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Nørbygård 2008
– det handler om et godt liv - for alle i familien!
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 levende mennesker, der har det
til fælles, at de er afhængige af
alkohol og andre rusmidler.
Vi har også i 2008 fastholdt
fokus på de mennesker, der
har valgt at bruge Nørbygårds
tilbud om alkoholbehandling
og omsorg. Nørbygårds årskalender indeholder navne
på ca. 100 personer, som vi
i 2008 har sagt velkommen
til. Hertil kommer tilbud til
pårørende og børn, mennesker

der har modtaget ambulante
tilbud, efterbehandling og
efterforsorg.

Det handler om
mennesker !
I Nørbygård Nyt har vi året
igennem kunnet læse om
mange forskellige og spændende aktiviteter, der har sit
udgangspunkt fra Nørbygård
og Nørbygårdforeningen.
Mange nuværende og tidligere 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
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og omsorg har fået en central
placering.

stor begivenhed og starten
på en personlig forandringsproces.

Nørbygård 2008
– alkoholbehandlingscenter og bosted
Nørbygård ændrede status
med virkning fra den 1. januar
2008 til alkoholbehandlingscenter og bosted. Nørbygård
blev opdelt i 3 selvstændige
institutioner og med en vifte af
specialicerede tilbud målrettet
borgernes ønsker og behov
og som samtidig udgør et
helhedsorienteret tilbud. Der
er i 2008 brugt meget energi
på at implementere planen og
meget er forløbet som planlagt
og beskrevet.
Vi har fra beboerne og
samarbejdspartnere modtaget
mange positive tilkendegivelser af indholdet i ny plan:
Nørbygård 2008. Således er
konceptet omkring alkoholbehandling opkvalificeret og
indholdet i behandlingsdelen
er udvidet. I forhold til indholdet i Nørbygård bosted er det
lykkedes at lave endnu mere
individuelle opholdsplaner,
ligesom sundhedsfremmende
aktiviteter, afklaring af tilknytning til arbejdsmarkedet
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Børn i familier med
alkoholmisbrug
Nørbygård har i efteråret
afsluttet et 4 årigt projekt for
børn i familier med alkoholmisbrug. Det er nu afklaret,
at Nørbygårds tilbud til børn
kan videreføres i 2009. Det
er meget positivt, da videreførelse af Nørbygårds tilbud
til børn har et forebyggende
perspektiv og hjælper børnene
til et liv med mindst mulige
konsekvenser af forældrenes
alkoholmisbrug.
Med videreførelse af børneprojektet har Nørbygård et
helhedsorienteret tilbud, ligesom børneprojektet bidrager
til at flytte behandlingsfokus
fra alene voksenmisbrugsperspektiv til et børne-/familieperspektiv.
Midtvejshuset,
Molevej 32, Hanstholm
Det er ligeledes positivt, at
social- og sundhedsudvalget i
Thisted kommune har besluttet at styrke Nørbygårds efterbehandlingsbotilbud. Som
noget nyt vil der i 2009 kunne
tilbydes udslusnings- og mentortilbud i forlængelse af ophold i Midtvejshuset, ligesom
der tilføres personalemæssige
ressourcer.
Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen er en
støtteforening for de mennesker, som bruger Nørbygårds
tilbud. Foreningen har i dag
ca. 300 medlemmer, primært
tidligere brugere og pårørende, frivillige støttepersoner,
venner af huset m.fl. Nørbygårdforeningen har i 2008 haft
et højt aktivitetsniveau.
Erfaring viser, at risiko for

tilbagefald er størst det første
år efter et behandlingsforløb.
Her er Nørbygårdforeningen et godt tilbud og en væsentlig del i efterbehandling/
efterforsorg. Jeg tænker på
aktiviteter i lokalgrupperne,
selvhjælpsgrupper og øvrige
netværksskabende aktiviteter, herunder weekendture og
sommerens store oplevelse
familielejr på Fyn. Mange af
Nørbygårdforenings medlemmer yder en stor indsats og bidrager til, at skabe fællesskab,
oplevelser og støtte til fortsat
ædruelighed efter et ophold på
Nørbygård.

Dokumentation
af indsatsen
I maj måned udkom rapporten:
”Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted – en
dokumentation af indsatsen”,
udarbejdet Damtoft Consult
i Århus. Rapporten er et bidrag til kvalitetsudvikling,
evaluering og dokumentation
af indsatsen i ny Nørbygård.
Lene Damtoft skriver bl.a. i
rapporten: ”Stor faglighed,
velfunderede kompetencer,
anerkendelse som grundlæggende behandlingsetik og

massivt fokus på udvikling
af de bedste metoder, er fundamentet for en behandling,
som gennem årene har hjulpet
mange borgere videre til en
ædruelig tilværelse”.
Rapporten har givet mange
positive tilbagemeldinger
fra vores samarbejdspartnere. Rapporten kan fortsat
rekvireres fra Nørbygård og
kan ligeledes downloades fra
vores hjemmeside.

Udvikling
og Forandring
Et nyt overordnet mål for et
ophold i Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted
er: Udvikling og Forandring.
Det handler om at iværksætte
en udvikling og forandring
hos den enkelt beboer, uanset
om det er ophold i alkoholbehandlingen eller bosted.
Udvikling og forandring er
noget den enkelte selv skaber
ved at tilegne sig ny viden

og ved at foretage tilvalg og
fravalg.

Obs obs obs

En tid med store
forandringer
Således blev 2008 et år med
mange forandringer og det
gælder ikke mindst for Nørbygårds medarbejderteam.
Der er i årets løb blevet ydet
en ekstraordinær indsats i forbindelse med implementering
af ny plan. – Tak for det !
I medarbejderteamet har
vi i efteråret haft fokus på
kompetenceudvikling og alle
medarbejdere skal have udarbejdet en ny og revideret kompetenceudviklingsplan i 2009.
I alkoholbehandlingen vil vi
fortsætte samarbejdet med
certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse Anne Grethe Nyeng, CENAPS omkring
supervision og undervisning. I
bosted tilknyttes ny supervisor
terapeut Gunna Thiese.
Nørbygård vil også i 2009

Nørbygårdforeningens
generalforsamling vil
i 2009 finde sted på
Nørbygård fredag den
24. april kl. 18, hvor vi
starter med aftensmad.
Dagsorden vil blive
udsendt i næste nr. af
Nørbygård Nyt.
have en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet
mennesker, der er afhængige
af alkohol, medicin og andre
stemningsændrende stoffer,
samt botilbud til mennesker
med særlige sociale problemer
og som ønsker hjælp og støtte
til udvikling og forandringer
i sit liv.
Erik Jeppesen
centerleder

Kærlighed
Et barn, som kritiseres, lærer at fordømme.
Et barn, som får klø, lærer at slås.
Et barn, som hånes, bliver genert.
Et barn, som udsættes for ironi, får dårlig samvittighed.
Men et barn, som opmuntres, lærer selvtillid.
Et barn, som mødes med tolerance, lærer tålmodighed.
Et barn, som oplever fairplay, lærer retfærdighed.
Et barn, som oplever venskab, lærer venlighed.
Et barn, som oplever tryghed, bliver tillidsfuldt.
Et barn, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed i verden.
( Ukendt forfatter).
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En julehilsen
Juletiden på Nørbygård er
noget helt specielt. Mange
tidligere beboere husker advents- 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 !
Når dette blad ser dagens
lys er vi midt i adventstiden,
som er forbundet med håb,

forventninger, lys og glæde.
Sådan vil vi også gerne, at
adventstiden på Nørbygård
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

Genbrugsbutikken
Hanstholm Genbrugscenter
på Molevej 28, som drives
af Røde Kors, Hanstholm
afdelingen og Nørbygårdforeningen har også i 2008 haft
en god omsætning.
Det er frivillige fra Dansk
Røde Kors og beboere/med-

arbejdere fra Nørbygård, som
udfører det daglige slæb i
butikken, sortere tøj, tømmer container, transport og
sortering af møbler, møbeludstilling, vedligeholdelse af
udendørs arealerne og meget
andet.

Julehilsen
Fra Nørbygårdforeningens
formand, Ove Raahede, sendes følgende julehilsen.
”Hvor er det altså dejligt at
lave en masse ingenting, og
så rigtig hvile godt ud bagefter…”
Når jeg en sjælden gang gør
det, så får jeg en rigtig god dag
ud af det.
Den bruger jeg til at lade
tankerne flyve tilbage i tiden,
og sjovt nok – så kan jeg huske
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det hele.
Er det måske fordi, jeg er en
ædru alkoholiker?
At tænke tilbage på alle de
sjove og gode timer, man har
haft sammen med sin familie,
venner og alle jer i Nørbygårdforeningen, varmer og giver
ny energi til at fortsætte det
gode liv.
Julen nærmer sig. Så skal vi
jo have gaver og en masse god
mad. For ellers kan det jo ikke
blive en god jul? Det, mange

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 juleevangeliets budskab om fred
og glæde må nå den enkelte.
Glædelig jul - godt nytår !
Erik Jeppesen
Centerleder

Der skal her lyde en stor tak
til alle frivillige i Genbrugsbutikken. Nørbygårdforeningen
får halvdelen af overskuddet
fra Genbrugsbutikken. Derfor
kan Nørbygårdforeningen
tilbyde familielejre og weekendture på meget favorable
vilkår. Aktiviteter hvor forældre og børn får en god og stor
oplevelse sammen i rusfrie
Erik Jeppesen
miljøer.

mennesker glemmer her op til
jul, er at se sig omkring… Er
der mon nogen, der har brug
for en lille snak? Et knus?
At støtte og hjælpe hinanden er nemlig en rigtig god
gave at give. Den varmer
nemlig begge veje.
Jeg vil ønske for alle, at vi
må få en rigtig god jul samt
et godt nytår, hvor vi rigtig
kan være sammen og ”varme”
hinanden.
Glædelig jul og et godt
nytår!
Ove Raahede

Den nat af alle nætter
Tekst af Henning Toft Bro.
Melodi: Helge Engelbrecht.
Den nat af alle nætter, hvor himlens lys blev tændt,
og tusindvis af engle blev ud af himlen sendt.
De svævede til jorden og sang i vilden sky
om Jesus, verdens frelser, om fred i land og by.
De sang om håb og glæde, som nu blev plantet ud
i hvert et menneskehjerte af kærlighed af Gud.
De sang om jesusbarnet – om tiden, der blev vendt,
den nat af alle nætter, hvor himlens lys blev tændt.
Det tændtes over stalden, hvor jesusbarnet lå,
og folk kom hen og priste et barn på halm og strå.
Der lå han kongesønnen, vor frelser, Gud og mand,
han lyste op i skæret fra himmelbuens rand.
Han er det lys, der brænder. Han stækker mørkets magt
og tænder håb og glæde i kærlighedens dragt.
Vi synger om vor frelser, om tiden der blev vendt,
den nat af alle nætter, hvor himlens lys blev tændt.
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Julehilsen til
Nørbygårdforeningen
Fra Charlotte Døjholt, netværkskonsulent, Nørbygård,
sendes følgende Julehilsen til
Nørbygårdforeningen.
Det er med glæde, jeg tænker
tilbage på året der snart er
gået. Jeg har i årets løb besøgt
de forskellige lokalgrupper 75
gange. Jeg oplever en rummelighed og varme, når jeg kommer i Nørbygårdforeningens
lokalgrupper. Jeg føler mig
hjemme, og det vil jeg gerne
sige en stor tak for.
Nørbygårdforeningen er en
støtteforening for de mennesker, der bruger Nørbygårds
tilbud. Foreningen har i dag
ca. 230 medlemmer primært
tidligere brugere, pårørende,
frivillige støttepersoner og
venner af huset.
Vi har i år fået en ny lokalgruppe føjet til listen. Ikast lokalgruppe er startet op i nogle
super gode lokaler (Oasen) i
Ikast. Jeg håber, og ønsker for
Ikast gruppen, at den må få go´
vind i sejlene i 2009.
Der er stor aktivitet i lokalgrupperne, der har i årets
løb været forårs weekendtur
til Lejrgården Dollerup ved
Hvalpsund, sommerferietur til
Middelfart, hvor rigtig mange
deltog både børn og voksne.
Der har været arrangeret tur
til Nørre Vosborg med rundvisning, udflugt til Jesperhus
Blomsterpark, sommergrill
og bowling aftener ude i lokalgrupperne til stor glæde
for mange beboer, pårørende
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og børn.
Socialt samvær og hygge
prioriteres højt i de 6 lokalgrupper 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 informations aftener om Nørbygårdforeningen, på Nørbygård. Som noget nyt har der
været repræsentanter fra hver
lokalgruppe for at fortælle om
livet ude i lokalgrupperne, og

hvordan man kan bruge og få
gavn af en lokalgruppe. Det
har de gjort rigtig godt til gavn
for beboerne på Nørbygård.
Det har været både inspirerende og hyggeligt, at have
besøg fra lokalgrupperne.
Jeg vil slutte med, at takke
lokalgrupperne for et godt
samarbejde i 2008. Jeg glæder
mig til, at fortsætte dette samarbejde i 2009. Jeg ønsker Jer
og Jeres familier en Glædelig
Jul samt et Godt Nytår.
Mange varme Julehilsner
fra
Charlotte Døjholt,
Netværkskonsulent.

NYT FRA NØRBYGÅRD:

Præsentation af ”ny”
alkoholbehandler på Nørbygård
Morten Damsgaard Fonseca
har siden april 2008 været
ansat ved alkoholbehandlingen på Nørbygård – vi har
til dette nr. af Nørbygård
Nyt bedt ham præsentere
sig i bladet, og han fortæller
således…
Jeg startede som alkoholbehandler på Nørbygård 1. april
2008. Allerede ved jobsamtalen oplevede jeg Nørbygård
som et rart og trygt sted at
være, hvilket jeg stadig føler
nu efter at have været her godt
et halvt år. Det er mit indtryk,
at såvel ansatte som beboere
gør meget for, at Nørbygård
skal være et sted, hvor man
kan vokse og udvikle sig i
tillid til at andre vil en det
godt.
Jeg er 33 år og gift med
Rosária, der stammer fra Mozambique men nu har boet
i Danmark i 13 år. Vi bor i
et rigtig dejligt 70’er hus i
Thisted sammen med vores
to drenge, Marcus på 5 år
og Tobias på 3 år, der begge
går i børnehave, foruden en
lillebitte søn mere, der er på
vej og forventeligt melder sin
ankomst til foråret.
Rosária og jeg mødte hinanden i Århus, men jeg har tidligere boet i Afrika et år, idet
jeg som voluntør i Tanzania
arbejdede med ungdomsarbejde og undervisning.
Jeg er født og opvokset i
Videbæk i Vestjylland, men

har også relationer til Thy,
idet min far er fra Hurup og
nu bor i Thisted sammen med
sin kone, ligesom jeg har en
voksen halvbror i Thisted.
Min far har også tilknytning
til Nørbygård, idet han redigerer hjemmesiden og tager
billeder.
Jeg boede knap 10 år i
Århus i forbindelse med mit
studie og har stadig mange
venner boende derovre østpå.
Alligevel nyder jeg at være her
i det nordvestlige Jylland, især
den flotte natur og den større
ro, der er her sammenlignet
med ”storbyen” Århus. Det
at have børn har også hjulpet
os til at finde nye venner og
bekendte her i Thy, ligesom vi
har knyttet mange gode kontakter gennem KFUM og K.
Min unge alder til trods,
har jeg været en del omkring
arbejdsmæssigt. Jeg blev færdiguddannet som psykolog
på Århus Universitet i 2004
og fik umiddelbart herefter
ansættelse i et vikariat ved
Århus Amts Døgnbehandling
for alkoholmisbrug efter at
have skrevet speciale om
gruppeterapi og social angst.
Efterfølgende var jeg ansat i
distriktspsykiatrien i Herning
og derpå i et projekt med
ambulant gruppebehandling
af alkoholafhængige (”Døgn
uden seng”), først i Viborg og
efterfølgende i Thisted. Senest
har jeg arbejdet med børn og
unge ved Pædagogisk Udvik-

lingsafdeling med placering
i Hanstholm, indtil jeg igen
vendte tilbage til alkoholområdet. Min interesse for
Nørbygård rækker tilbage fra
studiet, hvor jeg i ½ år underviste på Diakonhøjskolen, der
sender pædagogstuderende
herop i praktik.
Foruden min autorisation,
der indebar mange timer supervision alene og i gruppe,
har jeg deltaget i forskellige
kurser, herunder kurser i alkoholbehandling ved Terence
T. Gorski. Ligeledes har jeg
selv været i flere kortvarende
terapiforløb og fået stort udbytte af dette både personligt
og fagligt.
Morten Damsgaard
Fonseca
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Tillykke - Tillykke - Tillykke
til Inga med 25 års jubilæum på Nørbygård.
Inga Pedersen havde den 1.
november 2008 25 års jubilæum, som pædagog/terapeut
ved Nørbygård.
Inga blev fejret torsdag den
30. oktober 2008 på Nørbygård med flag allé og en festlig
pyntet mødesal, dejlig mad,
lykønskningstaler, sange,
sjove indlæg m.v. Udvalgte
billeder viser lidt fra det festlige jubilæum.
Inga har gennem årene haft
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mange forskellige opgaver
på Nørbygård, bl.a. at være
kontaktperson, opgaver med
fælles køkken, opgaver med
gruppemøder og undervisning, deltog i Nørbygårds
efterforsorgsprojekt først i
90’erne og var med i opstart
af Nørbygårdforeningen, afdelingspædagog, alkoholbehandling – modul 2, og i en
lang årrække har Inga været
ansvarshavende redaktør af

Nørbygård Nyt.
Inga har om nogen medarbejder været med til at præge
udviklingen og bidraget til en
stabil drift af Nørbygård. Hun
har sagt goddag og farvel til
ca. 2.500 beboere og har lagt
øre til mange livshistorier.
Et stort tillykke til Inga - og
tak for din arbejdsindsat gennem årene.
Erik Jeppesen

Ny afdelingsleder for alkoholbehandlingen på Nørbygård
Med virkning fra 1. november
2008 er der ansat ny afdelingsleder for alkoholbehandlingen
på Nørbygård. Gladys Kreutz-

mann hedder hun, er uddannet
socialrådgiver og bor i Klitmøller. Hun er en ”gammel
kending” på Nørbygård, idet
hun tidligere har været ansat
i et vikariat, så et helt nyt ansigt er hun ikke. Hun vil blive
nærmere præsenteret i næste
nr. af Nørbygård Nyt.
Til dig, Gladys, vil vi sige
velkommen tilbage og tillykke
med ansættelsen med ønsket
om, at vi må få et givtigt og
inspirerende samarbejde…
Medarbejderteamet.
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Modeshow på Nørbygård
Et fejende flot og festligt
arrangement blev afviklet
på Nørbygård tirsdag den 4.
november om aftenen. Nørbygårdforeningens og Røde
Kors’s genbrugsforretning
stod for det årlige modeshow,
hvor den grønne løber var
rullet ud, og talrige modeller skridtede op ad løberen
12

iklædte smukke, festlige og
også sjove dragter, der frit
kunne købes efter showet.
Som billederne her og rundt
omkring i bladet illustrerer,
var der tøj at købe for billige
penge for enhver smag.
Ved entré, amerikansk lotteri og tøjsalg indkom der i
aftenens løb godt 3.000,- kr.

til genbrugsbutikken.
Tak for et flot modeshow
og til modellerne, der bestod
af både beboere fra Nørbygård og lokale kræfter udefra.
Og tak til beboerne for de
hjælpende hænder d.v.s. til
bordopstilling, pyntning, servering af kaffebord og senere
oprydning.
Nørbygård.

Gensyns-, efterbehandlingsog pårørendedage i 2009
Målgruppe:
Tidligere beboere, beboere, pårørende og voksne børn.
Lørdag den 10. januar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. februar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. marts 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. april 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 30. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 27. juni 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 22. august 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. oktober 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. november 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. december 2009, kl. 10.00 – 16.00

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
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Familiedage for Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2009
- det handler om et godt liv - for alle i familien!
Målgruppe:
Pårørende og voksne børn
Fredag den 9. januar 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 6. februar 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 6. marts 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 3. april 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 1. maj 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 29. maj 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 26. juni 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 21. august 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 18. september 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 16. oktober 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 13. november 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 4. december 2009, kl. 14.00 – 20.00

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
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Børne- og ungedage i 2009
- det påvirker børn
at vokse op i en familie med alkoholmisbrug
Målgruppe:
Børn og unge (ca. 6 - 17 år)
Lørdag den 10. januar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. februar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. marts 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. april 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 30. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 27. juni 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 22. august 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. oktober 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. november 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. december 2009, kl. 10.00 – 16.00

Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende 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 ungedagene afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om børne- og ungedagene sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann.

Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Efterbehandling i
alkoholbehandlingen i 2009
Målgruppe:
Tidligere beboere,
som har gennemført primærbehandling
Onsdag den 21. januar 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 18. februar 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 18. marts 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 15. april 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 13. maj 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 10. juni 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 8. juli 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 2. september 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 30. september 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 25. november 2009, kl. 17.00 – 20.00

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 familiedagene 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
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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

Fra modeshow
på Nørbygård

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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INTERVIEW
Til dette nr. af Nørbygård
Nyt har Jan Pedersen, Skive,
indgået i et interview efter
endt opfølgning / udskrivning fra Midtvejshuset. Jan
Pedersen var i år 2006/ 2007
i behandling på Nørbygård
for sit alkoholproblem, flyttede senere i Midtvejshuset
og har gennem det sidste år
modtaget opfølgning derhjemme fra pædagog Ib
Hjort, der er tilkoblet Midtvejshuset.
Jan fortæller således:

J

eg blev fastansat i flexjob
på Skivehus skole i Skive
pr. den 1. juni 2007 efter endt
behandling på Nørbygård
med efterfølgende ophold i
Midtvejshuset. Forud for min
fraflytning fra Midtvejshuset
blev der fra Skive kommunes

side givet en bevilling til, at
jeg kunne modtage opfølgning
herhjemme fra Ib, og aftalen
blev, at der indeholdt i aftalen
var lagt op til et hjemmebesøg
hver 14. dag gennem et helt år.
Nogle gange har jeg modtaget
besøg oftere, andre gange er
der gået længere tid imellem –
alt efter, hvad behovet var.
Jeg kan kun anbefale kommunerne at bevilge en sådan
opfølgningsperiode til alle,
der er i behandling. Og jeg
kan anbefale alle, der rejser
hjem efter endt behandling, at
modtage en sådan opfølgning.
Den har været guld værd for
mig!
Hvad er det, du synes, du har
fået hjælp til?
eg blev officielt udskrevet
fra Midtvejshuset / opfølgningen den 6. oktober i år, selv

J

Jeg håber ikke, nogen tager
billeder af os med de kraver!
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om jeg har været herhjemme
nu i over 1 år. I øvrigt den dag,
hvor jeg fik min gældssanering, som har betydet, at min
tilbagebetaling er nedbragt til
kr. 48.000,- over 5 år i stedet
for kr. 793.000, som med
renter løb op i over 1 mill. Et
beløb der var helt uoverskueligt for mig at betale.
Det bedste er, at jeg har
fået hjælp til at få søgt denne
gældssanering og til at få
ryddet op i min økonomi.
Hjælp til at håndtere ubetalte regninger, at få aftalt
afdragsordninger o.s.v. Når
man kommer hjem alene og
er overlagt til sig selv efter
endt behandling, og det vælter
ind ad døren med regninger
og trusler, og alt synes uoverskueligt, giver det søvnløse
nætter og dårlig samvittighed.
Så handler det kun om at finde

undskyldninger for at komme
ud hjemmefra, og fristelsen til
at misbruge truer.
I dag kan jeg på den baggrund af den hjælp, jeg har
fået, nyde at være alene hjemme – også en hel weekend,
hvor jeg kan sove længe og
hygger mig foran TV’et. Det
kunne jeg ikke før. Jeg har
fået ro.
Herudover har jeg af Ib
fået støtte ved møder med
kommunen, hvor han eks.
vis deltog i et statusmøde,
hvor kommunen bevilgede
mig flexjob. Han har hjulpet
mig med lønforhandlinger,
og bare dét, at jeg ved hjemmebesøgene har kunnet læsse
af på ham, har gjort, at jeg har
fået klaret mange problemer i
opløbet.
På en måde blev han næsten
også en god kammerat – ind
imellem kan jeg faktisk savne
ham, for det er sådan, at når
man sidder bare 2, tør man
sige meget mere. Det gør jeg
i hvert fald.
Nogle gange tog vi bare
ud på køreture og besøgte
eksempelvis Den Blå Viol,
hvor vi fik vores kaffe og
spiste lagkage…
Da du for 2 år siden blev
interviewet til Nørbygård
Nyt, udtalte du: ”Det er gået
op for mig, at det er nødvendigt at droppe mit tidligere
netværk ( drikkemiljøet) for
at styrke min egen ædruelighed.” Du skal nu til ”at gå
selv.” Hvordan har du det
med dét?
a, det skal jeg jo. Og jeg
har faktisk fået et godt
netværk.
Jeg har stadigt god kontakt
til mine søstre, og dét, at jeg
har fået styr på økonomien og
har et godt job som pedel på

J

skolen med gode kollegaer,
er med til at holde mig ædru.
Herudover støtter Christian og
jeg hinanden, hvor vi sammen
tager til Nørbygårdforeningen
– det være sig til Holstebro
eller Ikast. Og det vil jeg
holde ved.
Ikke mindst har det stor
betydning, at min søn blev
hjemsendt fra familieplejen
den dag, jeg rejste hjem fra
Nørbygård for 1½ år siden, og
det går rigtig godt. Min datter
på 10 år har jeg samvær med
hver 14. dag og skal besøge
hende her den kommende
weekend. Alt det kan kun lade
sig gøre, fordi jeg er ædru…
og dét at være ædru kan kun
lade sig gøre, fordi jeg har fået
orden i min økonomi…
Har du andet netværk?
eg ved ikke, om det er et
netværk, men jeg har en
god kontakt til den skole, hvor
min søn går. Han er ved at
være i den alder, hvor man vil
pjække og lave numre, så jeg
kommer på besøg på skolen
hver 14. dag, og det véd han.
Det giver mening at være med
i sådan et samarbejde, og det
virker godt.
Jeg har meldt mig som natteravn i Skive for ½ år siden.
Vi er 3, der går sammen fra
kl. 24 til kl. 05 natten mellem
fradag og lørdag én gang om
måneden. Og det sker ofte, at
de unge på gaden kommer hen
til os og siger, at de er trygge
ved, at vi er der. Til andre tider
er det elever fra den skole, jeg
arbejder på, vi møder, og så
lyder det ofte: Det er vores pedel, der går der… Det er jo lidt
sjovt! Selv politiet kan komme
med udtalelser som: Nåh, I
er der… så kan vi godt køre
igen.” De må synes, at vi gør
det godt, for de har bedt om et

J

møde med os natteravne.
Den Blå Viol her i Skive er
begyndt at holde åbent hver
torsdag aften, så det sker ofte,
at jeg går derhen og spiser
aftensmad. Herudover er vi
4-5 mænd, der mødes til vores
”herreaften.” Det er mænd,
der ligesom jeg har været i
behandling tidligere. Èn kommer fra Ikast, én kommer fra
Karup o.s.v. Ca. en gang om
måneden tager vi ud at spise
sammen – gerne på en kro. Det
er hyggeligt.
Er der noget, du vil slutte
dette interview med?
eg drikker ikke, og jeg tager
ikke antabus. Det at jeg er
ædru skyldes blandt andet mit
arbejde og min egen viljen til
det. Men at det har kunnet lade
sig gøre, skyldes ikke mindst
den hjælp, jeg har fået, efter
at jeg er kommet hjem. Jeg vil
kun gentage, at jeg anbefaler
alle, der har mulighed for det,
at få aftalt en sådan opfølgning
i eget hjem efter et behandlingsforløb.
Jeg har det godt og tror på
det nu…

J

Tak for samtalen, Jan, og
rigtig glædelig jul.
Inga Pedersen.
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Lokal-Nyt
Thistedgruppen
Jeg glæder mig...
Man kan så mange ting i
dag. Man kan sende beskeder
gennem luften til venner og
bekendte på den anden side
af jorden, man kan gensplejse
sig frem til det næsten perfekte dyr og menneske hvis
vores etik tillod det, ja man
kan endda lave hvide gulerødder, jeg har selv set dem.
Disse ting kan forbavse mig
og undre mig, men så heller
ikke mere.
At møde en ædru alkoholiker kan betage og overvælde
mig fuldstændig. Tænk hvad
et menneske selv kan gøre
for at forandre sig i kærlighed
til sine medmennesker og af
kærlighed til livet, det kan
tage pusten fra mig.
Jeg glæder mig, når jeg
besøger Nørbygård, og når
vi mødes i Nørbygårdforeningen. Det er en gave at
følge folks udvikling, og se
hvordan man rejser sig løfter
hovedet og siger: ”jeg kan og
jeg vil!”
Jeg har selv været ædru i
længere tid nu, men jeg glemmer ikke min taknemlighed
overfor de mennesker der
hjalp mig, da det var sværest,
jeg glemmer ikke de mennesker, der hjælper mig nu når
det er svært, men allermindst
glemmer jeg den ydmyghed,
jeg har fået overfor livet og
kærligheden.
Jeg vil derfor ønske alle
med relation til Nørbygård en
glædelig jul og et lykkeligt
nytår!
Samtidig takker jeg lokalafdelingen af Nørbygårdforeningen i Thisted mange gange for
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samværet i 2008, jeg håber og
tror, vi vil få mange gode timer
sammen i 2009.
De kærligste hilsner fra
Lisbet Hedegaard,
Thisted afdelingen af
Nørbygårdforeningen.

Ikastgruppen
Nu er Nørbygårdforeningens
Ikast lokalgruppe startet op.
Vi startede tirsdag d.23/9
kl.18. Der var 11 fremmødte,
og det kan man jo sige var en
god opstart. Alle var begejstret
for lokaliteterne, som vi har
fået stillet til rådighed.
Efter aftensmaden, som
bestod af Dansk bøf med

tilbehør, var der en rygepause, hvor man kunne bese
de udendørs faciliteter, derefter var der kaffe, og der
var kagemand til skænket af
Nørbygård. Ove gennemgik
vedtægterne, og Henning
Koch blev kontaktperson.
Venlig Hilsen
Henning Koch
Kildevej 23 B, 7430 Ikast
Telefon 97154799 (mobil
24200185) E-mail: henningkoch@privat.dk
NB. Hvis I har en E-mail
adresse, vil jeg meget gerne
have den for at spare på portoudgifterne.

Tillykke - Tillykke - Tillykke
til den nystartede lokalgruppe i Ikast ønskes fra Nørbygård og redaktionen af Nørbygård Nyt.
Såfremt I fra Ikast ønsker noget trykt i dette blad, kan
e-mailadressen: ipe@thisted.dk benyttes.

Hjertesuk
Fra Ove Raahede, formand
for Nørbygårdforeningen, er
dette hjertesuk fremsendt til
Nørbygård Nyt:
”Hundehoveder – hængerøve
- latterlige skidesprællere,
klamhuggere - lusede amatører -elendige socialdemokrater… Ikke en skid kan I
klare…”
Med disse ord beder en meget kendt person, Egon Olsen,
sine venner om hjælp, når det
hele er ved at gå i stå. Og det
virker for ham hver gang, så

det vil jeg også prøve!
Som I jo nok ved, så er vi
blevet nødt til at stille vores
weekendture på stand by –
dog ikke forårsturen i 2009.
Den vil blive afholdt, som
den plejer.
Herefter er der ikke planlagt yderligere weekendture i
foreningen. Så tag lige og læs
indledningen igen!
Har du tid og lyst, og vil
du gerne være med til at lave
nye aktiviteter ( weekendture, éndagsture eller måske
noget helt andet), så ta’ lige
og ring på tlf.: 97854957 /
30270563.
Ove Raahede.

Sommerferieturen
med
Nørbygårdforeningen
2009

Tidspunkt: UGE 29
Fra den 11. juli til og med den 18. juli
Turen går denne gang til en dejlig lejr ved Sæby i Nordjylland.
Der kommer nærmere informationer omkring tilmelding i Nørbygård Nyt efter jul.
HUSK AT PLANLÆGGE JERES FERIE, SÅ I KAN KOMME MED PÅ DENNE TUR.
Med venlig hilsen
Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen
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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. 17,3o-18,3o på Farverstræde 2, Thisted.

Nykøbing

Vi mødes onsdage i lige uger
Der er fælles spisning kl. 18.30 på adressen: Perlen, Nørregade 20, 7900 Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til Kontaktperson:
Lars Jensen. Tlf. 97 91 11 71 - 22 55 00 51.
e-mail: ngf.nyk.@gmail.com
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Kontakt Lars Jensen.

Skive

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

Viborg

Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Cafe Livet, Rødevej 2 d, 8800 Viborg.
Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl. 18,30.
Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før til.
Kontaktperson:
Ove Raahede tlf. 97 85 49 57.
Lokal PFT møde hv. 2. onsdag (ulige uger) kl. 19 - 20,30.
Pårørendegrupper onsdage i ulige uger fra 17.30-18.30.

Ikast

Vi mødes 4. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Svaneparken 8, Ikast.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning.
Tilmelding senest fredagen før til kontaktperson
Henning Koch tlf. 97 15 47 99 / 24 20 01 85.
e-mail: henningkoch@privat.dk
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Aktivitets-tilbud
Holstebro
Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 a, Holstebro.
Tid: Vi mødes kl. 18 med fælles spisning kl. 18,30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk Tlf. 27 45 81 12
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.

Nørbygårdforeningen
Depot:

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

Arne Christensen på tlf.: 31 72 02 39

Nørbygårdforeningens
sommertur
Uge 29: Fra den 11. – 18. juli 2009.
Turen går denne gang til
Sæby i Nordjylland.
Nærmere informationer vedr. program,
tilmelding m.v. kommer
i næste Nørbygård Nyt.

Nørbygårdforeningens
generalforsamling
Fredag den 24. april 2009 kl. 18.00
på Nørbygård.
Dagsorden
udsendes i næste Nørbygård Nyt.
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Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Gensyns-, efterbehandlingsog pårørendedage i 2009
Målgruppe: Tidligere beboere, beboere,
pårørende og voksne børn.

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

Lørdag den 10. januar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. februar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. marts 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. april 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 30. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 27. juni 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 22. august 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. oktober 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. november 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. december 2009, kl. 10.00 – 16.00

Fredag den 9. januar 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 6. februar 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 6. marts 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 3. april 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 1. maj 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 29. maj 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 26. juni 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 21. august 2009, kl.14.00 – 20.00
Fredag den 18. september 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 16. oktober 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 13. november 2009, kl. 14.00 – 20.00
Fredag den 4. december 2009, kl. 14.00 – 20.00

Formålet
med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

Formålet
med Nørbygårds tilbud til pårørende er:

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.

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

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Familiedage afvikles på Nørbygård.

Yderligere information om gensyns- og
efterbehandlingsdage sker
ved henvendelse til
Anne-Mette Dieckmann og Charlotte Døjholt.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Nørbygård

Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Familiedage for Nørbygård
alkoholbehandlingen i 2009

Yderligere information om familiedagene
sker ved henvendelse til Gladys Kreutzmann.
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Aktivitets-tilbud
Nørbygård
Børne- og ungedage i 2009

Efterbehandling i
alkoholbehandlingen i 2009

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

Målgruppe: Tidligere beboere, som har
gennemført primærbehandling.

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

Lørdag den 10. januar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. februar 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. marts 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. april 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 30. maj 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 27. juni 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 22. august 2009, kl.10.00 – 16.00
Lørdag den 19. september 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. oktober 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 14. november 2009, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. december 2009, kl. 10.00 – 16.00

Onsdag den 21. januar 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 18. februar 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 18. marts 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 15. april 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 13. maj 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 10. juni 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 8. juli 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 2. september 2009, kl.17.00 – 20.00
Onsdag den 30. september 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 – 20.00
Onsdag den 25. november 2009, kl. 17.00 – 20.00

Formålet
med Nørbygårds tilbud til børn er:

Formålet
med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

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

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

Børne- og ungedage afvikles på Nørbygård.

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

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

Yderligere information
om familiedagene
sker ved henvendelse
til Anne-Mette Dieckmann
og Ib Hjorth.

Nørbygård

Nørbygård

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

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

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

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

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?

Velkommen til Nørbygård!

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

NØRBYGÅRD

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

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