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REDAKTIONENS SPALTE

I anledning af at Nørbygårdforeningen i år kan fejre 20 års jubilæum, har vi 
denne gang til Nørbygård Nyt modtaget følgende 2 lykønskningshilsner fra 
henholdsvis Erik Jeppesen, leder af Nørbygårdcentret, og Charlotte Døjholt, 
netværkskonsulent på Nørbygård. - Jubilæumsfesten finder sted lørdag den 
3. oktober 2009 på Nørbygård kl. 12. (Red.)

I efteråret 1989 var vi nogle 
der sagde til hinanden, at der 
efter et ophold på Nørbygård 
manglede et tilbud. Et fæl-
lesskab, netværk, der bringer 
mennesker sammen. Ud af det 
opstod Nørbygårdforeningen 
og der blev afviklet stiftende 
generalforsamling den 6. de-
cember 1989. 

Nørbygårdforeningen er 
en støtteforening for de men-
nesker, der modtager Nørby-
gårds tilbud og deres familier. 
Et væsentligt formål er at 
lave aktiviteter, der fremmer 
livskvaliteten for foreningens 
medlemmer, deres pårørende 
og ikke mindst deres børn. 
Kort sagt er det Nørbygård-
foreningens opgave at lave 

aktiviteter, som bidrager til:
at fastholde et ædru liv• 
at øge livskvaliteten • 
at skabe fællesskab og op-• 
bygge sociale netværk
at forebygge nye instituti-• 
onsophold
Nørbygårdforeningen har 

nu eksisteret i 20 år og mange 
mennesker har igennem årene 
haft store oplevelser. Det 
være sig i lokalgrupper/selv-
hjælpsgrupper, weekendture, 
familielejre og mange andre 
aktiviteter. Det er flot gået !

Det er foreningens besty-
relse, der bidrager til at være 
tovholder på de mange akti-
viteter som afvikles i Nørby-
gårdforeningen. Mange yder 
således en stor frivillig social 

Tillykke med Nørbygård-
foreningens 20 års jubilæum

Lykønskninger: ............... 3-4
Jubilæumsinvitation: ..........5
Fra druk til
genetablering: ................. 6-7
Flasken er tom: ...................8
Overrækkelse af
penge fra Lions: ..................9

INDHOLD: Friluftsliv: ..........................10
Billedcollage fra
sommerferieturen ....... 12-13
På den yderste rand: .. 14-15
Hvordan ...?: ................ 16-17
Sommerferieturen 2010 ....18
Adventshygge ...................19
Aktivitets-tilbud: ......... 20-23

indsats.
Et stort tillykke til Nørby-

gårdforeningen, bestyrelse 
og foreningens medlemmer.

Erik Jeppesen
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Første gang jeg stiftede be-
kendtskab med Nørbygårdfor-
eningen var for 11 år siden. 

Jeg var dengang elev på 
Nørbygård og havde fornø-
jelsen af at være med Kai ( 
tidligere projektleder og net-
værkskonsulent ) på besøg i 
lokalgrupperne i foreningen. 
Jeg oplevede en varm vel-
komst med engagerede men-
nesker i sociale velfungerende 
grupper. Der blev lavet go 
gammelsdaws hjemmelavet 
mad, drukket spandevis af 
kaffe og røget en del smøger. 

Gennem årene er den hjem-
melavede mad skiftet ud med 
hjemmebragt mad eller spis-
ning, hvor maden bliver serve-
ret, smøgerne nydes udendørs, 

men stadig drikker vi spande-
vis af kaffe. 

Som ansat på Nørbygård har 
jeg i snart 3 år været en del af 
Nørbygårdforeningen, og det 
er med glæde og stolthed, jeg 
stadig kan mærke den varme 
og engagement, der er i de 5 
velfungerende lokalgrupper i 
Nørbygårdforeningen. Grup-
perne er meget rummelige, og 
der lægges stor vægt på socialt 
samvær til glæde og gavn for 
rigtig mange brugere. 

En stor tak og tillykke til jer 
alle for at vi sammen kan fejre 
Nørbygårdforeningens 20 års 
jubilæum.

Tillykke fra
Netværkskonsulent

Charlotte

Tillykke med de 20 år



5

inviterer medlemmer samt alle med
tidligere og nuværende

tilknytning til foreningen til

Lørdag d. 3. oktober 2009 kl. 12.00
på Nørbygård

Vi starter med at få lidt i maven fra buffetbordet.
I løbet af eftermiddagen vil der være socialt samvær, taler, musik, 
sang og kaffe.

Vi forventer, at arrangementet afsluttes omkring kl. 16.60 med 
fællessang.

Da foreningen har svært ved at finde anvendelse for buketter, 
vaser etc., er foreningens ønsker kontante bidrag, som kan gives 
på dagen eller indsættes på giro konto nr. 4103653. Kode 01 ved 
netbankoverførsel.

Tilmelding senest fredag d. 25. september til Nørbygård.

Vi håber at se rigtig mange denne dag.

Med venlig hilsen
Jubilæumsudvalget
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Til dette nr. af Nørbygård 
Nyt har Bent Kirk, der er 38 
år, modtager kontanthjælp 
og bor alene, sagt ja til at 
lade sig interviewe, hvor han 
fortæller om, hvordan han 
kom ud af sit misbrug. Han 
blev indskrevet i Bosted på 
Nørbygård i juli mdr. 2008 
til et ophold af 8 måneders 
varighed.

Bent blev udskrevet til egen 
bolig den 1. marts 2009 og er i 
dag igen på arbejdsmarkedet. 
(Red).

Inden jeg kom på Nørby-
gård var jeg 5 måneder på 

Vibohøj – jeg blev imidlertid 
anbefalet af misbrugskonsu-
lent Susanne Grove, Thisted 
kommune, at tage et ophold 
på Nørbygård, idet jeg er fra 
Thisted, og fordi jeg havde 
et ønske om at få hjælp til 
at komme ud af mit alkohol-
misbrug. Der skulle her være 
bedre mulighed for at hjælpe 
med det. Så jeg kan takke hen-
de og Thisted kommune for, at 
jeg kom på Nørbygård.

Jeg har drukket meget i 

perioder samtidigt med at jeg 
har arbejdet på landet i flere 
år. Forsøgte også at tage en 
landbrugsuddannelse, men jeg 
blev smidt ud af landbrugs-
skolen, fordi jeg drak. Jeg har 
arbejdet flere år på jobværk-
stedet – også her drak jeg og 
blev smidt ud… Det har i det 
hele taget gennem flere år væ-
ret en vekselvirkning mellem 
at være på job og på druk. Og 
det gider jeg ikke mere. Jeg 
har derfor besluttet, at jeg ikke 
vil drikke mere.

Hvordan oplevede 
du at komme 
på Nørbygård?

Jeg husker, at den dag jeg 
flyttede ind på Nørbygård, 

døde min kammerat. Jeg var 
ikke med til hans begravelse, 
fordi man her fra stedets side 
frarådede mig at færdes i 
misbrugsmiljøet – og jeg ville 
givetvis møde andre dér med 
misbrugsproblemer.

Jeg husker også, det var no-
get af en mundfuld at komme 
på Nørbygård. Jeg var mildest 
talt menneskesky, og så kom 

jeg til at bo i en boenhed, 
hvor der boede 8 mennesker 
sammen, og hvor man spiste 
sammen dagligt. De første 3 
dage sagde jeg ikke meget, 
men langsomt vænnede jeg 
mig til det – og det er da også 
gået fint.

Jeg har kun taget et tilba-
gefald, siden jeg kom på Nør-
bygård i sommeren 2008, og 
det var 3 øl, som jeg drak på 
tanken i Hanstholm, og mens 
jeg var på antabus. Siden har 
jeg ikke rørt det; ikke engang 
en lys eller alkoholfri øl.

Der har været masser af 
situationer, hvor jeg har 

haft drikketrang. Faktisk hav-
de jeg drikketrang dagligt i 
starten af forløbet og fik derfor 
campral for at modvirke tran-
gen. Jeg havde rigtig svært 
ved at arbejde i grupper – der-
for fik jeg en mere individuel 
plan for mit ophold, hvor jeg 
mest havde praktiske opgaver, 
som jeg skulle passe. Og det 
passede mig fint at være i 
udeområderne, hvor jeg slog 
græs, kløvede brænde m.v.

INTERVIEW:

Fra druk og 
social deroute til 
genetablering på 
arbejdsmarkedet
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Faktisk ville Thisted kom-
mune have betalt et behand-
lingsophold til mig under § 
141, men da jeg ikke er vild 
med gruppeterapi, fandt vi 
heldigvis frem til, at den bed-
ste hjælp for mig var at være 
i Bosted og blive udsluset 
derfra til egen bolig og til 
arbejdsmarkedet.

Det er jeg glad for i dag!

Du kom også med i 
Nørbygårdforeningens 
bestyrelse som 
beboerrepræsentant…

Ja, det gjorde jeg, og det var 
altså noget af en prøvelse 

de første gange at være med 
i foreningens grupper. Igen 
var det svært og nyt for mig 
at komme ud blandt andre og 
at være ædru, så mange gange 
havde jeg bare lyst til at tage 
tilbage til Nørbygård. De 
første gange gik jeg ligefrem 
udenfor og ventede bare på, at 
vi skulle køre derfra igen.

I dag er jeg glad for at kom-
me i foreningen og har lige 
her i sommer været med på 
sommerferieturen til Voerså i 
Nordjylland. Jeg har i forenin-
gen lært andre mennesker at 
kende,så jeg kommer der en 
gang om ugen i Skive, Viborg, 
Nykøbing og Thisted.

At få bolig og arbejde…

Mens jeg var på Vibohøj, 
var jeg boligløs.

Jeg finder først på året ( 
2009) en lille lejlighed på 24 
m2 i Ræhr, og det har haft stor 
betydning for mig, at jeg har 
fået et arbejde, og at jeg bor 
tæt på en ven, jeg har fundet 
under mit ophold på Nørby-
gård. Vi besøger hinanden 5-6 
gange om ugen. 

I foråret lykkedes det mig 
også at komme i gang med et 
arbejde.

Med hjælp fra Thisted kom-
mune og Nørbygård kom jeg i 
gang med en arbejdsprøvning 
på Hanstholm kirkegård, og 
lige nu har jeg fået den forlæn-
get til d. 31. 12. 09. Aktuelt har 
jeg også fået bevilget flexjob 
fra oktober måned, men det 
er endnu ikke besluttet, hvor 
dette job skulle være. Jeg 
kunne ellers godt tænke mig 
at fortsætte på kirkegården 
– det er udendørsarbejde, jeg 
kan godt lide arbejdsklimaet, 
det er dejlige mennesker at 
arbejde sammen med, og 
det er selvstændigt arbejde, 
hvor jeg også kan gå alene og 
arbejde.

Jeg har 20 timer om ugen 
men skal gerne op på 25 timer. 
Og jeg passer det…

Jeg vil gerne, at det kom-
mende flexjob også skal være 
udendørsarbejde, at det ikke 
ligger for langt væk fra Ræhr, 
at der er få medarbejdere, 
at det ikke er stressfyldt, og 
at det bliver et selvstændigt 
arbejde.

Jeg har fri om mandagen, og 
jeg må indrømme, at week-

enderne godt kan være lange, 
men jeg holder mig ædru. Og 
min holdning er, at jeg vil 
blive ved med at være det. Når 
jeg får trang til at drikke, er jeg 
faktisk god til at finde noget 
andet at give mig til: at gå en 
tur, besøge nogen, makke med 
knallerten o.s.v… at tænke på, 
hvor skidt jeg havde det og vil 
ikke tilbage dertil.

Jeg synes, jeg har fået hjælp 
til

At holde mig ædru• 
At få et sted at bo• 
Bedre styr på økonomien• 
Indsigt i at jeg ikke skal • 
drikke – heller ikke bare en 
enkelt øl
Et arbejde og netværk.• 

I dag tager jeg ingen medicin, 
heller ikke antabus. Jeg har 

en bedre kontakt med min 
familie i Thisted, hvor vi i dag 
drikker kaffe sammen. Det må 
glæde dem at se, hvordan jeg 
har det i dag, for hvis de ikke 
hører fra mig i 14 dage, ringer 
min mor for at høre, hvordan 
jeg har det.

Og så glæder jeg mig til, at 
jeg her fra den 1. november 
overtager en større og ny-
istandsat lejlighed på 40 m2.

Tak for samtalen, Bent, og 
lykke til videre frem med det 
gode liv!

Inga Pedersen

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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En epoke, en æra – en saga blot
Psyken er knækket
Flasken er tom
Hovmod og stolthed
Det står nu for fald
Facaden krakelerer, men det gik jo så ”flot”.

Erkendelse, accept – mit nederlag er kendt
Magtesløs og nede
Flasken er tom
Bunden er nået
Dagene er oprandt
Konsekvenserne tumler – men et håb nu er sendt.

Magtesløshed, sund fornuft – en ubetinget vilje
Et trin, to trin – tre trin
Flasken er tom
Selvransagelse kører
Sender djævelen på flugt
En have, det er forår – hvor er min lilje.

Frøet er smidt og kimen skal spire
Sammenhold – fællesskab
Flasken er tom
Forenede viljer
En lyst til at leve
Mærk dine kære – jeg har min Mira.

Et nyt liv begyndes – hav vilje – vær ærlig
Ny tillid skal skabes
Flasken er tom
Ædruelighed – ej kaos
Et liv med fornuft
En dag ad gangen og husk at vær’ kærlig.

Lev og lad leve – alt andet er for tyndt
Det er NU, du skal leve
Flasken er tom
Et nyt mod på livet
Jeg starter på en ny
Ædru, åben og ærlig – det er nu – DET ER BEGYNDT.

Fra Små ”alkoholiske” digte af Lasse Rosenkilde Tøttrup - 2008
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NYT FRA NØRBYGÅRD:

Situationsbillede fra torsdag d. 
11. juni 2009 ved Hanstholm 
Fyr, hvor Nørbygårdforenin-
gen modtog en kontant gave 
pålydende 5.000,- kr. fra Li-

Overrækkelse af 
Lionspenge til 
Nørbygårdforeningen

ons Club Hanstholm Teutonia 
til afvikling af familiesom-
merlejren i foreningen 2009.

Til stede for at modtage den 
kontante gave var daværende 

beboerrepræsentant i Nørby-
gårdforeningens bestyrelse, 
Birgitte N. Abrahams, og 
Charlotte Døjholt, netværks-
konsulent, Nørbygård.
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Friluftsliv
– og det gode liv

For at bryde den teoretiske og 
praktiske dagligdag, som det 
vanligt er, når man opholder 
sig  på Nørbygård, har foråret 
og sommeren også i 2009 
været præget af dels store 
og dels små ture ud af huset 

for både bosteds og alkohol-
behandlingsafsnittets ved-
kommende. Eksempelvis til 
Bunkersmuseet i Hanstholm, 
Højriis slot på Mors, Jesper-
hus Blomsterpark etc.

Her og rundt omkring i 

bladet kommer et lille udpluk 
af billeder fra nogle af turene 
– helt konkret fra blomster-
parken og tur ud i det thyske 
landskab med frokosten stegt 
over bålet…
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Tekst: Birgitte Abrahams, 2009   -   Musik: Sten Abrahams, 2009

Hjemme sad jeg fængslet isoleret på mit sted
bundet hårdt af stramme bånd.
Gemte mig for kærlighed i angst og ensomhed,
- indtil nogen tog min hånd.
Turde vise tillid – være sammen, bygge bro.
Kun i fællesskabet kan jeg leve helt og gro.
 På den yderste rand så forsagt og forslået,
 fandt jeg frem til et sted og blev mødt og forstået.
 Til kærlige kræfter gav jeg mig hen,
 Nørbygård har givet mig livet igen.

Jeg var helt utrøstelig – sku’ klare alting selv:
”Ingen hjælp er rigtig god –
ingenting i verden hjælper mig alligevel…”
- indtil nogen gav mig mod.
Tak for hver en udstrakt hånd i både stort og småt.
Når jeg tør ha’ tillid, bliver livet rigtig godt.
 På den yderste rand…

Jeg ku’ ingenting og troede ikke på mig selv:
”Der er ikke brug for mig.”
Alkohol erstatted’ både ånd og krop og sjæl,
- indtil nogen viste vej,
gav mig mod og tillid til at yde det, jeg ka’:
Skabe en forandring, gro i selvværd dag for dag.
           På den yderste rand…

Jeg har ladet hånt om alle dem, der stod mig nær:
”Lad mig bare dø i fred!”
Jeg ku’ ikke se, mit liv var én bekymring værd,
- indtil nogen så, vi led.
Alle i familien ser en fremtid nu i dag.
Tak til jer, der kunne holde ud og holde af.
           På den yderste rand…

Jeg ku’ ikke se mig selv i øjnene – Åh, Gud!
Ta’ mig selv alvorligt? – Nej!
Jeg sku’ straffes hårdt og ha’ så meget hadsk skældud,
- indtil nogen kendte mig,
hjalp mig, så mit selvhad fik et spark og et farvel,
lærte mig at værne om mit nye sande selv…
           På den yderste rand…
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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
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I sidste nr. af Nørbygård Nyt 
var der fokus på begrebet 
afhængighed, hvor der under 
afsnittet ”Afhængighedens cy-
klus” blev refereret til, at den 
misbrugsprægede tankegang 
begynder med tvangstanker 
og tvangshandlinger, som igen 
gør, at drikkeriet ofte genop-
tages aktivt.

Disse tanker og handlinger 
kan beskrives således:

Afhængig tankegang er et 
sæt symptomer, der dukker 

op hos mennesker, som er 
psykisk afhængige af alkohol 
eller stoffer. Disse symptomer 
får folk til at tænke på eller 
være optaget af at drikke eller 
bruge stoffer eller forberede 
sig på det, selv om det ville 
være bedre for dem at gøre an-
dre ting. De fleste mennesker, 
som er fysisk afhængige, er 
også psykisk afhængige.

Symptomerne vil udpræget 
være:

Euforiske minder•	 : Når du 
tænker på dine fortidige 

oplevelser i forbindelse med 
misbrug, er du tilbøjelig til 
at huske og overdrive de 
gode oplevelser og glemme, 
blokere for eller bagatel-
lisere de dårlige oplevelser. 

Gøre afholdenhed til no-•	
get rædselsfuldt: Når du 
tænker på, hvordan det 
er at være ædru, er du til-
bøjelig til at tænke på de 
dårlige oplevelser og glem-
me de gode oplevelser. 

Magisk tænkning om at •	

Hvordan identificeres misbrugspræget tankegang, 
tvangstanker og tvangshandlinger?
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Hvordan identificeres misbrugspræget tankegang, 
tvangstanker og tvangshandlinger?

drikke eller bruge stoffer: 
Når du tænker på, hvad 
der ville ske, hvis du en-
gang i fremtiden begynd-
te at drikke eller bruge 
stoffer, tror du, at det på 
én eller anden mirakuløs 
måde ville gøre dig hel 
eller løse dine problemer. 

Trang til at misbruge: Dette 
er en samling symptomer, 
som medfører et stærkt og 
ofte overvældende ønske om 
at begynde at bruge alkohol 
eller stoffet igen, selv om du 
godt ved, at det ikke er godt 
for dig. Denne trang kan være 
påtrængende. Det betyder, at 
den tvinger sig vej ind i din 
bevidsthed, når du ikke ønsker 
det, og at den er vanskelig at 
få til at forsvinde.

Symptomerne vil her ud-
præget være:

Besættelse af tanken om •	
at bruge alkohol eller stof-

fer: Selv om du er afhol-
dende, synes du ikke, du 
kan holde op med at tænke 
på at misbruge. ( Det er det, 
der foregår i dit hoved). 

Tilskyndelse til at bru-•	
ge alkohol eller stoffer: 
Selv om du er afholdende, 
føler du stadig et stærkt 
ønske om eller en tilskyn-
delse til at bruge alkohol 
eller stoffer. ( Det er en 
følelsesmæssig reaktion). 

Trang:•	  Selv om du er af-
holdende, føler du stadig 
en stærk fysisk trang til 
alkohol eller stoffer. ( Dette 
er de tegn, din krop kan give 
dig: du sveder, du ryster el-
ler det kører rundt i maven 
på dig).

Bemærkning: Hvis man føler, 
at ens afhængighedsprægede 
tankegang er så stærk, at man 
har svært ved at koncentrere 

sig om andre ting, bør man 
tale med en alkoholrådgiver, 
idet man måske har brug 
for hjælp til at fjerne disse 
misbrugsprægede tanker for 
at forebygge nyt aktivt tilba-
gefald.

På Nørbygård tror vi på, 
at det er muligt at få omfor-
muleret disse negativt ladede 
og misbrugsprægede tanker, 
således at den enkelte i stedet 
opnår evnen til at håndtere 
højrisikosituationer på en ny 
måde – at skabe forandringer 
således, at den enkelte igen 
bliver i stand til at tage leder-
skab i eget liv.

Kilde: Udsnit fra Terence T. 
Gorski: Tilbageforebyggende 
terapi – Arbejdsbog i håndte-
ring af centrale personligheds- 
og livsstilsproblemer.

Inga Pedersen, 
Nørbygård.

Danskerne har et højt alkoholforbrug
I 2007 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 12,1 liter ren alkohol

860.000 drikker over genstandsgrænserne
585.000 har et skadeligt forbrug  
140.000 er afhængige af alkohol  

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer
Alkoholforbrug er relateret til 60 forskellige sygdomme

Følgerne er store for den enkelte, for pårørende og for samfundet
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Tidspunkt:

UGE 30 
Fra lørdag d. 24 juli til og med lørdag d. 31 juli

Sommerferieturen
med Nørbygårdforeningen 2010

Da vi ikke har kunnet finde et sted,
hvor vi kunne være i uge 29,
har vi flyttet ferien i år 2010

Turen går i 2010
til

en dejlig lejr ved
Grenå på Djursland..

Der kommer nærmere informationer
omkring tilmelding

i Nørbygård Nyt efter jul…

HUSK AT PLANLÆGGE 
JERES FERIE i 2010,

SÅ I KAN KOMME MED
PÅ DENNE TUR

Med venlig hilsen
Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen

Tak til Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen
Jeg vil sige tusind tak for sommerturen til Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen,

og tak for en rigtig god uge i 29 - 2009. Det var rigtig godt
med de små ture over middag -  især Fårup Sommerlandsturen!

Knus Bjarne
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Igen i år vil vi invitere til adventshygge på Nørbygård.
Det er et af vore traditionsrige arrangementer,

hvor især tidligere beboere, pårørende og børn hygger sig med hinanden
og sammen med Nørbygårds beboere, deres pårørende og medarbejdere.

Nørbygård vil være vært
og vil gerne have

tilmelding senest fredag d. 27. nov. på tlf. 99 17 25 00.

Adventshygge på 
Nørbygård

lørdag den 5. december 2009 kl. 14.00

Kl. 14:
Kl. 15:

Kl. 16:

Kl. 17.30:

Arrangementet forventes at afslutte ca. kl. 20.00.
Velkommen til en hyggelig dag på Nørbygård.

Med venlig hilsen
Erik Jeppesen

Gløgg og æbleskiver – kaffe.
Underholdning med fællessang af de 
kendte advents- og julesange.
Genbrugsbutikken på Molevej vil være 
åben en time… Lav en god julehandel.
Aftensmad med flæskesteg, ris a l’amande 
og ”skrub a’ kaffe.”

Programmet
vil udforme sig således:
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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. 18.3o med efterflg. hygge på Farverstræde 2,
7700 Thisted.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt
Kontaktperson: 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. 18.00 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: Kristian Høg, tlf. 61 74 74 22.
Lokal PFT-møde: Kontakt Kristian Høg.

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. 18,3o.
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.
Pårørendegrupper onsdage i ulige uger fra 17.3o-18.3o.

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 Niels Christian Poulsen
på tlf. 40 89 33 52.

Adventshygge
på

Nørbygård

Aktivitets-tilbud

Nørbygårdforeningens
sommertur 2010

Uge 30: Fra den 24. – 31. juli 2010
Turen går denne gang til
Grenå på Djursland

Nærmere informationer følger
i Nørbygård Nyt senere

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. 18,3o.
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
20 års jubilæumsfest

Lørdag d. 3. oktober ´09
kl. 12 – 16.3o

Tilmelding: Senest fredag d. 25. sep.
på tlf. 99 17 25 00.

lørdag d. 5. dec. 2009 kl. 14
Alle nuværende

og tidligere beboere
samt foreningens medlemmer

inviteres til

ADVENTSHYGGE
på Nørbygård

lørdag d. 5. dec. ’09.
Arrangementet starter kl. 14

og afsluttes med middag kl. 17.3o.

Se opslag inde i bladet.

Husk tilmelding
senest

fredag d. 27. nov.
på tlf.:

99 17 25 00.
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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 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 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 eller 
børne- / familiemedarbejder Hanne R. Andersen. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

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 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?


