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Referat af

Nørbygårdforeningens
Generalforsamling

fredag den 25. april kl. 18.00 på Nørbygård
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Efter spisningen bød formanden for Nørbygårdforeningen, Ove Raahede,
velkommen.
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Dirigent blev Erik Jeppesen. Referent Lisbet.
Stemmetællere Johnny og
Jens Peter.
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Under formandens beretning blev der orienteret
om en ny lokalgruppe, der
starter op i Ikast efter sommerferien.
Der blev i 2007 afholdt en
vellykket sommerferietur til

Langeland, ligeledes har der
været 2 weekendture til henholdsvis Venø og Mors.
Der er kommet nye kontaktpersoner i Nykøbing, Skive,
Holstebro og Thisted, Ove
takkede de afgående kontaktpersoner for deres arbejde i
foreningen.
Foreningen venter på svar
fra de respektive kommuner om økonomisk støtte,
ligeledes er der søgt tilskud
hos tipsmidlerne og PUF.
Formanden vil gerne have et
tip, hvis der er nogen, der har
ideer til andre steder, man kan
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søge tilskud.
Efter strukturomlægningen
på Nørbygård må man nok
forvente et fald i tilgangen
af nye medlemmer i foreningen.
Nørbygårdforeningen fik
sidste år tildelt en sum penge
fra Socialministeriets puljebevilling. Dele af pengene er
blevet brugt til weekendture
med personale fra Nørbygård,
andre til fripladser på weekendture i 2008. Der er stadig
penge i overskud, og de vil blive brugt til indkøb af cykler til
foreningen. Hvis der er et rest
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beløb når bevillingsperioden
udløber, skal dette returneres
til Socialministeriet, derfor vil
Ove meget gerne høre om der
er ideer til relevante indkøb
for de sidste kroner.
Nørbygård Nyt kan godt
bruge nogle flere indlæg fra
læserne, da bladet jo er et
udmærket PR-middel.
Formandens/bestyrelsens
beretning, der var bygget op
om et flot causeri omhandlende Nørbygårdforeningens
gode og trygge tilbud, blev
godkendt.
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Regnskabet for 2007 blev
godkendt uden indvendinger.
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Beretningerne fra lokalgrupperne:

Thisted
Thisted gruppen skiftede i
årets løb kontaktperson. Gruppen er begyndt at spise på
”Café Friheden”. Lokalgruppen har været ude at spille
golf, hørt foredrag i Holstebro
gruppen, haft juleafslutning
med pakkespil, Line Dance,
bowling-aften og et slide
show fra Bent og Oles Europa

rundtur.

Nykøbing
Nykøbing gruppen har været
en tur i Randers Regnskov,
de har haft en efterårstur.
Gruppen afholdt et julearrangement med pakkespil og
har været ude at bowle. Der
har været god tilslutning til
lokalgruppens møder, PFT’s
pårørende gruppe kører stadig
med 2 deltagere, der er plads
til flere.
Skive
Skive gruppen har i det forgangne år afholdt en bowlingaften, en grill-aften og en
jule-afslutning. Gruppen er
flyttet i nye lokaler i ”Den
Blå Viol”.
Viborg
Viborg gruppen er flyttet i nye
lokaler i ”Pensionistgården”.
Man har i Viborg været på en
kanotur og har haft julehygge.
I gruppen har man det sidste
års tid lagt hovedvægten på
socialt samvær.
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Holstebro
Holstebro gruppen har været
ude at bowle, arrangeret foredrag med Jesper Grubach, haft
forårsfest og holdt forårstur.
Det går godt i gruppen, dog
er pårørende-gruppen ikke i
gang i øjeblikket.
Ad hoc udvalg
Lars og Jens Kristian er nær
en afslutning af indkøb af
cykler.
Sommerferieudvalget er i
fuld gang med arrangementerne omkring sommerferieturen i 2008, hvor turen går til
Fyn. Sonja deltager for sidste
gang i det store administrative
arbejde med planlæggelsen
af et så stort projekt. Ulla Pia
vil overtage nogle af Sonjas
opgaver i fremtiden, og følger
derfor Sonja som ”føl” i år.
Genbrugsbutikkens bestyrelse takker Nørbygårds beboere for hjælpen i året, der

Ny adresse?

Er man i behandling på
Nørbygård, er man automatisk gratis medlem
af Nørbygårdforeningen og vil således få tilbudt bladet Nørbygård
Nyt.
For alle medlemmer i
foreningen gælder det:
HUSK ved flytning at
give besked om adresseændring til Sonja Raahede, Ulstrup, der er
tovholder på adresselisten.
Sonja Raahede træffes
på tlf.

97 85 49 57

er gået. Nørbygårdforeningen
høster halvdelen af butikkens
overskud.
Erik Jeppesen orienterede
om Nørbygårds nye struktur.
Nørbygård er nu inddelt i 3
mindre institutioner nemlig
et bosted med 10 pladser,
alkoholbehandling også med
10 pladser og et efterbehandlingstilbud med 4 pladser
(Midtvejshuset). Alkoholbehandlingstilbud er blevet mere
målrettet og intensiv, hvilket
gør, at de fleste bevillinger
på ophold nu er sværere at få
forlænget og typisk er på 12
uger. Man kan læse mere om
den nye struktur i Nørbygårds
brochure.
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Valg til bestyrelsen blev
som følger:

Medarbejderrepræsentanter:
Jan og Charlotte.
Beboerrepræsentanter:
Torben og Michael.
Valg på generalforsamlingen:
Bent, Boje og Annie.
Kontaktpersoner i
lokalgrupperne:
Lars (Nykøbing)
Rune (Skive)
Ove (Viborg)

Henrik (Holstebro)
Lisbet (Thisted).
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Der var indkommet forslag
om, at kontingentbetalingen flyttes fra generalforsamlingen til januar. Forslaget
blev godkendt.
Et forslag til en tilføjelse i
vedtægterne om, at børn forstås som aldersgruppen 0 til
og med 14 år. Forslaget blev
forkastet.
Endelig et forslag om en
kontingent forhøjelse fra
75,00 kr. til 100,00 kr. årligt.
Forslaget blev vedtaget.
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Under eventuelt var der
forslag om, at lokalgrupperne går sammen om arrangementer og måske nedsætter
aktivitets udvalg.
Ulrik vil undersøge om indbetaling af kontingent eventuelt kan foregå via PBS.
Et forslag om, at depositum
for nøgler kan foreslås brugt
til indbetaling af kontingent til
Nørbygårdforeningen.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.
På bestyrelsens vegne
Lisbet Hedegaard
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Nørbygårds leder har
25 års jubilæum
I

sommeren 1983 kunne man
læse i Thisted Dagblad: ”Ny
forstander på Nørbygård vil
satse på at etablere udslusningsboliger.” De kom… men
ikke i 80’erne. Fredag den 1.
august 2008 kan Erik Jeppesen fejre 25 års jubilæum,
som leder af Nørbygård. Det
markeres ved en intern sammenkomst for beboere, medarbejdere og bestyrelsen.
I den anledning har han sagt
ja til at blive interviewet til
Nørbygård Nyt omkring højdepunkterne gennem de 25 år,
og han siger det således:
Da du søgte stillingen som
leder af Nørbygård, havde
du da forventet, det skulle
blive til 25 år?
eg kom fra en stilling som
konsulent ved Socialcenter
Nord i Thisted, hvor jeg arbejdede med børne- og familiesager. Forinden havde jeg været
ansat som sagsbehandlere i
Herning kommune og i Thisted kommune. Jeg havde lyst
til nye udfordringer, herunder
ledelsesmæssige opgaver. Jeg
tænkte at jobbet som forstander ved Nørbygård lige var
noget for mig og det samme
tænkte daværende bestyrelse
ved Nørbygård. I mit tidligere
arbejde havde jeg også mødt
Nørbygårds målgruppe og
havde lyst til at gøre en indsats
her – i hvert fald i 5-7 år! Det
har været et job, som igen og
igen har været spændende og
udfordrende, idet der har væ-

J
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ret grobund for udvikling.
Hvad er forudsætningen for
at arbejde videre?
estyrelsens tillid til mig
som leder, hvilket jeg
oplever, jeg har.
Driftsoverenskomstaftalen,
hvor rammer og frihed er til
stede til at skabe både de økonomiske, pædagogiske og behandlingsmæssige rammer.
Jeg håber, at vi bliver ved
med at bevare friheden til at
udvikle vores behandlingstilbud og vores faglighed – her
vil vi ikke gå på kompromis.
For mig er engagement i arbejdet vigtigt, og at beboerne
har nogle gode vilkår og rammer. Så længe det er tilfældet,
fortsætter jeg.
Vi er en selvejende institution og en del af KFUM´s
sociale Arbejde i Danmark, og
den identitet vil jeg gerne slå
et slag for, at vi fastholder.

B

Nørbygård er kendt for at
skabe forandringer. Hvilke
forandringer oplever du som
de største gennem de 25 år?
år vi ser tilbage i starten
af 1980’erne, havde Nørbygård status som et beskyttet
pensionat. Dengang havde vi
en struktur, hvor vi afholdt
ugentlige møder med arbejdsformidlingen, hvor beboernes
situation blev drøftet m.h.p.
genetablering på arbejdsmarkedet. Det lykkedes ofte. Det
er min oplevelse, at de daværende brugere af Nørbygård

N

havde flere kompetencer og
færre problemstillinger. I dag
har målgruppen flere massive
problemstillinger. Mange er
udstødte af de sammenhænge,
de færdes i fx familie, netværk
og arbejdsmarkedet. De har
oftest væsentligt dårligt helbred både fysisk og psykisk.

I

1992 skete der en væsentlig
forandring på Nørbygård for
både beboere og medarbejdere. Det store fælles køkken
blev nedlagt, og boenhederne
blev etableret, hvorved beboerne i hverdagen kom til at bo
og leve i mindre overskuelige
grupper. Samtidigt gav det en
større fortrolighed i samværet
og en god træning i at fungere
socialt lige så vel, som det har
givet mulighed for at opøve
personlige kompetencer på
det funktionelle niveau m.h.t.
madlavning, rengøring, per-

sonlig hygiejne m.v.

S

om nogle af de første i
Danmark havde vi i 1989 90’erne fokus på efterforsorg,
hvor vi var inspireret af Ulla
Habermann. Det gjorde, at
projektet Nørbygårdforeningen blev sat i værk. Projektet
har nu i mange år været en fast
integreret del af Nørbygårds
efterforsorg og fremstår i dag
med masser af netværks skabende aktiviteter i 6 forskellige byer i Nordvestjylland.
Der er stadig mange frivillige
tilknyttet foreningen, som er et
godt tilbud til både nuværende
og tidligere beboere og deres
pårørende.

M

idt i 90’erne fik vi meget
fokus på et helhedsorienteret tilbud til familier og
pårørende. Det er svært at bo
sammen med en misbruger,
og vi fik her kontakt til en ny
målgruppe, hvor de pårørende
blev tilbudt hjælp i deres aktuelle situation m.h.t. at komme
videre med deres tilværelse.
Også dette tilbud startede som
et projekt og er i dag en fast
integreret del af Nørbygårds
tilbud.

år 2000 fik vi etableret
Molevej 17, som gav et væsentligt løft til værkstedsaktiviteterne. Den giver mulighed
for træning af både sociale
kompetencer og opøvning af
arbejdsrelaterede opgaver.
Molevej 17 er senere blevet
indrettet med grupperum m.v.
og er i dag dagtilbud for beboere i bosted.

det primære behandlingsforløb at flytte i et længerevarende udslusningsforløb for
dem, der har behov for det.
Der er fokus på tilbagefaldsforebyggende rådgivning,
opbygning af nyt socialt netværk og genetablering på
arbejdsmarkedet. Ca. 70 % af
brugerne af Midtvejshuset får
igen en tilknytning til arbejdsmarkedet.

F

I

I

ørst i det nye årtusind fik
vi mulighed for at oprette
Midtvejshuset på Molevej 32.
Der er plads til 4 beboere, og
der er her mulighed for efter

2004 blev et 4-årigt børneprojekt startet. Det er den
sidste brik til, at vi på Nørbygård har et helhedsorienteret
behandlingstilbud, som har et

børne- og familieperspektiv.
Iflg. Sundhedsstyrelsen er der
i en kommune med 45.- 50.000
indbyggere 5-600 børn, der
vokser op i en familie med
misbrugsproblemer, og den
målgruppe fortjener en større
forebyggende indsats.

I

2007 i.f.m. kommunalreformen overgik Nørbygård
til Thisted kommune. Det har
betydet mange forandringer i
samarbejdsstrukturerne, nye
regnskabs- og IT-systemer,
ændrede visitationsprocedurer
og mange nye samarbejdspartnere. Samtidig havde vi
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opgaven med at ændre den
gamle Nørbygård til tre nye og
selvstændige institutioner med
hver sit budget og regnskab,
personale og pædagogiske- og
behandlingsmæssige program.
Det har været en stor opgave
og forandring for hele personalegruppen.

S

et over en årrække har der i
det daværende Viborg amt
og Thisted kommune været
en stor vilje til at udbygge
Nørbygård, så vi har kunnet
matche målgruppens behov.
En anden væsentlig forudsætning for nævnte udvikling
er Nørbygårds medarbejder-

gruppe, som med en dygtig
og faglig kompetent indsats
har bidraget hertil. Jeg har et
medarbejderteam, der har et
stort engagement og ejerskab
af opgaveløsningen.
Hvilke opgaver og udfordringer ser du i fremtiden?
t Nørbygård fortsat skal
være et godt sted for
mennesker, der har behov for
behandling af sin afhængighed
af rusmidler og et godt bosted,
hvor omsorg og støtte prioriteres. Nørbygård har i dag et
flot tilbud, herunder dygtige
medarbejdere. Valg af metoder
og kompetenceudvikling vil

A

fortsat være en vigtig opgave.
Jeg håber meget, at vi får
etableret en modtagerafdeling.
Det vil være en god service til
misbrugere og nærmeste pårørende. Det vil give en større
sammenhæng i Nørbygårds
tilbud. Ligeledes videreførelse
af børneprojektet i 2009 er en
væsentlig opgave og bidrag
til, at Nørbygård fortsat har
et helhedsorienteret behandlingstilbud og kan fastholde et
børne- og familieperspektiv i
behandlingen.
Hvad er det bedste, du har
oplevet gennem de 25 år?
ha, der er mange ting.
Men det bedste er at møde
tidligere beboere og se, at de
efter et ophold på Nørbygård
igen har fået fat i det gode liv.
Og på det personlige plan er
det en glæde og tilfredsstillelse at opleve, at det nytter at
gøre en indsats.

U

Tak for interviewet og stort
tillykke med 25 års jubilæet
fra medarbejderteamet.
Inga Pedersen

- det påvirker børn at vokse op i en familie
med alkoholmisbrug
♦ samtaler med børnene
♦ grupper tilpasset børnenes alder m.v.
♦ forskellige aktiviteter sammen med
andre børn, unge og evt. forældre

Tanja Sørensen
pædagog - tlf.: 99 17 25 21
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Ønsker du at vide mere,
så kontakt os gerne på tlf.
99 17 25 00

Michael Strandgaard Krause
pædagog - tlf.: 99 17 25 18

Familiedage i
alkoholbehandlingen 2008
Fredag d. 23. maj kl.14.00 - 17.00
Fredag d. 20. juni kl.14.00 - 17.00
Fredag d. 18. juli kl.14.00 - 17.00
Fredag d. 15. august kl.14.00 - 17.00

Yderligere information fås
ved henvendelse til Nørbygård
på tlf. 99 17 25 00

Efterbehandling i
alkoholbehandlingen 2008
Onsdag d. 16. juli kl. 17 - 20.00
Onsdag d. 20. august kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 17. september kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 15. oktober kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 19. november kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 17. december kl. 17.00 - 20.00
Hvis du vil vide mere, så kontakt Anne-Mette
Dieckmann på tlf. 99 17 25 09
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Gensynsdage
& Efterbehandlingsdage i 2008
for tidligere beboere
og pårørende til tidligere beboere
Nørbygård inviterer
♦ nuværende beboere
♦ tidligere beboere
♦ pårørende
♦ voksne børn
♦ børn (ca. 6-17 år)
til Nørbygård på nedenstående datoer og tidspunkter.

Lørdag d. 5. juli kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 6. september kl. 10.00 -16.00
Lørdag d. 4. oktober kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 1. november kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 6. december kl. 10.00 - 14.00

VIGTIGT
- husk tilmelding senest 1 uge før på tlf. 99 17 25 00 -

Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne!
Anne-Mette Dieckmann - Charlotte Døjholt
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NYT FRA NØRBYGÅRD:

Præsentation af Michael
Strandgaard Krause
- børneprojektmedarbejder ved Nørbygård

Michael er 38 år, er gift, har
2 børn på 9 og 1½ år og bor
i Thisted. Han er uddannet
pædagog i 2007 og fik herefter
job i en børnehave alt imens,
fortæller han, at han ledte efter
et ønskejob. Han har tidligere
været i praktik og fungerer
som vikar i et social pædagogisk skibsprojekt, Andromeda,
som han stadig har kontakt til.
Hver onsdag arbejder han med
de unge og underviser dem i
dykning. Herudover har han
på Fjordskolen ( Nordjyllands
amts specialkostskole) arbejdet med børn og unge med
specielle problemstillinger /
diagnoser.
Hvad var det, der gjorde,
at du søgte stillingen på
Nørbygård?
Som sagt ledte jeg efter et
ønskejob, og jeg syntes stillingen så spændende ud, fordi

der er fokus på børn og unge,
og fordi familien inddrages.
Det er jeg ikke vant til. Det er
spændende og nødvendigt at
tænke holistisk, hvis man skal
flytte noget… at se det hele
menneske, hvor omgivelserne
medinddrages. Samtidigt er
der i stillingen et tværfagligt
samarbejde d.v.s. med medarbejdere/kollegaer og kommunerne. Det gør, at der er
mere grundighed i arbejdet i
stedet for, at man kigger ud fra
sit eget optik… ”sådan ser det
ud fra min stol…” og det er jo
ikke hele sandheden.
Du er efter eget ønske nu ansat 28 timer om ugen. Hvad
er din funktion i arbejdet?
Det er at køre børneprojektet
videre, hvor den nuværende
bevilling løber til udgangen
af året. Hvad der så sker, ved
jeg ikke, men jeg kunne ønske,
bevillingen fortsætter i 2009,
og at tilbuddet til børn og unge
bliver en fast integreret del af
Nørbygårds tilbud fremover.
Min tætteste samarbejdspartner er Tanja, som jeg er
glad for at arbejde sammen
med, og jeg kunne ønske, at
også dette samarbejde kunne
fortsætte.
Lige nu er vi i gang med
at udvikle børneprojektet
eksternt og har fået etableret
børne- og ungegrupper i Thisted. Det er min oplevelse, at
der er stor interesse fra andre

kommuner for børneprojektet
og en ambition kunne være at
få skabt børne- og ungegrupper i de byer, hvor Nørbygårdforeningen er.
Hvordan skabes kontakten til
børnene og de unge?
Det er meget forskelligt. Vi
bruger dagspressen og annoncerer. Herudover kan
kontakten skabes via misbrugscentret. Det kan være
forældre eller bedsteforældre,
der ringer, eller det kan ske
ved samtaler med en beboer
omkring børnene.
Det er typisk, at forældrene
til de børn og unge, vi har
kontakt med, ikke er i behandling, og der er heller ingen
krav om, at de skal være det.
Typisk bor børnene ikke hos
den drikkende, men de er alligevel præget og påvirket af
en forælders misbrug på en
sådan måde, at de har behov
for hjælp, at mødes med andre
og evt. individuelle samtaler.
For den drikkende, der ønsker behandling, er der et tilbud bl.a. på Nørbygård. Dem
henvender vi os ikke til. Vores
målgruppe er børnene og de
unge, og det er vigtigt at slå
fast, at opgaven i arbejdet er
at være deres advokat.
Tak for samtalen og go´ vind
videre i arbejdet.
Inga Pedersen.
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Lionspenge til
Nørbygårdforeningen
Lions Club Hanstholm Teutonia har endnu engang uddelt
penge til lokale foreninger
og enkeltpersoner. Overrækkelsen af pengene skete den
27. maj på Café Conrad i
Klitmøller, hvor Nørbygårdforeningen var én af modtagerne. En flot kontant gave
pålydende kr. 5.000,- blev
overrakt til Torben M. Mortensen og Michael Kloth, der
begge er beboerrepræsentanter i Nørbygårdforeningens
bestyrelse, samt Charlotte
Døjholt, netværkskonsulent,
Nørbygård.
Pengene er givet til Nørbygårdforeningen til sommerudflugt målrettet børnene.
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Præsentation af ny
afdelingsleder for
alkoholbehandlingen
på Nørbygård
Som nævnt i sidste Nørbygård Nyt blev Jytte Bruhn
ansat ved Nørbygård som
afdelingsleder pr. den 1.
marts 2008. Vi har bedt
hende om at præsentere
sig i bladet, og hun skriver
således:
Jeg startede i mit nye job som
afdelingsleder i alkoholbehandlingen på Nørbygård d.
1. marts 2008 og følte mig fra
første dag meget velkommen
på Nørbygård.
Jeg oplevede allerede fra
starten, at Nørbygård er en
institution med mange stolte
traditioner, og jeg har i dag
stor respekt for husets kultur.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg bliver 49 år i juni
måned, er født og opvokset
i Øsløs, hvor mine forældre
havde et lille landbrug. Jeg
er vokset op i et hjem med
to brødre og en del plejesøskende, der boede hos os.
Jeg bor i dag i Thisted sammen med min mand, Arne,
vores hund Hannibal og en
plejedatter, Michelle på 15
år. Jeg har en søn, Jonas, på
20 år. Han er under uddannelse i København, hvor han

bor sammen med sin kæreste
Gitte.
I min fritid nyder jeg meget
at læse, gå ture med hunden og
om sommeren gerne en sejltur
på fjorden.
Derudover er jeg et menneske, der finder glæde ved at
være sammen med andre, det
være sig både når jeg har fri og
er på arbejde. Jeg sætter pris
på åbenhed og ærlighed både
hos mig selv og hos andre og
sætter også pris på et godt grin
indimellem.
For 26 år siden blev jeg
uddannet sygeplejerske og
arbejdede gennem mange år
forskellige steder indenfor
psykiatrien. Derefter har jeg
undervist på Social- og sundhedsuddannelserne og pædagogseminariet i en årrække.
Senest har jeg arbejdet som
sagsbehandler i familierådgivningen på Thisted Kommune.
I årenes løb har jeg deltaget
på forskellige efter- og videreuddannelser. Pt. er jeg i gang
med en efteruddannelse som
familierådgiver/terapeut ved
Kempler instituttet i Odder.
Jeg ser frem til nogle gode
og spændende år i tiden frem

her på Nørbygård sammen
med såvel beboere samt kollegaer.
Jytte Bruhn
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En flot 2. plads ved
volleyballstævnet i
Lemvig
Mandag den 31. marts var
Nørbygård inviteret til at
deltage i et volleyballstævne
i Lemvighallen. Stævnet var
arrangeret af Borgerskolen i
Lemvig, og det var lykkedes
at skabe en turnering med 6
deltagende hold, hvoraf Borgerskolen stillede op med de
2 hold. Herudover deltog Blå
Kors Pensionatet i Herning,
Møltrup Optagelseshjem,
Sydgården i Haderslev og
Nørbygård.
Tidlig morgen drog en busfuld entusiastiske beboere og
medarbejdere fra bosted af
sted inkl. 2 heppere. Kaffen
og rundstykkerne var medbragt i bussen og blev senere
undervejs indtaget med stor
fornøjelse.
Forventningerne til egen
indsats var blandede… der
havde kun været tid til én træ14

ningseftermiddag. Så parolen
var, at det gjaldt ikke nødvendigvis om at vinde, men om at
være med.
Som billederne viser, blev
der spillet og dystet og slappet
af, og ved afslutningen kunne

vi konkludere, at Nørbygård
havde gjort en hel god figur,
idet holdet klarede en flot delt
2. plads. Tillykke med det!
Det skal for en ordens skyld
nævnes, at Borgerskolen løb
med 1. pladsen.

Ny medarbejder
ved Nørbygård
Med virkning fra den 1. april
2008 blev Morten D. Fonseca
ansat i alkoholbehandlingen
på Nørbygård.

Morten er gift, har 2 børn og
bor i Thisted. Han er uddannet
psykolog og har kendskab til
og erfaring med misbrugsarbejdet, idet han eks. vis har
været ansat inden for ”Døgn
uden seng” under det tidligere
Viborg amt.
Morten vil blive nærmere
præsenteret i næste nr. af
Nørbygård Nyt.
Til dig, Morten, vil vi sige
tillykke med din ansættelse
med ønsket om et godt og
givtigt samarbejde på Nørbygård.
Medarbejderteamet

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
Foreningsadresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00
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Lokal-Nyt
Skivegruppen
I Skivegruppen går alt sin
vante gang. Nu går vi endelig
den varme tid i møde, som
vi har set frem til så længe.
Med den følger også udendørs aktiviteter til glæde for
store og små. I den forbindelse
går vi med planer om at arrangere en tur til Jesperhus
for alle lokalgrupperne og
Nørbygård. Datoen er fastsat
til lørdag d. 21.06.08, så sæt
allerede kryds i kalenderen nu.
Prisen arbejder vi stadig på i
samarbejde med Jesperhus,
men egenbetalingen bliver
ca. 135 kr. for medlemmer og
nærmeste pårørende - børn er
gratis (gælder kun for egne
børn). Hvis andres børn eller
voksne deltager, skal der betales fuld pris for disse. Prisen er
inkluderet indgang for et helt
år, frokostbuffet og om eftermiddagen kaffe og kringle.
Drikkevarer betales af egen
lomme. Vi udsender senere en
invitation til de respektive lokalgrupper, når alle detaljerne
er på plads. Transport sørger
man selv for.
I år har vi besluttet ikke at

holde sommerferie i gruppen, da det er lang tid for de
fleste, så der er månedsmøde
d. 02.07.08.
Det var alt for os denne

gang. God sommer til jer
alle.
På skivegruppens vegne
Trine Sonne

Invitation til at fremkomme med
personlige indlæg til Nørbygård Nyt
Ved Nørbygårdforeningens
generalforsamling i år blev der
efterlyst flere indlæg til bladet
fra læsernes side.
Redaktionen opfordrer hermed til, at man fra lokalgrupperne bruger bladet 2 – 4
gange årligt til at få sendt ”ny16

hedsbreve” ud om, hvad der
rører sig i lokalgruppen lige
så vel, som alle er velkomne
til at fremsende personlige
indlæg om stort og småt, som
man er optaget af og har lyst
til at dele med andre.
Indlæg til bladet kan frem-

sendes til undertegnede på
Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730
Hanstholm eller mailadressen
ipe@thisted.dk kan benyttes.
Mvh Inga Pedersen
Nørbygård

At risikere...
At komme en anden i møde er
at risikere at blive involveret.
At vise følelser er
at risikere at blotlægge sit egentlige jeg.
At give udtryk for sine ideer og sine drømme er
at risikere at tabe ansigt.
At give kærlighed er
at risikere ikke at få noget igen.
At leve er
at risikere at dø.
At håbe er
at risikere fortvivlelse.
Men du må risikere noget,
for den største fare i livet er
ikke at risikere.
Den person, som ikke risikerer,
gør ingenting, har ingenting og er ingenting.
Han kan måske undgå lidelse og sorg,
men han kan ikke forandre sig,
føle, vokse, elske - leve.
Lænket til sine holdninger er han en slave,
han har forspildt friheden.
Kun den person, der risikerer, er fri!
					

(Hugo Prather)
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INTERVIEW:

På vej til det gode liv ...
T

orben M. Mortensen, der
siden den 29. nov. 2007
har haft ophold i bosted på
Nørbygård for at komme ud
af sit misbrug, har sagt ja til
at blive interviewet til dette
nr. af Nørbygård Nyt.
Han har siden den 19. maj
boet på Molen, hvor han
træner en mere selvstændig
hverdag og forbereder sig
på sin udskrivningssituation,
om end denne dato endnu er
ukendt. Torben er desuden
beboerrepræsentant i Nørbygårdforeningens bestyrelse.
Hvad var det, der gjorde, at
du søgte ind på Nørbygård?
Jeg er selv barn af misbrugere
og er vokset op på børnehjem
og hos plejeforældre. Jeg
har været misbruger siden,
jeg var 16 år. Det udviklede
sig til, at jeg i mit voksne liv
ud over at misbruge alkohol
også begyndte at misbruge
stoffer, hash og speed. Jeg
har tidligere haft ophold på
Nørbygård, og jeg havde
efter den indskrivning en
lang, god periode, hvor jeg
levede i et parforhold i 10
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år. Vi havde begge arbejde,
2 biler, villa og tjente godt.
Jeg tror, vi forkøbte os… det
skulle være så flot, og det gav
et pres og stress. Banken ville
have penge, og jeg begyndte
at drikke igen / brugte stoffer
og skjulte det. Det endte med,
at jeg mistede mit kørekort,
korthuset væltede, og vi gik
fra hinanden. Sammen fik vi
2 dejlige børn, som jeg til
sidst mistede kontakten med
på baggrund af mit misbrug,
som eskalerede kraftigt efter
bruddet.

J

eg er i dag 40 år, og mit
misbrug har nu udviklet sig
sådan, at jeg bliver voldelig i
forbindelse med rus. Og det
endte med, at jeg blev dømt og
afsonede 45 dage på Kærshovedgård i efteråret 2007 p.g.a
vold i rustilstand af alkohol
og stoffer. Det var dét, der
var med til, at jeg sagde: Nu
er det slut.
Jeg søgte igen ind på Nørbygård og blev indskrevet
i bosted umiddelbart efter
løsladelsen fra afsoningen.
I starten troede jeg, at jeg
med tiden skulle over i alkoholbehandlingen, men den
opfattelse har jeg ændret, da
jeg ikke tror, jeg kan klare
behandlingsdagligdagen. Og
jeg har det godt med at være
i bosted.
Jeg søgte ind på Nørbygård
fordi:
• Jeg vil være ædru / rusfri.
• Dét, jeg har foretaget mig,
har ramt mange uskyldige.

• Jeg har levet på en løgn…
også overfor misbrugscentret, hvor jeg har været
aktivt misbrugende i ½ år
og skjult det for dem.
• Jeg vil være en god far for
mine 2 børn på 7 og 8 år.
Hvad får du i bosted?
Bo-træning, som er blevet
endnu mere selvstændig træning, efter at jeg er flyttet på
Molen.
Herudover er jeg kommet
væk fra stofferne og alkohol.
Jeg lærer at leve et normalt
liv, hvor man står op om
morgenen, spiser til tiderne,
får vasket sit tøj og sig selv,
får lært rytmen i at lave mad
o.s.v. Og jeg kan se, at man
kan klare sin hverdag uden
alkohol, og at det handler om
at stå ved sig selv i stedet for
hele tiden at flygte.
Hvilke forandringer arbejder
du med?
• Jeg tænker ikke misbrug
længere og vil undgå de
situationer, hvor jeg tidligere drak. Jeg har været i
de situationer, men det er
lykkedes mig at sige nej.
• Jeg har fået god samkvem
med mine børn igen, og i
skrivende stund ser det ud
til, at jeg også kan holde
sommerferie med dem.
• Jeg vil flytte væk fra misbrugsmiljøet. Jeg har fået
tømt og opsagt min lejlighed og har med opbakning
fra både Nørbygård og Thisted kommune ansøgninger

inde til en ny bolig.
• Jeg får modtager pension
men ønsker et par timers
arbejde dagligt. Jeg er ligeglad med, om jeg får løn…
arbejdet er med til at holde
mig ædru / rusfri. Tidligere
ville jeg tjene mange penge,
men det blev jeg ikke lykkelig af. Jeg vil hellere have
et ædru liv end tjene mange
penge, som jeg bliver stresset af.
Hvad tænker du om fremtiden?
Jeg har tidligere haft et ophold
på Arden for år tilbage, og da
blev jeg udskrevet uden nogen
planlægning derhjemme. Så
jeg kom hjem til 54 m2, og
så blev der ro. Det kan ingen
misbruger lide, så jeg gik i
misbrug efter et par dage.
Lige nu ved jeg ikke, hvor
længe jeg skal være her. Men
inden jeg rejser herfra skal jeg
have mig et godt netværk evt.
i Nørbygårdforeningen, som
jeg er glad for at være med i.
Jeg går i AA op vil fortsætte
med det i Thisted. Herudover
har jeg kontakt med væreste-

det Sindhuset, hvor jeg ofte
har spist aftensmad, fordi jeg
ikke får lavet mad til mig selv,
når jeg er alene.
Det er gået op for mig, at det
er vigtigt for mig at komme
ud mellem andre mennesker i
stedet for at isolere mig.
Hvilke ting i hverdagen
synes du er svært?
At komme tilbage til et normalt liv, men jeg er på vej. At
blive ædru og bekæmpe stofog øltrangen. Når jeg tænker
på den gamle måde, er det jo
så ” dejligt” uforpligtende, når
jeg drikker. Så jeg skal hele
tiden være på vagt 24 timer
i døgnet.
Jeg har mødt mange pædagoger i mit liv, som gør, at
jeg i dag har svært ved, når
andre vil bestemme over mig.
Når jeg løber ind i ordet: Du
skal… så stejler jeg… Men jeg
véd godt, at jeg skal lære nogle
almene ting, som jeg tidligere
har fortalt om. Så jeg skal bare
have vendt det om til, at jeg
vil… og tager ansvar for de
ting. Så er jeg fri for at høre ”
du skal…”

J

eg véd, jeg skal have en
struktureret hverdag; ellers
kan jeg ikke finde ud af det
uden at gå i misbrug. Det er
hårdt arbejde at træne i, men
jeg kan se, det lykkes. Jeg skal
ikke det her; jeg vil det! Og det
går ikke uden ærlighed.
Det er en stor hjælp for mig
med fællesskabet, vi har her,
hvor jeg kan se, at andre er
motiveret for at arbejde med
forandringer. De kæmper for
det samme, og jeg oplever,
at jeg ikke er alene om det.
Det giver lysten til at kæmpe
videre for et ædru og rusfrit
liv.
Mit mål er at leve et almindeligt liv som ædru og at se
mine børn vokse op, blive
gift o.s.v.
Jeg har spildt mange år på
sprut og stoffer.
Det er sgu ikke det værd.
Tak for interviewet og din
åbenhed. Held og lykke med
det gode liv.
Inga Pedersen.
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Jamen - har du noget bedre
at hente benzin i ...?
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Aktivitets-tilbud
Thisted

Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag i måneden.
1. tirsdag i mdr. mødes vi 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. 17,30-18,30 på Farverstræde 2, Thisted.

Nykøbing

Vi mødes onsdage i lige uger
Vi åbner kl. 18.00. Der er fælles spisning kl. 18.30 på adressen:
Ringvejen 46 A+B, 7900 Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til:
Kontaktperson: Lars Jensen. Tlf. 97 91 11 71 – 22 55 00 51.
e-mail: ngf.nyk.@gmail.com
Lokal PFT møde og pårørendegruppe sidste mandag i mdr. kl. 18,30-20.

Skive

Vi mødes den 1. onsdag i mdr.
Vi starter kl. 18 med fælles spisning kl. 18,30.
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.

Viborg

Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Pensionistgården, Vesterbrogade 9 b, 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. 4. onsdag (ulige uger) kl. 19 - 20,30.

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
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 Nørregade 30 1. sal.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygårdforeningen
Depot:

For udlån af lejrudstyr, service m.m. kontakt:

Arne Christensen på tlf.: 31 17 02 39

Nørbygårdforeningens
sommerferietur

i uge 29
Fra d. 12. juli til og med d. 19. juli 2008.
Turen går denne gang til
en dejlig lejr ved Middelfart på Fyn
Arr.:
Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen.

CITAT:
En ven er en gave,
du giver dig selv

&

Nørbygård
GENSYNSDAGE og
EFTERBEHANDLINGSDAGE
2008
for
tidligere beboere og pårørende
til tidligere beboere

Lørdag d. 5. juli kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 6. september kl. 10.00 -16.00
Lørdag d. 4. oktober kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 1. november kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 6. december kl. 10.00 - 14.00
VIGTIGT:
Husk tilmelding 1 uge før på tlf.
99 17 25 00
Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne:
Anne-Mette Dieckmann, Charlotte Døjholt

Robert Louis Stevenson

FAMILIEDAGE I
ALKOHOLBEHANDLINGEN
2008

for tidligere beboere og pårørende
til tidligere beboere
Fredag d. 23. maj kl.14.00 - 17.00
Fredag d. 20. juni kl.14.00 - 17.00
Fredag d. 18. juli kl.14.00 - 17.00
Fredag d. 15. august kl.14.00 - 17.00
Yderligere information fås ved henvendelse til
Nørbygård på tlf. 99 17 25 00.
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EFTERBEHANDLING I
ALKOHOLBEHANDLINGEN
2008
Onsdag d. 18. juni kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 16. juli kl. 17 - 20.00
Onsdag d. 20. august kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 17. september kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 15. oktober kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 19. november kl. 17.00 - 20.00
Onsdag d. 17. december kl. 17.00 - 20.00
Hvis du vil vide mere,
så kontakt Anne-Mette Dieckmann
på tlf. 99 17 25 09.

Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen er en støtteforening for de mennesker, der modtager Nørbygårds tilbud.
Et væsentligt formål er at lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten for foreningens medlemmer, deres pårørende og ikke mindst deres børn.
Heri ligger også et ønske om at forebygge nye institutionsophold.
Aktiviteterne afvikles i et alkoholfrit og rusfrit miljø.
Endvidere er det foreningens mål, at det frivillige sociale arbejde prioriteres højt samt at sikre
foreningens uafhængighed i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.
Nørbygårdforeningen har aktiviteter i store dele af Nordvestjylland, og aktiviteterne afvikles
i flg. byer:
Thisted-lokalgruppe: Farverstræde 2, 7700 Thisted.
Nykøbing-lokalgruppe: Ringvejen 46A+B, 7900 Nykøbing Mors.
Skive-lokalgruppe: Den Blå Viol, Nørre Alle 2 D, 7800 Skive.
Viborg lokal-gruppe: Vesterbrogade 9 b, 8800 Viborg.
Holstebro lokal-gruppe: Danmarksgade 13 a, 7500 Holstebro.

Har du lyst til at være med - så kontakt os!

Nørbygårdforeningen, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Tlf. 99 17 25 00, fax. 99 17 25 25.
Giro 4 10 36 53, CVR/SE-nr. 25 85 04 91.
www.noerbygaardcentret.dk
e-mail: noerbygaard@thisted.dk

KLIP UD

NØRBYGÅRDFORENINGEN

Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm - tlf. 99 17 25 00
Navn:
Adresse:
Tlf.:

❏
❏
❏
❏

Jeg vil gerne være medlem af Nørbygårdforeningen
Jeg vil gerne være frivillig medarbejder
Jeg vil gerne vide mere om Nørbygård
Jeg vil gerne være støttemedlem af KFUM‘s sociale Arbejde i Danmark
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NØRBYGÅRD
- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

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

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?

Velkommen til Nørbygård!

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

NØRBYGÅRD

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

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