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Vi nærmer os igen et årsskifte 
og vil traditionen tro kigge 
lidt tilbage på året, der snart 
er gået. Vi har igen oplevet 
foråret, sommeren, efteråret 
og vinteren nærmere sig. 
Hver årstid har sin charme 
og storhed, og for os der bor 
ved Vesterhavet mærkes det 
i særdeleshed. Hverdagen på 
Nørbygård er præget at le-
vende mennesker, der har det 
til fælles, at de er afhængige af 
alkohol og andre rusmidler. 

Vi har også i 2009 fastholdt 
fokus på de mennesker, der 
har valgt at bruge Nørbygårds 
tilbud om alkoholbehandling 
og omsorg. Nørbygårds års-
kalender indeholder navne 
på ca. 100 personer, som vi 
i 2009 har sagt velkommen 
til. Hertil kommer tilbud til 
pårørende og børn, mennesker 
der har modtaget ambulante 
tilbud, efterbehandling og 
efterforsorg.

det handler om et godt liv -  for alle i familien !
Det handler om 
mennesker !
I Nørbygård Nyt har vi året 
igennem kunnet læse om 
mange forskellige og spæn-
dende aktiviteter, der har sit 
udgangspunkt fra Nørbygård 
og Nørbygårdforeningen. 
Mange nuværende og tidli-
gere beboere har bidraget med 
meget personlige indlæg om 
deres liv før, under og efter 
Nørbygård. – Tak for det. 

Det handler om mennesker, 
som har det til fælles, at de er 
afhængige af alkohol. Løgn 
og benægtelse af problemet 
med alkohol har været en del 
af hverdagen før Nørbygård, 
ligesom alkoholmisbruget har 
haft store omkostninger for 
pårørende og børn. Derfor er 
den første dag af et behand-
lingsforløb på Nørbygård en 
stor begivenhed og starten 
på en personlig forandrings-
proces. 

Nørbygård – et 
helhedsorienteret 
omsorgs- og 
behandlingstilbud. 
I 2009 har vi arbejdet på at op-
kvalificere Nørbygårds tilbud 
på det indholdsmæssige plan. I 
alkoholbehandlingen finder vi 
det fortsat væsentligt, at kunne 
tilbyde et helhedsorienteret 
tilbud, da flere undersøgelser 
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dokumenterer, at der er god 
effekt af behandlingen ved at 
anlægge et familieperspektiv. 

Vi har de sidste 10 -15 år 
arbejdet på at udvikle tilbud 
til pårørende og børn. Tilbud 
som har et forebyggende per-
spektiv og bidrager til at flytte 
behandlings¬fokus fra alene 
voksen misbrugsperspektiv til 
et børne-/familieperspektiv. 

 
Dokumentation af 
den pædagogiske- og 
behandlingsmæssige 
indsats
I 2008 ændrede Nørbygård 
status til alkoholbehand-
lingscenter og bosted. For at 
synliggøre ”Ny Nørbygård” 
valgte vi i april måned at ud-

give: Dokumentation af den 
pædagogiske- og behandlings-
mæssige indsats i 2008. 

Vi har fra beboere og sam-
arbejdspartnere/kommuner 
modtaget mange positive 
tilkendegivelser af den pæ-
dagogiske- og behandlings-
mæssige indhold i ny Nørby-
gård. Rapporten kan fortsat 
rekvireres fra Nørbygård og 
kan ligeledes downloades fra 
vores hjemmeside.

Ny kompetence- 
udviklingsplan
Nørbygårds væsentligste res-
source er et engageret og faglig 
kompetent medarbejderteam. 
Derfor er der i 2009 anvendte 
mange ressourcer på at tilføre 

alle medarbejdere nye kompe-
tencer. Nørbygårds medarbej-
derteam har igennemsnit mere 
end 10 års erfaring i arbejdet 
på misbrugsområdet.

Vi har i 2009 brugt en del 
ressourcer på at udarbejde nye 
kompetenceudviklingsplaner 
for henholdsvis Nørbygård 
alkoholbehandling og Nør-
bygård bosted. Målet er, at 
alle medarbejdere inden årets 
udgang har en personlig kom-
petenceudviklingsplan. 

Nørbygårdforeningen 
– et netværk af ædru 
alkoholikere og deres 
familier
Nørbygårdforeningen kunne 
her i efteråret fejre sit 20 
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års jubilæum. Jubilæet blev 
markeret ved et åbent hus 
arrangement på Nørbygård 
med godt 100 gæster. Det var 
en meget hyggelig og festlig 
dag, hvor det for mange var 
et gensyn tidligere beboere 
og personale imellem. Nør-
bygårdforeningen er et fælles-
skab, et netværk, der bringer 
mennesker sammen.  

Nørbygårdforeningen er 
et godt tilbud og en del af 
Nørbygårds efterbehandling 
og efterforsorg. Det er fortsat 

lokal grupperne/selvhjælps-
grupperne, som er funda-
mentet i foreningens mange 
forskellige netværksskabende 
aktiviteter. Mange frivillige 
yder en stor indsats og bidra-
ger til, at skabe fællesskab, 
oplevelser, og støtte til fortsat 
ædruelighed efter et ophold på 
Nørbygård. 

Nørbygård – alkohol-
behandlingscenter og 
bosted i 2010
Nørbygård vil også i 2010 have 

en bred vifte af specialiserede 
tilbud målrettet mennesker, 
der er afhængige af alkohol, 
medicin og andre stemnings-
ændrende stoffer, samt være 
et botilbud til mennesker med 
særlige sociale problemer og 
som ønsker hjælp og støtte 
til udvikling og forandringer 
i sit liv. 

Erik Jeppesen
centerleder

Hanstholm Genbrugscenter 
på Molevej 28, som drives 
af Røde Kors, Hanstholm 
afdelingen og Nørbygårdfor-
eningen har også i 2009 haft 
en god omsætning. 

Det er frivillige fra Dansk 
Røde Kors og beboere/medar-
bejdere fra Nørbygård bosted, 
som udfører det daglige slæb 

Juletiden på Nørbygård er 
noget helt specielt. Mange 
tidligere beboere husker ad-
vents- og juletiden som en 
anderledes tid på Nørbygård. 
Ofte har tidligere jul og nytår 
været præget af alt for meget 
druk. At fejre jul på Nørbygård 
er at fejre jul i fællesskab ! 

Vi er midt i adventstiden, 
som er forbundet med håb, 
forventninger, lys og glæde. 
Sådan vil vi også gerne, at 
adventstiden på Nørbygård 

i butikken, sorterer tøj, tøm-
mer contanier, transport og 
sortering af møbler, møbel-
udstilling, vedligeholdelse af 
udendørs arealerne og meget 
andet.

Der skal her lyde en stor tak 
til alle frivillige i Genbrugsbu-
tikken. Nørbygårdforeningen 
får halvdelen af overskuddet 

fra Genbrugsbutikken. Derfor 
kan Nørbygårdforeningen 
tilbyde familielejre og week-
endture på meget favorable 
vilkår. Aktiviteter hvor foræl-
dre og børn får en god og stor 
oplevelse sammen i rusfrie 
miljøer. 

Erik Jeppesen

En julehilsen
skal være. Det kan være svært 
at smile og sige glædelig jul, 
hvis man synes, at der ikke er 
nogen god grund til det. Julen 
er også ensomhedens tid, især 
hvis man ingen har at fejre 
jul sammen med eller savner 
et eller flere mennesker, som 
man ikke har mulighed for at 
være sammen med.

Jeg vil ønske bladets læsere 
en rigtig glædelig jul, samt et 
godt og velsignet nytår. TAK 
til alle, der har relationer til 

Nørbygård for samarbejde 
og fællesskab i årets løb. - Vi 
glæder os igen til at fejre jul 
på Nørbygård - en jul hvor ju-
leevangeliets budskab om fred 
og glæde må nå den enkelte. 

Glædelig jul -
godt nytår !

Erik Jeppesen
centerleder

Genbrugsbutikken
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Fra Nørbygårdforeningens 
formand, Ove Raahede, er 
flg. julehilsen modtaget til 
bladet.

Nu er der snart gået et helt år 
igen, og julen nærmer sig, og 
som nogen synger ”julen varer 
længe, koster mange penge.” 
Men det er jo ikke bare gaver 
og mad, der skal til for, at det 
bliver en god jul.

En god jul for mig er, at 
man kan være sammen med 
sin familie og venner og dele 
de mange forskellige oplevel-
ser, man har haft i det år der 
snart gået.

En af de rigtige gode op-
levelser man jo har haft, er 
jo denne : Du er nu en ædru 
alkoholiker, det er da en rigtig 
god ”gave,” som du her har 

givet ikke kun dig selv men 
også givet til dine pårørende, 
og det tror jeg, de er meget 
glade for.

Som ædru alkoholiker har 
du jo en vis erfaring og indsigt 
i, hvordan livet kan gå op og 
ned. Du kan hjælpe og støtte 
de mennesker der ikke har det 
helt så godt lige nu. Lån dem 
et ”øre,” giv dem et knus - ak-
kurat lige som vi gør i Nørby-

Dette er ikke ”en sang fra de 
varme lande” men en Julehilsen

gårdforeningen. Det varmer 
ikke kun den, som får det, men 
også den som giver.

Jeg vil ønske for os alle, at 
vi vil få en masse ”knus” ikke 
bare her i julen, men også i 
det nye år.

Jeg vil ønske jer alle en rig-
tig god jul og et godt nytår

Ove Raahede

OBS
OBS
OBS

Nørbygårdforeningens 
Generalforsamling 2010 
finder sted fredag, den 
23 april 2010 kl. 18.oo 
på Nørbygård.

Dagsorden udsendes i 
næste Nørbygård Nyt.
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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

Nu er det igen tid til at se til-
bage på året der snart er gået. 
Jeg spørger atter mig selv om, 
hvor blev det af? Der har væ-
ret stor aktivitet i foreningen 
og det hænger godt sammen 
med, at året er fløjet af sted. 
Jeg vil gerne sige en stor tak 
for jeres arrangement i 2009. 

Nørbygårdforeningen er en 
støtteforening for de menne-
sker, der bruger Nørbygårds 
tilbud. Foreningen har i dag 
ca. 200 medlemmer primært 
tidligere brugere, pårørende, 
frivillige støttepersoner og 
venner af huset. 

Der er stor aktivitet i lokal-
grupperne, der har i årets løb 
været forårs weekendtur til 
Kildeborg ved Roslev, som-
merferietur til Møllegården, 
Voerså ved Sæby, hvor rigtig 
mange deltog både børn og 
voksne. I efteråret blev det 
også til en kanotur på Gu-
denåen.

Der har været mange ar-
rangementer i lokalgrupperne 
lige fra fælles gåture til en 
aften med minigolf, sommer-
grill og bowling aftener til 
stor glæde for mange beboer, 
pårørende og børn.

Socialt samvær og hygge 
prioriteres højt i de 6 lokal-
grupper, der mødes mindst en 
gang i måneden. Der er fokus 
på vigtigheden i det sociale 
samvær og opbakningen er 
stor. Alt det er med til at skabe 
et godt, trygt og ædrueligt 
netværk, hvor man kan føle 
sig velkommen. 

Der har været afholdt in-
formationsaftener om Nørby-
gårdforeningen på Nørbygård. 
Der har været stor opbakning 
fra lokalgrupperne til at kom-
me og  fortælle om livet ude 
i lokalgrupperne, og hvordan 
man kan bruge og få gavn 
af en lokalgruppe. Det har I 
gjort rigtig godt til gavn for 
beboerne på Nørbygård. Det 
har været både inspirerende 
og hyggeligt, at have besøg 
fra lokalgrupperne.

Den helt store begivenhed 
i 2009 har været Nørbygård-
foreningens 20 års jubilæum, 
som blev fejret på Nørbygård 
den 3. oktober. Der var et stort 
fremmøde med 120 gæster. 
Dagen bar præg af, at Nørby-
gårdforeningen er godt til at 
styrke netværket for tidligere 

Julehilsen til 
Nørbygårdforeningen

beboere og deres pårørende. 
Der var indslag om, hvad 
foreningen har oplevet gen-
nem de sidste 20 år. Der var 
fællessang og taler, som gav 
en indholdsrig dag for alle 
fremmødte. 

Jeg vil slutte med, at takke 
lokalgrupperne for et godt 
samarbejde i 2009. Jeg glæder 
mig til at fortsætte dette sam-
arbejde i 2010. Jeg ønsker Jer 
og Jeres familier en Glædelig 
Jul samt et Godt Nytår. 

Mange varme
Julehilsner fra

Charlotte Døjholt
Netværkskonsulent
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Lørdag den 3 oktober 09 var 
vi godt 120 mennesker, der var 
mødt op på Nørbygård for at 
fejre Nørbygårdforeningens 
20 års jubilæum. Det var en 
dag, vi havde set frem til med 
glæde.

Der var helt nye medlem-
mer, og der var også nogle, 
der havde været med fra be-
gyndelsen.

Der blev snakket – røget 
tobak -drukket kaffe, spist og 
snakket.

Jeg tror vi var rigtige man-
ge, der havde en tanke/ønske 
om at gense nogle af de venner 
fra dengang, man selv var i 
behandling på Nørbygård. Det 
var vi da også en hel del, der 
oplevede, og det var en god 
oplevelse at se og høre, hvor 
godt man nu har det.

Der var taler, hvor man fik 

hørt om, hvordan det hele i 
foreningen var startet, og man 
må jo nok sige, at der siden 
starten er sket en hel del. Der 
blev luftet tanker om, hvad der 
kunne ske  af forskellige tiltag 
fremover.

Nørbygårdforeningen er jo 
en meget rummelig forening, 
hvor der er plads til mange 
forskellige meninger. Derfor 
var der en masse snakken om 
faktisk alt imellem himmel 
og jord.

At Nørbygårdforeningen er 
et godt sted til at skabe et net-
værk for os tidligere beboere 
og pårørende, synes jeg også 
blev bekræftet på denne dag.

Selv om dagen for de fleste 
af os syntes alt for kort, nåede 
vi det, vi skulle: Taler - sange - 
spisning og at få snakket med 
hinanden.

Det var dejligt at være sam-
men igen på Nørbygård.

Til slut vil jeg gerne sige:

Tak fordi I kom herhen
og sad så pænt og stille.  

 
Tak fordi I fandt herhen
Tak for de gaver I gav.  

 
Om lidt er vi væk,
men jeg håber vi ses.

For vi ses vel igen et eller 
andet sted.

Der er ingen, der ved, hvor 
det bliver henne.

Så jeg vil ikke sige farvel 
men sige på gensyn igen.

Pas nu godt på jer selv og 
også lidt på hinanden.

Ove Raahede, formand

Fra Nørbygårdforeningens formand, Ove Raahede, er 
fremsendt dette resumé fra lørdag, den 3. oktober 09, hvor 
foreningen fejrede sit 20 års jubilæum.

En dag der vil blive husket
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Til alle jer på Nørbygård som 
hjalp med til at gøre vores 
jubilæumsfest til en rigtig 
god dag. 

Alt det praktiske skulle vi, 
der sad i jubilæumsudvalget, 
jo slet ikke tænke på. Vi skulle 

jo bare møde op.
Der var dækket op, maden 

var lavet, ja ikke engang op-
rydning skulle der tænkes på. 
Det var helt fantastisk.

Det hele fungerede jo per-
fekt.

TAK - TUSIND TAK!!!
En stor tak fra Nørbygård-

foreningen til jer alle, for jeres 
indsats.

På bestyrelsens vegne
Ove Raahede.
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Nørbygårdforeningens
weekendtur

til

Spejderbakken Øvre
Skrædderbakken 16, Vejle

Tidspunkt:
Den 26.-27.-28. marts 2010

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

Med venlig hilsen
Weekendudvalget for forårsturen 2010

Tlf. 30288146
Sonja

Pris: 

 
Transport:

Tilmelding:
Yderligere information:

Kr. 300,00 pr. voksne
og kr.150,00 pr. barn til og med 17 år.
Der sendes giroindbetaling ud til de tilmeldte,
og beløbet skal indbetales inden den 21. marts 2010.
Man finder selv til lejren.
Senest søndag den 14. marts 2010
Se under Nyt fra lokalgrupperne / Viborg-gruppen.
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Uddrag fra bogen:
Den lille prins
af Antoine de Saint-Exupéry.

” …På den næste planet boede en dranker.
Det blev et meget kort besøg, 
men det hensatte den lille prins i det dybeste mismod.
- Hvad bestiller du der? spurgte han drankeren, 
som han fandt siddende tavs foran en hær 
af tomme flasker og en hær af fulde flasker.
- Jeg drikker, svarede drankeren og så dyster ud.
- Hvorfor drikker du? spurgte den lille prins.
- For at glemme, svarede drankeren.
- For at glemme hvad? forhørte den lille prins sig. 
Han var allerede ved at få ondt af drankeren.
- For at glemme at jeg skammer mig, 
tilstod drankeren og bøjede hovedet.
- Skammer dig over hvad? spurgte den lille prins, 
som gerne ville hjælpe ham.
- Over at jeg drikker, sagde drankeren afsluttende 
og indhyllede sig i fuldkommen tavshed.
Og den lille prins flygtede forvirret.

De voksne er bestemt mærkelige, 
sagde han til sig selv, 
da han drog videre ud i verden…”

Leveret til Nørbygård Nyt af en beboer på Nørbygård.
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NYT FRA NØRBYGÅRD:

Nørbygård efter 
kommunalreformen 
Den 1. januar 2007 startede 
en ny æra for Nørbygård med 
kommunalreformens ikraft-
trædelse. Nørbygård indgik 
her driftsoverenskomst med 
Thisted kommune, og der blev 
efterfølgende i samarbejde 
med Thisted kommune og 
Servicestyrelsen truffet aftale 
om, at Nørbygård fremadrettet 
skulle indeholde 3 tilbud: 

en bostedsafdeling, NØR-• 
B Y G Å R D  B O S T E D , 
som indeholder et om-
sorgs- og afklaringstilbud 
jvf. Servicelovens § 110 

et behandlingstilbud, NØR-• 
BYGÅRD ALKOLBE-
HANDLINGSCENTER, 
som dækker et helheds- og 
familieorienteret døgnbe-
handlingstilbud for mis-
brug af alkohol og andre 
stemningsændrende stoffer, 
drevet i henhold til Sund-
hedslovens § 141, samt  

et efterbehandlingsbotil-• 
bud med mentorordning, 
MIDTVEJSHUSET, som 
indeholder efterbehandling 
og udslusning i døgn- og 
dagregi, drevet i henhold til 
SUL § 141

Disse tilbud har været en 
realitet siden 1. januar 2008. 
Nørbygård har efterfølgende 
arbejdet målrettet på at ud-
vikle og kvalificere disse 
tilbud, således at vi i dag og 
fremadrettet kan udbyde gode 
tidssvarende omsorgs- og 
behandlingstilbud. 

Evaluering og udvikling
Nørbygård evaluerer løbende 
sine tilbud. Dette sker dels på 

baggrund af tilbagemeldinger  
fra beboergruppen og deres 
pårørende  og dels på bag-
grund af rapporteringer fra 
vores samarbejdspartnere. 
Desuden har vi medio 2009 
iværksat en systematisk eva-
luering af vores tilbud med en 
spørgeskemaundersøgelse til 
beboere, som har gennemgået 
alkoholbehandling på Nørby-
gård. Denne undersøgelse for-
ventes afsluttet medio 2010. 

Endelig har vi i personale-
gruppen afholdt evaluerings-
dage, hvor vores praksis og 
metoder har været genstand 
for kritiske og fremadrettede 
diskussioner.  

Det er nødvendigt, at vi på 
Nørbygård forsat udvikler 
kvaliteten i alkoholbehand-
lingen, hvis vi  skal fastholde 
vores position, som døgnbe-
handlingsinstitution. Mange 
kommuner har siden den kom-
munale fusion opkvalificeret 
det ambulante behandlings-
tilbud. Det er vores indtryk, at 
en større gruppe af afhængige 

Fra Gladys Kreutzmann, afd. 
leder for alkoholbehandlingen, 
Nørbygård, er flg. modtaget til dette 
nr. af Nørbygård Nyt:

Udfordringer for
Nørbygårds 
alkoholbehandling

Fortsættes side 17
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Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Efterbehandlings- og pårørendedage for 
Nørbygård alkoholbehandling i 2010

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

Lørdag den 16. januar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. marts 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 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 efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til 
Anne-Mette Dieckmann og Morten Fonseca.
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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:
Lørdag den 27. februar og søndag den 28. februar 2010
Lørdag den 29. maj og søndag den 30. maj 2010
Lørdag den 28. august og søndag 29. august 2010
Lørdag den 20. november og søndag 21. november 2010
Intro-møder: 
Fredag den 12. februar 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 26. marts 2010, kl. 16.00 – 18.00
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

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er:
at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation,for bedst muligt at vare-• 
tage 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 familiedagene sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann.
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Lørdag den 16. januar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. marts 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 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

Børne- og ungedage i 2010
- det påvirker børn

at vokse op i en familie med alkoholmisbrug
Målgruppe:

Børn og unge (ca. 6 - 17 år)

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Børne- og ungedage afvikles på Nørbygård. 
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

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

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
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Lørdag den 16. januar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. marts 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 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

Gensynsdage for Nørbygård 
bosted i 2010

Målgruppe:
Tidligere beboere og beboere i bosted

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Gensynsdage afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om gensynsdage sker ved henvendelse til Charlotte Døjholt.

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• 
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borgere i dag via et ambulant 
tilbud får kvalificeret hjælp til 
at komme sig over afhængig-
hedssygdom. Der er dog sta-
dig behov for, at en gruppe af 
borgere i kortere eller længere 
tid kommer i døgnbehandling, 
som et supplement til den 
ambulante behandling. 

Vores mål for Nørbygårds 
alkoholbehandling er fortsat, 
at imødekomme kommuner-
nes behov for at  kunne visi-
tere en gruppe af borgere til et 
helhedsorienteret døgntilbud 
for afhængighed af alkohol 
og andre stemningsændrende 
stoffer, hvor der leveres be-
handling af høj kvalitet.

Alkoholbehandling af høj 
kvalitet betyder bl.a., at vi 
tror på, at beboerne og deres 
nærmeste efter et ophold på 
Nørbygård, rejser herfra med 
nyt livsmod og nye strategier 

til at håndtere en tilværelse 
uden brug af stemningsæn-
drende stoffer. 

De erfaringer vi har høstet 
i 2008 og 2009, har samlet 
afstedkommet mindre juste-
ringer i alkoholbehandlings-
programmet, hvor vi bl.a. har 
fundet anledning til at ændre 
i familieprogrammet og efter-
behandlingsdelen. 

Nørbygårds tilbud til 
Familie- og pårørende 
i 2010
Nørbygårds gamle slogan: Det 
handler om et godt liv – også 
for familien, er blevet  vide-
reført i alkoholbehandlingen 
efter kommunalreformen. 
Nørbygård har derfor gennem 
2008 og 2009 afholdt fami-
liedage ca. hver 4 uge, hvor 
familie og pårørende har del-
taget i undervisning og grup-

pearbejde omkring relevante 
temaer, som den afhængige 
familie er berørt af.

Indholdsmæssigt har vi fået 
rigtig mange positive tilbage-
meldinger fra familiedagene, 
men der har dog løbende 
været kritik af tidspunktet for 
familiedagens afvikling, som i 
flere tilfælde har afholdt nogle 
fra at deltage. Ligeledes har 
der også været efterspurgt et 
mere sammenhængende for-
løb i undervisningen. 

For at imødekomme dette 
behov, har vi besluttet, at 
vi fremover vil lave infor-
mationseftermiddage og et 
sammenhængende familie- 
og pårørendekursus, som 
henvender sig til både den 
afhængige, familien og andre 
nære pårørende.

Informationseftermiddage 
vil i 2010 blive udbudt hver 
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6. uge på fredage kl. 16 – 18. 
Dette tilbud er henvendt til 
familie og pårørende, som 
har behov for at møde per-
sonale fra alkoholbehandlin-
gen. De vil her blive tilbudt 
information om indholdet i 
Nørbygårds behandlingstilbud 
med mulighed for at stille 
spørgsmål samt få råd og vej-
ledning omkring familien og 
de pårørendes engagement i 
behandlingen. Målgruppen 
for informationseftermid-
dagene er primært familien 
og pårørende til beboere, 
der er i behandling eller som 
forventes indskrevet i alkohol-
behandlingen.

Der vil desuden blive ud-
budt familie-pårørendekurser, 
som weekendkurser med pro-
gram lørdag og søndag, i 
alt 4 gange i løbet af året. 
Målgruppen for disse kurser 
er den afhængige og familien 
samt andre voksne pårørende 
med betydning for beboeren. 
Der vil være mulighed for at 
alle beboere kan invitere fa-
milie og pårørende med på et 
kursus. Hvis det ikke i praksis 
er muligt at deltage i kurset, 

mens beboeren er indskrevet, 
vil tilbuddet om familiekursus 
fortsat gælde, mens pågæl-
dende er i efterbehandling.

Der vil på kurset blive un-
dervist i og arbejdet med te-
maer, der vedrører afhængig-
hed: Medafhængighed, roller 
i familien, personlig vækst og 
forandringer. 

Familierne og de pårørende 
opfordres forsat til at deltage 
i efterbehandlingslørdage, 
hvor der også fremadrettet er 
tilbud om deltagelse i pårø-
rendegrupper hver 4. uge. Vi 
har løbende modtaget positive 
tilbagemeldinger fra disse 
grupper. Mange pårørende har 
her  fået værdifuld hjælp til 
udvikling af nye strategier og 
personlig vækst via samvær 
og erfaringsudveksling med 
andre pårørende. 

Der vil i alkoholbehandlin-
gen forsat blive tilbudt par-
samtaler og familiesamtaler 
efter behov og ønske. Det er 
vores erfaring, at rigtig mange 
har haft glæde af disse samta-
ler, som giver en god ballast til 
en ny måde at kommunikere 
på i familien. En kommunika-

tion der tager udgangspunkt i 
dialog med hinanden og ikke 
om hinanden !

Nørbygårds efterbe-
handlingstilbud 2010 
Nørbygård har som en integre-
ret del af behandlingstilbuddet 
i døgnbehandlingen haft et 
26 ugers efterbehandlings-
tilbud. Dette har i praksis 
været udbudt som en månedlig  
efterbehandlingslørdag med 
tilbud om erfaringsudveks-
ling i grupper for:  Nuvæ-
rende og tidligere beboere, 
de pårørende samt grupper 
for børn og unge til beboere i 
alkoholbehandlingen. Vi har 
desuden i årets løb udbudt 
efterbehandling onsdag aften 
én gang i måneden, således at 
der var mulighed for efter endt 
alkoholbehandling, at deltage 
i en efterbehandlingsgruppe 
hver 14 dag.  

I løbet af 2009 har der ge-
nerelt været rigtig god søgning 
til efterbehandlingslørdagene 
med mange deltagere fra alle 
Nørbygårds målgrupper. Der 
har dog været meget dårlig 
søgning på deltagelse i efter-
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behandlingsgruppen onsdag 
aften. De tilbagemeldinger 
vi har fået på dette er: Den 
lange transport til Hanstholm 
samt gode alternative efterbe-
handlingsmuligheder lokalt på 
hverdage i form af kontakt til 
lokalt misbrugscenter,  delta-
gelse i Nørbygårdforeningens 
lokalgrupper og AA grupper i 
nærmiljøet.

Vi finder det fortsat nødven-
digt og vigtigt, at der findes et 
kvalitativt godt efterbehand-
lingstilbud på Nørbygård, 
som kan støtte og hjælpe den 
afhængige, familien og de på-
rørende efter endt behandling, 
som en del af et helhedsorien-
teret behandlingstilbud. Vi vil 
derfor i 2010 forsat afvikle 
månedlige efterbehandling-
slørdage,  med tilbud om 
deltagelse i 6 efterbehand-
lingslørdage for tidligere og 

nuværende beboere, deres 
pårørende og børn. Efterbe-
handlingstilbuddet til beboer-
grupperne vil desuden fremad 
blive suppleret med et tilbud 
om individuelle samtaler med 
tidligere kontaktperson eller 
de behandlere som tilknyttes 
efterbehandlingslørdagene.   

Vores erfaring er, at det især 
er i den tidlige helbredelse, 
det er  vigtigt, at have kontakt 
med Nørbygårds efterbehand-
ling, når man skal komme sig 
efter et endt misbrug. Denne 
kontakt vil med tiden både 
kunne suppleres og erstattes 
af de gode tilbud som findes i 
varierende former lokalt.

Tak for godt 
samarbejde i 2009
Det tager lang tid at udvikle 
afhængighed. Det er derfor 
uomgængeligt, at det også 

tager lang til at komme sig, 
fysisk, psykisk og socialt, når 
den afhængige og familien 
skal fastholdes i en positiv 
udvikling med nye livsstrate-
gier. Et liv der byder på både 
medgang og modgang og 
risici for tilbagefald. 

Der er i denne proces et stort 
behov for, at den afhængige,  
familien og de pårørende, de 
professionelle og de frivillige 
netværk samarbejder og træk-
ker på samme hammel. Med 
tro, håb og langmodighed kan 
vi sammen støtte vejen til et 
godt og udfordrende liv uden 
brug af alkohol og andre stem-
ningsændrende stoffer. 

Tak for godt og lærerigt 
samarbejde i 2009.

Gladys Kreutzmann, 
afdelingsleder, 

alkoholbehandlingen. 
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Tilgivelse er at slippe nega-
tivitet overfor dig selv eller 
andre.

Uden tilgivelse kan vi ikke 
blive hele, en del af os vil 
hænge fast i mørket.

Manglende tilgivelse holder 
skylden, såretheden og raseri-
et fastlåst i fortiden, så vi ikke 
kan forandre os. Tilgivelse 
frigør fra fortiden – vi bliver 
gjort frie af vores bundethed 
til smerter.

Tilgivelse er ikke ensbety-
dende med at godkende det 
skete. Det skete bliver ikke 
mindre alvorligt, men vi kan 
tilgive den person eller os selv, 
som gjorde det.

Tilgivelse handler ikke om 
at benægte smerte eller li-
delse, - det er vigtigt at aner-
kende smerten og vreden, lære 
dem at kende – først da bliver 

tilgivelse muligt.
Tilgivelse er ikke det samme 

som hukommelsestab!
Når vi tilgiver, slipper vi of-

ferrollen og tager selv ansvar 
for vores egen sindstilstand.

Når vi holder fast ved smer-
ten, fastlåser vi os i et negativt 
forhold til den anden og lader 
tanken om den anden ( eller 
det jeg har gjort ) kontrol-
lere vores humør og sinds-
tilstand.

Krænkelse fra FORTIDEN 
bliver konstant genskabt.

Når vi tilgiver, forsvinder 
den negative kraft, - der er 
ikke mere frygt. Det sår, den 
anden tilføjede os, er helet. 
Tilgivelse indbefatter, at vi 
ser den anden ( os selv) som 
vi eller han / hun er – ikke 
som vi kunne ønske os, at 
pågældende var, eller som vi 

Fra Inger Marie Feilan, 
alkoholbehandlingen,  har vi 
modtaget dette indlæg om 
Tilgivelse til Nørbygård Nyt:

TILGIVELSE

Lokal-Nyt
Viborggruppen
Weekendtur i foråret 2010 
med Nørbygårdforeningen.

Vi er nogle, som ikke kan 
vente med at komme på week-
endtur med Nørbygårdfor-
eningen til en gang i 2011.

Weekendturene i Nørby-
gårdforeningen er et sam-
lingspunkt, som vi hvert år 
ser frem til.

Det er nogle dejlige ram-
mer, som skaber mulighed 
for, at alle medlemmer i Nør-
bygårdforeningen kan mødes 
i en weekend og her hygge 
sig sammen under trygge 
forhold.

Vi er mange som har haft 
nogle pragtfulde oplevelser 
på tidligere weekendture, og 
synes det vil være synd, hvis 

troede, men som han / hun / 
jeg i virkeligheden er.

Tilgivelse er en gensidig 
proces. Det er lettest at tilgive, 
hvis den anden fortryder og 
siger undskyld. Det er lettere 
at få tilgivelse, hvis man beder 
om det. Hvis der ingen forbin-
delse er mellem parterne, er 
tilgivelsen vanskeligere – men 
ikke mindre nødvendig.

Inger Marie Feilan
familieterapeut/behandler

det ikke også  skal være et 
tilbud i fremtiden både forår 
og efterår.

På disse ture oplever vi, at 
både børn og voksne kommer 
tættere på hinanden og udvik-
ler tætte venskaber.

Derfor vil vi gerne hermed 
opfordre jer til at sætte X i 
kalender i weekenden 26, 27 
og 28 marts 2010 og tage med 
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Jeg vil her kort fortælle, hvad 
turene gør ved min familie 
og mig.

Efter endt behandling på 
Nørbygård i 2001, som løb op 
i et 7 måneders ophold, vidste 
jeg, at det at fastholde mig i 
efterbehandlingen betød liv 
eller død på sigt.

Det at være afsted med 
Nørbygårdforeningen på ture 
gør bl.a., at batteriet bliver 
ladt op igen.

Det er vigtigt, da det giver 
glæde for alle!

Så er der altid de gode 

på  denne weekend.
Turen går til:
Spejderbakken Øvre, 
Skrædderbakken 16,
7100 Vejle.

Lejren ligger i Grejsdalen, 
som er et dejligt naturområde 

snakke; - det giver også altid 
stof til eftertanke både for på-
rørende og misbruger. Dette ( 
både snakkene og eftertanken 
) er der altid tid til på turene, 
og der bliver løst problemer, 
som der måske ellers kunne 
blive alvorlige.

Det at vi alle er med af 
samme årsag – nemlig mis-
brug af alkohol – gør også, 
at alle er på lige linje. Derfor 
behøves ikke nogen masker, 
som vi jo alle tager på i for-
skellige sammenhænge; det 
er naturligt nok.

ved Vejle
Lejren har 44 sovepladser 

fordelt på 8 værelser med 2 
køjer og 7 værelser med 4 
køjer.

Yderlige information om 
turen kommer senere i Nør-

bygård Nyt.
Med venlig hilsen 
Weekendudvalget

for forårsturen 2010.
Sonja – Tlf. 30 28 81 46.

Fra Svend Åge Kjeldberg, Viborg, har redaktionen 
modtaget dette indlæg til Nørbygård Nyt vedr.:

Hvorfor er weekendture så vigtige???
Det er afslappende, at man 

kan gebærde sig, som man har 
lyst til… Og efter en endt tur 
glæder jeg / vi os allerede til 
den næste tur.

Derfor har vi i Viborggrup-
pen lavet lyntur til marts 2010, 
da vi synes, at det er MEGET 
VIGTIGT med disse ture…

Så nyd livet og meld jer 
til…

Med venlig hilsen
Svend Åge Kjeldbjerg,
Gelntevej 15, Viborg.

Tlf. 86629187.
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Bedre lidt sent 
end aldrig.
Først en stor tak til ferieudval-
get for deres helt fantastiske 
indsats som gjorde ugen til 
en dejlig oplevelse, i hvert 
fald for mig. Der var jo ikke 
en dag hvor især Majbrit samt 
Ulla ikke havde gang i forbe-
redelserne til netop den dags 
faste ritual såsom at fordele 
opgaver. 

Bageren og hans kone – 
hold da op for en oplevelse 
af en fødselsdagskage. Tak 
til jer alle.

Ser I – vi ankom til bestem-
melsesstedet, og det første der 
skete var, at alle fór rundt for 
at finde et værelse.” Hajhuset” 
var forbeholdt de unge men-
nesker, så der kunne vi voksne 
og kloge jo ikke komme i 
betragtning. Alle værelser 
var pludseligt optaget, og 
der stod vi så Thor, P, Per og 
jeg uden seng. Med så mødte 
vi Niels. Chr. som bekendt-
gjorde, at der var masser af 
plads i ”Hajhuset”. Vi fandt 
et værelse med 4 køjer. Thor 
havde fundet lukusværelset og 
den overlod han til os. Hold 

da op. Godt gået Thor. På et 
tidspunkt hvor Ove ser vores 
suite, mente han også, at vi 
skulle betale dobbelt takst for 
den rene luksus.!!!

Så begynder eventyret at 
tage rigtig form, vi fik ryste 
sammen kaffe samt senere 
frikadeller, som ferieudvalget 
havde stegt en dag på NBG.

Den første aften var der 
nogen modige fyre, der ville i 
vandet. Uh for en kold fornø-
jelse. Livredderen (Thor) kun-
ne i hvert fald ikke få reddet 
nogen, hvis der var blevet råbt 
HJÆLP. Han var nemlig flere 
kvarter om at komme under. 
Det kom han til at høre for. Pi 
og Per var lidt mere modige, 
der gik kun 2 kvarter, inden de 
kom under. Men indrømmet, 
koldt det var det. 

Ungdommen havde det 
rigtig sjovt – især om natten – 
hvor de hyggede sig og snak-
kede. Listede fra den ene til 
den anden. Overhovedet ikke 
til og skjule, da gulvet på gan-
gen knirkede. Så det var den 
sene sladre-rute. Om dagen 
nåede de ingen morgenmad. 
Tit og ofte måtte vi hive dem 

ud af køjen til frokosttid. 
Der blev arrangeret ture 

næsten dagligt. En af turene 
gik til Aalborg, hvor vi havde 
et par hyggelige timer. Et par 
stykker eller 3 kunne ikke lige 
finde bussen, da vi skulle køre 
fra Aalborg igen, men i disse 
mobil-tider var det ikke noget 
problem, så efter en guidet tur 
lykkedes det at finde bussen. I 
Sæby var ligeså en dag, hvor 
nogen af os gik på shopping. 
Sæby er en lille fin by med 
gamle velbevarede gader og 
huse. 

Voergård Slot blev besøgt 
en dag, hvor der blev afholdt 
middelalderdage. Jeg var ikke 
med på turen, men de, der var, 
berettede om en fin tur. Mange 
kom tilbage med et eller andet 
middelalderligt. Om de havde 
gravet det op på markerne om-
kring Voergård Slot, skal jeg 
lade være usagt, men en ting 
ved jeg med sikkerhed, nogen 
af vore folk havde talt med 
spøgelset, som jeg ved bor på 
slottet. Og det er ganske vist, 
for øvrigt et meget venligt 
spøgelse.

Den udflugt, alle børn, teen-

Fra Karin Villerup, der deltog i Nørbygårdforenings 
sommertur i sommers har redaktionen modtaget flg. 
resumé fra turen.

Nørbygårdforeningens 
sommerferietur til 
Voerså uge 29-2009
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ager samt barnlige sjæle havde 
ventet på, oprandt. Vi var 
rigtig mange, der tog med bus-
sen til Fårup sommerland. Og 
hvilken udflugt! Først kørte 
vi meget langt for derefter 
at blive lukket ind i slaraf-
fenland af alskens mekaniske 
maskiner – ja den ene vildere 
end den anden. Der var ikke 
den udfordring, vi ikke kunne 
udsætte os selv for. Per og jeg 
blev i al fald udsat for nyeste 
skud på stammen. Føj da en 
prøvelse!!! En oplevelse var 
det at sidde i 4-D biografen, 
sært jeg ikke kunne fange 
dyrene - de var da lige foran 
mig. 

Der blev arrangeret skat-
tejagt, som var ren fornøjelse, 

jamen hvad vi dog ikke blev 
udsat for. Vilde dyr skulle vi 
famle os frem til og gætte, hvad 
det var. Slik skulle fanges med 
munden, som altså var gemt i 
et fad med mel. Sækkeløbet 
som sidste prøvelse var da det 
rene grin. Præmierne var slik 
til alle deltagerne - godt gemt 
i brændestabel. 

Dagen oprandt hvor vi måtte  
ta´ afsked med lejren. Den 
eneste dag, hvor regnen piske-
de ned fra vi slog øjnene op, 
til vi lige netop var hjemme. 
Som på vejen op mødtes vi 
med bussen på første raste-
plads syd for Aalborg, dog 
meget forsinket pga. ulykke 
under tunnelen, hvor Per var 

behjælpelig med kørselsassi-
stance. Per var drivvåd, da han 
var på cykel med hjælpemotor 
samt vi 3 i min bil, fik os en 
tiltrængt kop kaffe og en snak. 
Videre hjem på turen kunne 
jeg ikke indhente bussen. 
Tænk hvor kørte Henning dog 
stærkt (var min mening). Men 
pludselig stod der på et skilt: 
Hobro nord – ja, så ku jeg 
bedre forstå, jeg ikke kunne 
indhente bussen med Henning 
bag rattet. Per havde godt nok 
gjort tegn m.h.t. frakørsel, 
men jeg pegede ligeud, derved 
fik vi en ekstra udflugt.

Alt i alt i herlig uge. En tak 
for dejligt samvær og forhå-
bentlig på gensyn i 2010! 

Karin Villerup.
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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 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:
Torben Mortensen, tlf. 52 73 76 32.
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.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.

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.

Nykøbing

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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NørbygårdforeNiNgeN

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

Aktivitets-tilbud

Nørbygårdforeningens
sommertur 2010

Uge 30:
Fra den 24. – 31. juli 2010.

Sæt X i kalenderen allerede nu!

Turen går denne gang til
Grenå på Djursland.

Nærmere informationer
følger i næste Nørbygård Nyt.

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. 97 49 52 52 / 27 45 81 12.
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.

Weekendtur
til Spejderbakken Øvre, Vejle

Tidspunkt:
Den 26. 27. og 28. marts 2010.

Pris:
Kr. 300,00 pr. voksne

og kr.150,00 pr. barn til og med 17 år. 
Beløbet skal indbetales inden

den 21. marts 2010.
 

Se opslag i bladet.
 

Yderligere information:
Se under

Nyt fra lokalgrupperne / Viborg-gruppen.

Tilmelding:
Senest søndag den 14. marts 2010

til Sonja - tlf. 30288146

Generalforsamling 2010:
Nørbygårdforeningens

Generalforsamling
2010

finder sted
fredag den 23. april 2010 
kl. 18.oo på Nørbygård.

Dagsorden udsendes i næste 
Nørbygård Nyt.
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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2010

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 16. januar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. marts 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 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

Aktivitets-tilbud

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

Familiekurser og intro-møder 
for pårørende i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2010

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Yderligere information om efterbehandlings-
og pårørendedage sker ved henvendelse til

Anne-Mette Dieckmann og Morten Fonseca.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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. 

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

Familie-pårørendekurser:
Lø. den 27. februar og sø. den 28. februar 2010
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 12. februar 2010, kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 26. marts 2010, kl. 16.00 – 18.00
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

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Yderligere information om familiekurserne
og intro-møder sker ved henvendelse til

Gladys Kreutzmann og Inger Marie Feilan.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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.
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Børne- og ungedage i 2010

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

Gensynsdage for Nørbygård 
bosted i 2010

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

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

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 16. januar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. marts 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 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

Yderligere information om
børne- og ungedagene sker ved henvendelse

til Hanne Andersen.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Lørdag den 16. januar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. februar 2010, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 13. marts 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 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

Yderligere information om gensynsdage sker
ved henvendelse til Charlotte Døjholt.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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.
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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?


