indkvartering og ankomst mellem kl. 15.00 – 17.00.

Mødested:
Kildeborg, Kildeborgvej 6, Vile 7870 Roslev.

Afrejse:
Søndag efter morgenmad og oprydning.

Deltagerpris:
200 kr. pr. voksen for hele weekenden.
100 kr. pr. barn for hele weekenden.

Tilmelding:
Senest d.14 April 2009 til Rune eller Trine fra lokalgruppen i 
Skive på tlf. nr. 96832050 eller 61283245.

Praktisk info:
Husk at medbringe sengetøj, håndklæder og masser af godt 
humør

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig weekend
Mange hilsner, Skivegruppen
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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. 100,-.
Gavebidrag indbetales på gironr. 4103653
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00

AT STYRTE OG AT SLAPPE:
Den som altid styrter af sted, får aldrig læsset byrder af.
Men den som gider slappe af, får overskud at tappe af.

 Citat: Piet Hein
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Udflugt til Søndergaards Have
Blomster – liv og leg

Web site: www.sondergaardshave.dk

Tid:
Søndag den 10. maj 2009

Sted:
Søndergaards Have Prangervej 5, Skræ, 8620 Kjellerup

Mødetidspunkt:
kl. 11.00  lukketid  kl. 18.00

Transport:
Lokalgrupperne finder selv ud af fælles kørsel frem til haven.

Pris:
Entre: 0-2 år. Gratis, 3-12 år 35,00 kr.,13 år og op 55,00 kr.

Hvad er det så for en HAVE??
Jo, Søndergaards Have på 3 hektar benyttes først og fremmest af publikum som en hyg-
gelig sports-og legeplads. Men haven rummer også en 10.000 m2 landbohave og en even-
tyrsti med træskulpturer. Speciel underholdning på dagen. Kvinde min – jeg elsker dig

Søndag den 10. maj kl. 14.00-14.30 og 15.30-16.00
Man tror ikke sine egne ører, når denne unge knægt træder ind på scenen, løfter mikrofo-
nen, åbner gavflaben og synger ”Ud i det blå” – ”Midt om natten. Ja, man tror næsten det 
ér ham – Kim Larsen. Men det er altså
Thomas Blaabjerg fra Skals. www.thomasblaabjerg.dk 
Overalt er der borde og bænke, hvor man kan slå sig ned med den medbragte madkurv. 
Skulle der komme en regnbyge er der opholdsrum inden døre. Der er overdækket grillom-
råde. Der kan købes is, drikkevarer m.m. i kiosken.
Hvis I ønsker at deltage i denne udflugt, skal I blot møde op søndag den 10. maj  
2009 ved indgangen til haven.

Jeg håber, I vil deltage og bidrage med det gode humør,
som I altid har med når vi er af sted på tur.

Med venlig hilsen
Sonja Raahede
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AT STYRTE OG AT SLAPPE:
Den som altid styrter af sted, får aldrig læsset byrder af.
Men den som gider slappe af, får overskud at tappe af.

 Citat: Piet Hein

NØGLE:
Hjertelighed er en nøgle,
der kan åbne mange døre.
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Aktivitets-tilbud

Thisted

Skive

Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag i måneden.
1. tirsdag i mdr. mødes vi på Café Friheden Munkevej 7, Thisted, kl. 18.00.
Der er fælles spisning kl. 18.30 med efterflg. hygge på Farverstræde 2, 7700 Thisted.
Tilmelding skal ske fredagen før til Ulla Pia Nielsen Tlf. 41 27 75 05 – 97 91 11 71
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt
Kontaktperson: 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.

Vi mødes onsdage i lige uger
Der er fælles spisning kl. 18.30 på adressen: Perlen, Nørregade 20, 7900 Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til Kontaktperson:
Betina Hansen. Tlf. 75 76 34 92.
e-mail: betinalind@gmail.com
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Kontakt Betina Hansen.

Vi mødes den 1. onsdag i mdr.
Vi starter kl. 18 med fælles spisning kl. 18,3o.
Adresse: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
Tilmelding skal ske fredagen før til.
Kontaktperson: Rune Sonne. Tlf. 61 28 32 45.
e-mail: runesonne@hotmail.com
Lokal PFT-møde: Kontakt Rune Sonne.

Nykøbing

Viborg
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Cafe Livet, Rødevej 2 d, 8800 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 hv. 2. onsdag (ulige uger) kl. 19 - 20,30.
Pårørendegrupper onsdage i ulige uger fra 17.30-18.30.

Ikast
Vi mødes 4. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Svaneparken 8, Ikast.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning.
Tilmelding senest fredagen før til kontaktperson
Henning Koch tlf. 97 15 47 99 / 24 20 01 85.
e-mail: henningkoch@privat.dk
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NørbygårdforeNiNgeN

Depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
kontakt:
Arne Christensen på tlf.: 31 72 02 39

Fredag den 24. april 2009 kl. 18.00
på Nørbygård.
Dagsorden:

Se forrest i Nørbygård Nyt.

Nørbygårdforeningens
generalforsamling

Aktivitets-tilbud

Uge 29: Fra den 11. – 18. juli 2009.
Se opslag inde i bladet under Lokal nyt

Nørbygårdforeningens
sommertur

Holstebro
Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 a, Holstebro.
Tid: Vi mødes kl. 18 med fælles spisning kl. 18,30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk Tlf. 27 45 81 12
E-mail: ondaftenvej@mail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt
Kontaktperson: Henrik Jeppesen Tlf. 23 28 13 44
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe 2. tirsdag i mdr. kl. 19 – 21 på Netværkscafeen, 
De Frivilliges Hus, Nygade 22, Holstebro.

Nørbygårdforeningens
forårsweekendtur til Kildeborg

Den 1. – 3. maj 2009.
Tilmelding senest 14. april på tlf. 96832050 / 61283245.

Se opslag inde i bladet under rubrikken Lokal nyt.

Søndag d. 10. maj 2009 kl. 11-18
Se opslag inde i blade.

Udflugt til
Søndergaards Have
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Nørbygård

Gensyns-, efterbehandlings- 
og pårørendedage i 2009

Formålet
med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

at vedligeholde og fortsat udvikle
de i behandlingen opnåede kompetencer

støtte til håndtering af
personlige højrisikosituationer

at vedligeholde sin ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes

Gensyns-, efterbehandlings- og pårørendedage
afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om gensyns- og
efterbehandlingsdage sker

ved henvendelse til
Anne-Mette Dieckmann og Charlotte Døjholt. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 4. april 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 30. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 27. juni 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 22. august 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. oktober 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. november 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. december 2009, kl. 10.00 – 14.00

Aktivitets-tilbud

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

Familiedage for Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2009

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

Familiedage afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om familiedagene
sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Fredag den 3. april 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 1. maj 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 29. maj 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 26. juni 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 21. august 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 18. september 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 16. oktober 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 13. november 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 4. december 2009, kl. 14.00 – 20.00

- det handler om et godt liv - for alle i familien!
Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
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Børne- og ungedage i 2009

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

Børne- og ungedage afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om børne- og ungedagene 
sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 4. april 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 30. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 27. juni 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 22. august 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. oktober 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. november 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. december 2009, kl. 10.00 – 14.00

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

Efterbehandling i 
alkoholbehandlingen i 2009

Formålet
med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

at vedligeholde og fortsat udvikle
de i behandlingen opnåede kompetencer

støtte til håndtering af
personlige højrisikosituationer

at vedligeholde sin ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes

Efterbehandlingen afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information
om efterbehandlingsdagene

sker ved henvendelse
til Anne-Mette Dieckmann

og Ib Hjorth.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Onsdag den 15. april 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 13. maj 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 10. juni 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 8. juli 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 2. september 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 30. september 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 25. november 2009, kl. 17.00 – 20.00

Målgruppe: Tidligere beboere, som har 
gennemført primærbehandling.

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

- det påvirker børn at vokse op i en familie
med alkoholmisbrug
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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.

◆	 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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?


