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Nørbygård fejrer 25 års jubilæum. I den anledning har vi valgt at udarbejde dette jubilæumsskrift. Dels for 
at sætte fokus på Nørbygårds opgave gennem tiden og dels for at synliggøre Nørbygårds behandlingstil-
bud i jubilæumsåret 2005.

Nørbygård er en selvejende institution, tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og har driftsoverens-
komst med Viborg amt. Målgruppen er mennesker, der er afhængige af alkohol og/eller andre stemnings-
regulerende stoffer, som ønsker et behandlingstilbud. Nørbygård er en integreret del af Viborg amts tilbud 
på rusmiddelområdet.

Mange borgere i Viborg amt har gennem årene haft glæde og udbytte af et ophold på Nørbygård og ef-
terfølgende netværksskabende aktiviteter i Nørbygårdforeningen. Et ophold på Nørbygård har for mange 
været vendepunktet til et bedre liv – dels for den enkelte og dels for de nærmeste pårørende og børn i 
familien. Derfor er Nørbygårds slogan mere aktuelt end nogensinde før:
”Nørbygård – det handler om et godt liv – for alle i familien!” – Med dette mål vil vi de kommende år 
fortsætte vores arbejde.

Tak for samarbejde, støtte og faglig inspiration gennem årene til KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, Vi-
borg amt og bestyrelsen for den selvejende institution Nørbygård.

Tak til redaktøren og øvrige skribenter for indlæg til dette jubilæumsskrift.

Forord

Erik Jeppesen
centerleder
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”Det handler om et godt liv – for alle i famili-
en.” Sådan står der på forsiden af en brochu-
re, som beskriver tilbuddet på Nørbygård. Et 
citat, der rummer kernen i KFUM’s Sociale 
Arbejde: At tilbyde den bedst mulige hjælp til 
mennesker, der har brug for at fi nde en god 
vej til et bedre liv for dem selv og for deres 
familier.

I KFUM’s Sociale Arbejdes institutioner for 
hjemløse og personer med misbrug forsøger 
vi at sikre, at den enkelte beboer altid er i 
centrum.
Det afspejles i den måde, det enkelte men-
neske mødes på.

Mennesker kan være marginaliserede på 
grund af manglende arbejde og alkoholmis-
brug, men har naturligvis lige så meget ret 
som alle andre til at blive behandlet ligevær-
digt og med respekt.

Tillykke
Fra KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark

Mennesker mødes derfor ikke med krav om 
modydelser for hjælp og støtte. Vi tror på, 
at mennesker inderst inde ønsker at leve et 
godt liv med sociale relationer og uden et 
misbrug. Det er denne tro på ”det gode liv,” 
der er drivkraften i samarbejdet mellem be-
boere og medarbejdere, og som i langt de 
fl este tilfælde fører til et værdigt og godt liv.
På Nørbygård har man i 25 år på bedste vis 
efterlevet og arbejdet med disse holdninger 
og mål – og har gjort dem til en levende del 
af Nørbygårds kultur. 
Nørbygård har på bedste måde fulgt med ti-
den, og bestyrelse, ledere og medarbejdere 
har haft evnen til at omstille sig til de behov 
for omsorg og behandling, tiden har krævet. 
Alle har haft viljen og evnen til at se proble-
mer som udfordringer og evnet at skabe nye 
idéer og metoder ind for at indfri de mange 
forventninger, der gennem tiden er blevet 
stillet til Nørbygård.

Med sin beliggenhed på den yderste kant af 
Danmark og ved det brusende Vesterhav lig-
ger Nørbygård smukt, men med et klima og 
miljø, der til tider kan være barskt. Men man 
skal blot gå indenfor på Nørbygård for straks 
at fi nde varme både fysisk og menneskeligt. 
Det er udsagn som dette fra beboere, bor-
gere i Hanstholm og offentlige myndigheder, 
som gør Nørbygård til noget særligt og be-
tydningsfuldt – et sted til gavn og glæde for 
socialt udsatte i vores samfund.

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark er me-
get stolte af at have Nørbygård som en del 
af landsorganisationen og ønsker et stort 
tillykke med 25-års jubilæet.

Lars Rahbek

Generalsekretær

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Nørbygård
– et helhedsorienteret behandlingstilbud

Nørbygård er Viborg amts tilbud til personer, 
der er afhængige af alkohol og/eller andre 
stemningsregulerende stoffer, og som øn-
sker et døgnbehandlingstilbud.
Nørbygård har gennem årene iværksat man-
ge nye tiltag og udviklingsprojekter, ligesom 
målgruppen i dag er væsentligt udvidet. En 
udvikling, som er støttet af Viborg amt og 
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Det er derfor glædeligt, at vi i jubilæums-
året også kan fejre, at Nørbygård har et 
helhedsorienteret behandlingstilbud. Vore 
kerneydelser er behandlingstilbud til perso-
ner, der er afhængige af alkohol og tilbud til 
pårørende og børn. Nørbygårds behandling 
tager udgangspunkt i afhængighed og har 
total afholdenhed som mål. Arbejdet med 
forandringsprocesser tager udgangspunkt i 
erkendelse og accept af afhængigheden. Vi 
arbejder både individuelt og gruppeoriente-
ret, og vores tilbud er modulopbygget. Vores 
metode tager afsæt i en kognitiv model om 
håndtering af tilbagefaldsforebyggelse og 
terapi.

Tilbud til pårørende
Vi opfatter afhængighed af alkohol som et 
problem, hvor hele netværket påvirkes, og 
hvor primært familien påvirkes af at leve 
sammen med den afhængige.
Derfor er Nørbygårds tilbud til de pårørende 
af stor betydning for, at parforholdet/fami-
lien på ny kommer til at fungere. Ofte har et 
langt misbrugsforløb påvirket familielivet, 
hvor aftaler og tillid igen og igen er brudt.
Der er fokus på forandringsprocesser og nye 
roller i familien. Vi ønsker at hjælpe den på-
rørende til at fl ytte opmærksomheden fra 
alkoholikerens liv til sit eget liv og støtte 
den pårørende i at håndtere sine følelser. På 
Nørbygård møder vi ofte pårørende, der er 
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fyldte af følelser som skam, skyld, vrede og 
afmagt.

Børn i familier med alkoholmisbrug
Vi har i fl ere år ønsket at udvide vore tilbud til 
også at omfatte tilbud til børn i familier med 
alkoholmisbrug. En opgave det lykkedes 
at få økonomiske ressourcer til i 2004 med 
støtte fra Socialministeriet. Et 4 årigt udvik-
lingsprojekt med fokus på børn i familier med 
alkoholmisbrug.
Målet er at forebygge og styrke indsatsen 
overfor børn i familier med alkoholmisbrug, 
forebygge risikoen for varige fysiske, psyki-
ske og sociale skader samt at fl ytte behand-
lingsfokus til et børne-/familieperspektiv. To 
medarbejdere er ansat i projektet og er godt 
i gang med opgaven.

Nørbygårds trænings- og 
aktivitetstilbud
Nørbygårds værkstedsfaciliteter blev i år 
2000 væsentligt forbedret ved etablering af 
en ekstern afdeling på Molevej 17, Hanst-
holm. Afdelingen er indrettet med et mindre 
træ- og metalværksted, kreativværksted, 
samtale- og møderum samt kontorer.

Nørbygårds trænings- og aktivitetstilbud 
henvender sig til personer, der har behov 
for et mere individuelt og pædagogisk tilbud 
og personer, der har gennemført primærbe-
handlingen og fortsat har behov for støtte til 
en rusfri tilværelse.
Udover at være produktiv på værkstederne 
er der fokus på det gode og ædru liv. Der ar-
bejdes med tilbagefaldsforebyggelse, hånd-
tering af højrisikosituationer, individuelle 
samtaler m.v.

Midtvejshuset
I 2004 godkendte Viborg amt etablering af et 
efterbehandlingsbotilbud – Midtvejshuset, 
Molevej 32, Hanstholm. Et længerevarende 
efterbehandlingsbotilbud til 4 personer, som 
har gennemført primærbehandlingen på Nør-
bygård.
Det overordnede mål er at støtte  alkoholi-
keren i efterbehandlingsfasen til en fortsat 
rusfri tilværelse og således fastholde sin ef-
terbehandlingsplan. 
Målet er at skabe en hverdag udenfor Nørby-
gårds rammer og på ny vende tilbage til ar-
bejdsmarkedet. Et fl ot tilbud, der bidrager til 
at skabe en helhed for en del af målgruppen.

Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen blev stiftet i 1989 som 
et støtte- og netværkstilbud til Nørbygårds 
beboere og tidligere beboere. I øvrigt med 
økonomisk støtte fra Socialministeriet og an-
dre private sponsorer.
Nørbygårdforeningens mål er at lave aktivite-
ter, der fremmer livskvaliteten i et alkoholfrit 
og rusfrit miljø.

Nørbygårdforeningen er i dag en brugerstyret 
og netværksskabende forening, som tæller 
godt 300 medlemmer. Foreningen har lokale 
aktiviteter i Viborg, Skive, Nykøbing og Thi-
sted. Hertil kommer afvikling af fælles week-
endture, kanoture, familielejre, foredrag m.v.
Aktiviteterne afvikles primært med støtte fra 
personer, der yder en stor frivillig og ulønnet 
arbejdsindsats.

Nørbygårdforeningen har i samarbejde med 
Røde Kors, Hanstholm, en genbrugsbutik, 
som økonomisk støtter foreningens aktivi-
teter.

Efterbehandlingstilbud
Siden 1990 har Nørbygård haft fokus på ef-
terbehandlingen. Med støtte fra Socialmi-
nisteriet blev et 3-årigt projekt etableret: 
Sammenkobling af institutionstilbud og 
ambulante tilbud, som efterfølgende blev et 
permanent tilbud fi nansieret af Viborg amt.
I dag har Nørbygård et 26 ugers udskriv-
ningstilbud, som omfatter støtte fra dels 
Nørbygård og dels Nørbygårdforeningen. 
Udskrivningsaftalen tager udgangspunkt i en 
personlig udarbejdet handleplan og en plan 
for fortsat ædruelighed. – Hertil kommer en 
månedlig opfølgningskursusdag på Nørby-
gård.

Tak for en engageret arbejdsindsats.
Nørbygårds væsentligste ressource er et 
engageret, veluddannet og kompetent med-
arbejderteam. Det har Nørbygård, og derfor 
har vi nået meget i institutionens første 25 
leveår. ”Barnet” er ved at være voksen og 
ser med fortrøstning frem til den kommende 
store udfordring med strukturreformen. Det 
betyder goddag til nye samarbejdspartnere 
pr. den 1. januar 2007 – og farvel til andre 
samarbejdspartnere.

Nørbygård er godt rustet til at indgå nye 
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Tillykke
fra Viborg Amt

Nørbygård kan fejre sit 25 års jubilæum midt 
i gennemførelsen af den strukturreform, der 
på mange måder vil ændre såvel det politiske 
som det sociale landkort i Danmark.

I et kvart århundrede har Nørbygård været 
en vigtig del af Viborg Amts tilbud til men-
nesker, der i kortere eller længere perioder 
har mistet kontrollen over deres liv, og hvor 
misbrug af alkohol og andre stimulanser har 
overtaget styringen.

I et tæt og tillidsfuldt samarbejde med am-
tets øvrige tilbud og fast forankret i KFUM’s 
Sociale Arbejde i Danmark har Nørbygårds 
ledelse og personale løst opgaverne på sin 
egen vedholdende og imødekommende fa-
con. Det er en facon, der samtidigt har afspej-
let den på en gang fredelige og barske natur, 

Børneprojektet
på Nørbygård

– det påvirker børn at vokse op i 
en famile med alkoholmisbrug

· Samtaler med børnene

· Grupper tilpasset børnenes alder mv.

· Forskellige aktiviteter sammen med 

andre børn, unge og evt. forældre

Ønsker du at vide mere, så kontakt 

os gerne på tlf. 87 27 24 00

Hanne Andersen

pædagog 
& getstaltterapeut

Kai N. Christensen

projektleder
& socialrådgiver

samarbejdsaftaler og overenskomster om-
kring den fremtidige drift.

Vi er overbeviste om, at der også fremover er 
mennesker, der vil efterspørge Nørbygårds 
behandlingstilbud, og at efterspørgslen vil 
være stigende.

Erik Jeppesen

centerleder.

der omkranser institutionen og det samfund, 
den er en del af.

På samme måde som havnen, der har givet 
næring til livet i Hanstholm, har Nørbygård 
været i stand til at skærme af for de værste 
storme for de mange beboere, der gennem 
årene har fået den støtte og det skub, der 
skulle til for at komme videre i deres liv.

Stabilitet og ro har altid været en del af må-
let for et ophold på Nørbygård, men lige så 
vigtigt har det været at skabe indsigt og ud-
vikling. Og udvikling, der bygger på indsigt, 
erfaring og teoretisk metode, har været en 
vigtig del af Nørbygårds historie. Derfor står 
institutionen i dag godt rustet til de næste 
25 år med et helhedsorienteret behandlings-
koncept, hvor der tages hånd om beboernes 
samlede sociale situation, og hvor efterbe-
handling, akut rådgivning, selvhjælpsgrup-
per og støtte til de pårørende er naturlige 
dele af behandlingen.

Senest har Nørbygård startet et tilbud til de 
mange børn, institutionen har kontakt til, for 
hvem livet i en familie med misbrug ofte har 
skabt sår i sjælen. 

Ingen ved præcist, hvordan fremtiden tegner 
sig for Nørbygård. Sikkert er det, at med den 
nye kommunale struktur vil der blive tale om 
nye forankringer og nye udfordringer. Det er 
udfordringer, som vi i Viborg Amt er sikre på, 
at Nørbygård vil forstå at leve op til.

Tak for en god indsats i de første 25 år – og 
god vind fremover.

Direktør

Kristian Brøns Nielsen

Viborg Amts Socialforvaltning
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Nørbygård
Fejrer 25 års jubilæum

     
Fredag d. 9. september 2005 kl. 11:30 - 15:00

I anledning af Nørbygårds 25 års jubilæum 
inviteres til reception på Nørbygård.

Flaget vil være hejst og festteltet stillet op i 
haven.

Vi vil sørge for lidt godt til maven og drikke, 
- der vil være offi cielle taler, vi skal synge lidt, 
og der vil være musik ved den lokale duo Ma-
tadors.

Vi håber, at mange af vore samarbejdspart-
nere, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, 
Viborg Amt, politikere, tidligere beboere og 
pårørende, tidligere medarbejdere og mange 

andre vil fi nde tid til at deltage og hygge sig 
et par timer.

Velkommen til en god og festlig jubilæumsre-
ception på Nørbygård.

Erik Jeppesen
centerleder

Projekt 
”Børn i familier med alkoholmisbrug.”

Med anbefaling fra Viborg amt og økonomisk 
bevilling fra Socialministeriet har vi netop sat 
det 4-årige projekt: ”Børn i familier med al-
koholmisbrug” i gang. Det er vi rigtig glade 
for.

Mål:
Vores mål er:
· at forebygge/mindske risikoen for varige fy-

siske, psykiske og sociale skader hos børn i 
familier med alkoholmisbrug.

· at styrke indsatsen overfor børn i familier 
med alkoholmisbrug.

· At fl ytte behandlingsperspektivet fra alene 
voksenmisbrugsperspektiv til et børne-/fa-
milieperspektiv.

Børn påvirkes af alkoholmisbrug i 
familien
Vi ved at:
· alle familiemedlemmer er berørte af et alko-

holmisbrug.
· Det påvirker børn at vokse op i en familie 

med alkoholmisbrug.

Børnegrupper
Projektet er delt op i 6 dele. Her midt i året 
2005 er vi i del 2, som handler om at få udvik-

let en model for, hvordan vi på bedste måde 
tilrettelægger grupper, samtaler m.m. Disse 
aktiviteter foregår foreløbig på Nørbygård, 
men i løbet af efteråret vil vi bruge vore er-
faringer til at starte aktiviteter fl ere steder i 
Viborg amt – tættere på børnenes lokalom-
råde.

Mens far eller mor er i behandling på Nørby-
gård, bor barnet fortsat hjemme. Vores ind-
sats er således ambulant og ikke et døgntil-
bud til barnet. I vores kontakt med barnet har 
vi meget brug for forældrenes opbakning og 
samarbejde.

Projektet godt modtaget
Vi er nu kommet godt i gang med projektet. 
Vi oplever os selv som en del af Nørbygård, 
og vi er blevet taget rigtigt godt imod af be-
boerne på Nørbygård samt af deres familier 
og børn. 
Tak for det.

På Nørbygård har vi organiseret os med en 
familiegruppe, som desuden omfatter på-
rørendemedarbejder Nina Vognsen og af-
delingsleder & familieterapeut Inger Marie 
Feilan. Nina Vognsens tilbud retter sig som 
udgangspunkt til de voksne pårørende og 
voksne børn.

Helhedsorienteret behandling på
Nørbygård.
Vi ønsker på Nørbygård at arbejde helheds-
orienteret i alkoholbehandlingen – til gavn 
for hele familien.

I samarbejde med Nørbygårds samlede med-
arbejderteam vil dette nu kunne lykkes.

Kai N. Christensen,

projektleder

Hanne Andersen,

projektmedarbejder
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Tillykke
 fra Nørbygårds bestyrelse

Det er 25 år siden, Nørbygård blev bygget, og 
de første beboere fl yttede ind. I den anled-
ning skal der fra bestyrelsen lyde et stort og 
hjerteligt tillykke med jubilæet.
Jeg har som medlem af Thisted byråd og som 
repræsentant for Kommuneforeningen i Vi-
borg Amt været med i bestyrelsen for Nørby-
gård i en del år. Jeg opfatter Nørbygård som 
et rigtig godt sted at søge hen til, hvis man af 
én eller anden grund har fået misbrugspro-
blemer.

Mange mennesker har gennem årene haft et 
ophold på Nørbygård og har fået hjælp til at 
få styr på sit liv. Jeg har mødt fl ere af bebo-
erne på Nørbygård og hørt deres livshistorie. 
Jeg husker især en beboer fra et fælles ar-
rangement på Nørbygård. Her fi k jeg en op-
levelse, jeg aldrig glemmer.

Det var en mand, der havde været langt ude i 
massiv alkoholmisbrug, - ja, så langt ude, at 
hans kone havde givet ham valget: Enten er 
det dit barn og mig eller fl asken. Han valgte 
det første og kom i behandling på Nørby-
gård.

Den aften, jeg var der, var også hans kone og 
barn tilstede, idet arrangementet faldt sam-
men med hans udskrivning fra Nørbygård. 
Der var mange lys på bordet den aften, men 
det klareste lys var manden, der igen kunne 
fl ytte hjem til familien.

Den igangværende strukturreform, som træ-
der i kraft 1. januar 2007, vil også for Nørby-
gård byde på mange forandringer, da amter-
ne bliver nedlagt.
 Nørbygård er en selvejende institution til-
knyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark 
og har driftsoverenskomst med Viborg Amt. 
I Thy bliver de 3 kommuner til en ny Thisted/

Thy kommune. Jeg tror, Nørbygård kommer 
til at indgå en ny driftsaftale med den nye 
storkommune og skal naturligvis lave afta-
ler med andre kommuner om at gøre brug af 
Nørbygård.

Jeg vil slutte med at sige TAK til Nørbygårds 
personale, som yder en engageret og kræ-
vende arbejdsindsats.
Tak til Viborg Amt for godt samarbejde gen-
nem årene. 
Jeg vil gøre mit bedste til, at Nørbygård fort-
sat kan være et trygt og godt sted at være, 
og hvor mennesker med misbrugsproblemer 
kan få hjælp. Jeg vil ønske Nørbygård Guds 
velsignelse også i fremtiden.

Hans Korsgaard,

bestyrelsesformand.

Interview
med Martin, Midtvejshuset

Til dette jubilæumsskrift har vi interviewet 

Martin, der den 13. maj  ‘05 blev udskrevet 

til egen bolig, efter han gennem 10 mdr. har 

været i behandling på Nørbygård for sin al-

koholafhængighed.

De sidste 3 mdr. af behandlingsforløbet bo-

ede han i Midtvejshuset, og vi har stillet ham 

spørgsmålet:

“Hvad var årsagen til, at du valgte at fl ytte i 

Midtvejshuset?”

Årsagen til at jeg søgte ind på Nørbygård 
var, at mit misbrug gennem mange år efter-
hånden havde ødelagt alt for mig: Jeg måtte 

lukke mit fi rma, mistede venner og familie og 
mistede mit job som ansat Det var især dét, 
at jeg mistede min kone og børn, der gjorde, 
at jeg søgte i behandling.

Jeg er i dag 33 år, og jeg er overbevist om, at 
hvis jeg havde fortsat med at drikke et par år 
til, ville min lever stå af.

Jeg har drukket for at holde følelser væk, og 
det blev efterhånden vigtigt at ”holde bran-
nerten ved lige,” så jeg kunne fungere.Mit 
daglige forbrug var 15-17 stærke øl ( 10%), 
vin og de små Fernet Branca’er.

Når jeg tænker tilbage, så var det dét, jeg 
havde mistet og presset fra andre, der gjorde, 
at jeg reagerede og ønskede en forandring.
I dag har jeg valgt, at jeg ikke vil drikke mere 
i mit liv.

Det har været hårdt arbejde at være i be-
handling, og jeg fandt ud af, at løgnen fulgte 
med – og at jeg også drikker i trods.Da min 
kone fl yttede i nyt hus, og det gik op for mig, 
at jeg ikke måtte fl ytte med, begyndte tilba-
gefaldene i weekenderne, som jeg holdte 
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skjult på Nørbygård. Løgnene begyndte igen 
og udadtil signalerede jeg, at alt gik fi nt i min 
behandling. Det stod på i fl ere uger, og det 
var rædselsfuldt. Jeg havde konstant dårlig 
samvittighed og valgte til sidst at stå ved det 
og få talt ud om det.

“Midtvejshuset er blevet etableret som en 

del af Nørbygårds tilbud, mens du har været 

i behandling. Hvad tænkte du, da det blev 

præsenteret som et nyt tilbud?”

Jeg tænkte, at det er da et godt tilbud til an-
dre. Jeg havde det sådan, at når jeg havde 
gennemført de forskellige moduler, så skulle 
jeg hjem igen og starte på et arbejde...

Men som tiden gik, lærte jeg, at mit advar-
selstegn for tilbagefald er kontroltab, og at 
der var meget i mine reaktionsmønstre, der 
skulle ændres, hvis jeg fortsat skulle kunne 
holde mig ædru, og da skilsmissen fra min 
kone ved juletid blev en realitet, blev jeg vir-
kelig bange for at skulle være alene. 
Det blev til, at jeg valgte at søge ind i Midt-

anden. Vi kender efterhånden hinanden så 
godt, at vi kan se og mærke, når én af os er 
i advarselstegnet Herudover har vi indført 
kalenderbrug – både privat og fælles, så vi 
fastholder hinanden i at overholde aftaler. 

Vi holder ugentlige husmøder og arbejder 
med vores relationer og frem for alt støtter vi 
hinanden i at komme af sted til efterbehand-
lingen, som er at deltage i Nørbygårdforenin-
gen, opfølgningsdage på Nørbygård 1 gang 
om mdr. og deltagelse i AA hver uge.
Vi har det godt sammen og følges hver ons-
dag til banko – kører til Vorupøre og ser sol-
nedgangen sammen eller følges ad til Thi-
sted og oser lidt. Når vi hver især kommer 
træt hjem fra arbejdet, giver det overskud at 
foretage sig sådan nogle ting i stedet for bare 
at sidde og hænge...

Hvad er dine fremtidsplaner?

Jeg står lige foran min udskrivning – rejser 
hjem til min lejlighed i Skive den 13. maj, og 
det er lykkedes mig ved Ibs hjælp at få fast 

vejshuset og fi k bevillingen dertil fra min 
kommune i løbet af en uge. Så jeg fl yttede 
ind den 13. februar i år.

Jeg oplever, at mit advarselstegn nu har fl yt-
tet sig fra kontroltab til indre forandring. 
Det betyder, at jeg nu kan nå at reagere, når 
jeg mærker uro indeni. I stedet for at lyve, 
manipulere og fortie oplever jeg nu, at jeg

1) er ærlig 
(jeg arbejder meget med fortielsen)

2) står inde for egen værdi
3) går ikke på kompromis med mig selv
4) indser, at jeg ikke skal kunne klare alting 

selv, men må bede om hjælp.

Så det er blevet vigtigt for mig at fortælle om, 
hvordan jeg har det i stedet for at være tavs.
Det er min opfattelse, at man på Nørbygård 
får en grundig alkoholbehandling – men si-
deløbende  får man også en ny adfærdsoplæ-
ring, som jeg betragter som værende 90 % af 
grunden til, at det kan lykkes at komme ud af 
misbruget – og det kræver tid. 
Det er dét, jeg har brugt Midtvejshuset til.
Jeg oplever, at vi i Midtvejshuset har en kæm-
pestøtte i Ib, der har en enorm samfundsvi-
den, som vi har brug for, når vi skal ud igen. 
Han er god til at holde os fast, holde os i kort 
snor, oprydning i økonomiske forhold og af-
klaring omkring gældsposter.
Det gør, at stresset kommer væk, og der 
er mulighed for at starte igen på et blankt 
stykke papir.

I er 4, der bor i Midtvejshuset, - hvordan 

støtter i hinanden?

Det er sådan, at vi alle har været i praktik på 
arbejdspladser uden for huset – for min del 
hos en lokal tømrer – herudover deltager vi 
i terapien hver mandag formiddag i modul 5 
på Nørbygård.Herudover har vi deltaget i en 
sorggruppe, som jeg nu er afsluttet i.

I Midtvejshuset gør vi meget ud af at bruge 
vores ”kørekort” hver dag og korrigerer hin-



N Ø R B Y G Å R D  ·  2 5  Å R S  J U B I L Æ U M S U D G A V E  ·  1 9 8 0 - 2 0 0 5 11

arbejde som tømrer – det er en god start. 
På sigt kunne jeg ønske mig at læse til idræts-
pædagog i Viborg, - det er dog ikke aktuelt 
lige nu.

Jeg er dybt taknemmelig for mit ophold her 
og oplever, jeg har fået et nyt godt liv og et 
godt forhold til mine børn. Jeg har fået ro på, 
og den bunder i, at jeg har lært:
- at sige, hvordan jeg har det
- der er aldrig nogen, der be’r mig tie stille
- jeg gør ting, der er godt for mig – ting, jeg 

kan lide
- jeg er ligeglad med, hvad andre tænker
- jeg lytter og ta’r ved lære...

Tak for snakken, Martin, og go’ vind i dit 

videre liv.

Inga Pedersen.

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 idéer og 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

Tillykke
Fra tidligere bestyrelsesmedlem

Når min gamle mor, som ikke er her mere, 
gav os børn et ord med på vejen, hvis vi f.eks. 
skulle begynde et nyt job eller lignende, så 
sagde hun gerne følgende: ”Bare du må være 
til velsignelse!”
Hvad det nærmere betød, var der nok ingen 
af os, der kunne gøre rede for. Men så meget 
forstod vi, at det var noget godt at være til 
velsignelse!

Og når det udtryk løber mig i pennen, så er 
det fordi, jeg næppe kan fi nde et bedre ord 
for det, Nørbygård har været og fortsat skal 
være: Til velsignelse! Og jeg tror, vi kommer 
tæt på betydningen ved at sige, at dén, der 
er til velsignelse, er et redskab for DET GODE 
LIV. For hvad handler Nørbygård om – andet 
end det gode liv?
Det vil jo ikke sige det nemme og smertefrie, 
endsige det ubekymrede og lette liv. Nej, det 
er i stedet for en tilværelse, hvor der er nogen 
at kæmpe for og noget, der er værd at bakse 
med. Her er der plads til til nederlag og fi asko, 
og der er også plads til at tabe ansigt uden 
helt at gå tabt! Det gode og velsignede liv er 
nemlig båret oppe af kræfter, der er udenfor 
os, og som kalder os op igen og igen.

Når Nørbygård derfor har sine rødder i kri-
stendommen og dens livssyn og menneske-

forståelse, så er det ikke kun fi ne og fromme 
ord, men en umistelig kilde til at være til vel-

signelse. Hvor i al verden skulle vi ellers få 
nyt mod og håb fra, hvis det ikke blev givet 
os fra Ham, der skabte livet? Og hvem andre 
kan dog forhindre os i at bukke under i kam-
pen og gå til i moradset af skyld og svigt end 
vor Herre selv, der satte sit liv til af uhjælpelig 
kærlighed til almindelige mennesker?

Med hilsen til fødselaren efter adskillige år 
i både bestyrelsesarbejde og lokalgrupper 
er det derfor ikke kun et stort tillykke og en 
stor tak for godt samliv – men også og især 
et ønske om, at den 25-årige fortsat må være 
til velsignelse!

Sognepræst

Aksel Poulsen, Skive.

Efterårs-weekendtur

HUSK at reservere datoen allerede nu til 
Nørbygårdforeningens efterårsweekend-
tur, til ”Bakkevæld” på Mors den 9.–11. 
september 2005.

Deltagerpris: Hele weekenden: kr. 100,-

 Fredag: kr.  25,-
 Lørdag: kr.  50,-
 Søndag: kr.  25,-

Tilmelding senest den 3. september til 
Nørbygård på tlf. 87 27 24 00 eller til 
Torben Jensen på tlf. 97 72 27 81 eller 
på tlf. 23 23 92 81.

På lokalgruppe Nykøbings vegne

Jørgen Juhl.
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håber, I vil fortsætte i samme retning fremover.

Ove Raahede, 

Viborg

Oplevelser
fra forårsweekendturen til Kildeborg

Så har det atter været tid til en forårsweek-
endtur i Nørbygårdforeningens regí.
Denne gang var vi på ”Kildeborg” med en dej-
lig og fredfyldt udsigt over hav og skov med 
skønne, grønne omgivelser og mange uden-
oms faciliteter.

Vi ankom lige over middag og fi k madvarer 
m.v. sat på plads, og lidt efter lidt dukkede folk 
senere op, fi k fundet sovepladserne – og så 
startede snakken, kaffen og cigaretterne.

Vi havde den glæde at have Hanne Kronborg 
med, som nu 8 mdr. efter Jens’s død havde 
kræfter til at gense de mennesker, som hun og 
Jens har været sammen med mange gange før.
Vejret var godt – køligt og lidt blæsende men in-
gen regn. Så der blev tid og mulighed for en god 
spadseretur ved vandet inden aftensmaden.
Efter aftensmaden gik aftenen med snak, hyg-
ge og kaffe med kage samt fællessang, hvor 
HP spillede til på harmonikaen. Og så skulle 
Anne Grethe og Johnny lige danse en stille 
brudevals, da de jo er blevet gift – herligt...

Efter en dejlig og solid frokost lørdag tog 
næsten alle med til Jesperhus Blomsterpark, 
hvor der var arrangeret tur til Badeland – det-
te var en god og sjov oplevelse. 

Og traditionen tro var der om aftenen gal-
lamiddag, og igen sørgede HP for musikken 
sammen med Gitte Ørskov, som han tidligere 
har spillet sammen med.

HP havde ligeledes taget sanghæfter med, 
så de spillede og vi sang – det var rigtig hyg-
geligt.

I aftenens løb blev der afholdt amerikansk 
lotteri for voksne, og for børnene havde Han-
ne Kronborg arrangeret en leg med balloner, 
som børnene skulle puste op og lave forskel-
lige fi gurer af efter fri fantasi. 
Dette var en stor succes – også for de  voks-
ne. Alle børn fi k slik og puslespil. 
En helt igennem vellykket aften med dejlig 
stemning og hyggelig afslutning med natmad 
i form af Hot Dogs.

 – Tak for en god dag.

Tillykke
fra Nørbygårdforeningens formand

Hanstholm – er det ikke en lille by, der ligger 
helt derude, hvor det hele slutter, og hvor man 
”spiser fi sk hver dag undtagen om søndagen, 
for dér spiser man stuvet marehalm!?”
Det er nok muligt, men i Hanstholm ligger der 
også et sted, hvor det hele begynder; og dét 
sted hedder Nørbygård og har nu eksisteret 
og fungeret i 25 år som behandlingscenter for 
alkoholikere.

Der er tit og ofte stormvejr i Hanstholm, og det 
er der så sandelig også på Nørbygård. Og var 
det ikke for de mange dygtige og dejlige med-
arbejdere på Nørbygård, så havde der ikke ek-
sisteret et Nørbygård i dag.
Den måde, I som behandlere på Nørbygård si-
ger velkommen til en ny beboer, kan i starten 
virke helt fantastisk, - man føler sig faktisk vel-
kommen!

Uddannelsen til ædru alkoholiker er i starten 
af behandlingen meget ”hård,” og så kan man 
meget let blive lidt søvnig. Men det klarer I let 
med en fl yvende tavletuds og høje tilråb, og så 
er man lynhurtigt med igen. 
Det er fantastisk... Erkendelse-accept, tanke 
/følelse / handling, samtale, stoleterapi – I har 
mange gode værktøjer til rådighed.

Men med jeres menneskelige og personlige en-
gagement lykkes det gang på gang at få ”lavet” 
en ædru alkoholiker. Det er fantastisk. 
Den måde, I siger farvel på, er ikke fantastisk 
– den er dejlig! Man véd, at man altid er velkom-
men hos jer.

Så derfor til alle jer på Nørbygård:

Tak for en ny begyndelse.

Tak for et rigtigt liv sammen med min familie. 
Og til slut et stort tillykke med de 25 år. Jeg 
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Om søndagen var vejret diset, men det lettede.
Formiddagen gik med traveture, nogle gjorde 
klar til at tage hjem og andre spiste en god 
frokost for derefter at bryde op. 

Alt i alt en dejlig, god og social weekend med 
en stor tak til alle, der hjalp...

Mange varme hilsner fra Skivegruppen

v/ Agnete Olsen

Tillykke
 fra Nørbygårdforeningen

Så er der igen en stor dag at fejre: Nørbygård 
har 25 års jubilæum, og det er en god ting.
Vi véd, at der er mange, der har forladt ste-
det med et nyt liv og en ny tilværelse; men 
det vigtigste: De har forladt det med en stor 
glæde indeni – en ny livsglæde.

I denne EDB tid kan vi ikke lade være med 
at sammenligne Nørbygård med et større IT-
værksted. 
For når ”vi computere” kommer på Nørby-
gård, er det ikke nok at få installeret et virus-
program. Nej, harddisken skal formateres, og 
programmerne skal installeres igen... Men 
der skal sorteres i dem, så der ikke kommer 
for mange, og frem for alt så skal der være de 
rigtige virusprogrammer.
Den 6. december 1989 blev der med stor del-
tagelse af Kai dannet en Nørbygårdforening, 
- og det er som medlem af denne, vi skriver 
her. Det er nok et af de bedste tiltag, der er 
lavet som efterbehandling. Og det er her, vi-
rusprogrammerne bliver vedligeholdt.

I de 4 lokale foreninger, der pt er hjemmehø-
rende i Thisted, Skive, Nykøbing og Viborg, 

bliver der holdt møder – nej, møder det er det 
ikke ( det lyder så kedeligt). Det er sammen-
komster, som holdes én til 2 gange om måne-
den. Og det er socialt samvær, der vil noget. 
Men uden støtte og opbakning fra Nørbygård 
kunne det ikke lykkes. Så TAK FOR DET. – Det 
er igen Kai og Nina, der har taget et stort træk 
dér. Tak til jer.

Nu er Kai overgået til en anden stilling, og 
vi har fået en ny på dette felt, så vi ønsker 
her at sige velkommen til Konny. Skønt vi i 
skrivende stund endnu ikke kender Konny, 
ser vi frem til et rigtigt godt samarbejde med 
hende.

Endnu engang stort tillykke til Nørbygård 
med jubilæet.

Mange varme hilsner fra Nørbygårdforeningen

Bendt Thøgersen & Henning Pedersen.

Tillykke
fra beboerrådet

Jeg vil på beboerrådets vegne ønske hjertelig 
tillykke med Nørbygårds 25 års jubilæum.

Beboerrådet er bindeled mellem brugergrup-
pen på Nørbygård og ledelsen. Rådet består 
af en repræsentant fra hver af Nørbygårds 4 
boenheder. 

Beboerrådet mødes hver 14. dag med ledel-
sen og drøfter forhold, der fremmer beboer-
nes trivsel, - det kan eksempelvis være fælles 
aktiviteter, sang- og musikaften, etablering af 
petanquebane mv.

Jeg er som beboer yderst taknemlig for at 
Nørbygård eksisterer. Takket være jer er jeg 
ædru og på vej til igen at blive mor, mormor 
og kvinde. Jeg har under mit ophold på Nørby-
gård fået hjælp til min afhængighed af alkohol 
og andre sociale problemer. Jeg er glad for at 
Nørbygård også har tilbud til de pårørende og 
børn. Under opholdet har jeg fået styrket min 
kontakt til min datter på 14 år og min voksne 
datter og barnebarn.

Da jeg har behov for et længerevarende forløb 
på Nørbygård håber jeg også, at der vil være 
mulighed for et ophold i Midtvejshuset. Mit 
liv har i alt for mange år været præget af for 
meget druk.  
Jeg håber, at Nørbygård vil være tilstede i 
mange år endnu, så mange andre kan få sam-
me mulighed for hjælp fremover, som jeg har 
fået.

Sanne Rasmussen

beboerrådet
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Livet 
– at sanse?

Jeg er klar til livet efter lang tids holdt,
Længe var alting så trist og goldt.
De mørke skyer er på vej mod det fjerne,
De evigt må blive der – meget gerne.
Det hele var pludselig mørkt og så svært,
En masse forsvandt af dét, der var kært.
Et fald ned i dybet, hvor langt er der op?
Er turen for svær med en skrøbelig krop?

Måske er det vanskeligt – helt alene,
Men med vilje og hjælp fra andre forene
Vi kræfter og starter den svære færd.
Det kan vise sig – være det hele værd.
Du vil mærke respekt, når du står på toppen,
Føle livet suge sig ind i kroppen,
Mærke glæden ved atter at være til.
Det er dét, som vi alle jo gerne vil.

Når først man har prøvet fortabelsens pine,
Mirakler er – blot at ku’ græde og grine
Og lur mig – jo, lykken den står på spring.
Ret ryggen og se dig blot viden omkring.

Niels Aaboe

En families 
smerter og 

glæder!
Efter 10 år styret af alkoholiske løgne og 

fornægtelse har familien Kjeldbjerg-Larsen 

fra Viborg de seneste 4 år opbygget et ægte 

familieliv. Grundlaget herfor blev skabt, da 

Svend i 2001 valgte at gå i alkoholbehand-

ling på Nørbygård i Hanstholm.

Velkommen

Nørbygård Nyt’s udsendte satte familien 
stævne en skøn forårsdag i deres hjem i Vi-
borg. På trappen til det velholdte parcelhus 
tager en procelænshund imod med et ”vel-
kommen.” Længst nede i den tilstødende og 
indbydende have ligger et ekstremt fl ot lege-
hus, som klart fortæller, at her bor en tømrer 
og i det hele taget en ordentlig familie.
Her bor Svend, 39 år, tømrer – sammen med 
Helle på 37 år, pædagog. De har sammen 
børnene Malene på 10 år og Johanne på 2 år. 
Dette billede, der nu ses af familien, er me-
get forskelligt fra tidligere tiders tilværelse 
præget af isolation, løgn og fortvivlelse som 
følge af Svends alkoholmisbrug.

Alkoholmisbruget startede

Svend fortæller, at hans misbrug af alkohol 
begyndte omkring 1990. Faktisk havde Svend 
allerede fra teenage-årene haft en mere de-
struktiv måde at indtage alkohol på end de 
fl este andre unge. Helle og Svend har kendt 

hinanden, siden de var ganske unge, så Helle 
kan bekræfte Svends historie.

Op gennem 1990’erne var Svend styret af sin 
afhængighed af alkohol. ”Jeg levede faktisk i 
en helt anden verden,” siger han – så at sige 
et kunstigt og meget falskt liv. Dagen igen-
nem brugte Svend ifølge eget udsagn hele 
sin tid på at koncentrere sig om, hvordan 
behovet for alkohol senere på dagen – efter 
fyraften – skulle dækkes.

Svend udtrykker selv, at han var ”skabsalko-
holiker.” ”Prøv engang selv at forestille dig 
at vågne tidligt om morgenen kl. 5:oo-5:3o 
med tømmermænd og så gå en hel dag og 
pine dig selv – uden at få behovet for alkohol 
dækket...”

Weekendfamilie

I 1994 blev det ældste barn født; men i 1996 
fl yttede Helle og barnet fra Svend. Parret var 
dog sammen i weekenderne. Denne måde at 
bo på var en klar konsekvens af Svends drik-
keri. Helle husker, at hendes motiv for dette 
særlige ”weekend-fællesskab” i begyndelsen 
var angsten for, at Svend skulle kræve at få 
forældremyndigheden over datteren Malene.

Sådan levede Helle og Svend hver deres liv i 
de kommende 4-5 år. Helle vidste ét eller an-
det sted godt, at Svend drak, men ”glemte” 
det. Når familien var samlet i weekenden, 
drak Svend nemlig ikke, og på hverdage und-
lod Helle at tage kontakt. Derved var hun ”fri 
for” at konstatere, at Svend fortsat drak.

På Nørbygård 1. gang

I 1997 kom Svend 1. gang i alkoholbehand-
ling på Nørbygård. Svend var da ansat og 
boede på et gods. Han deltog i et 4-ugers 
alkoholkursus efterfulgt af en netværksuge 
inden udskrivning.

Umiddelbart før opholdet på Nørbygård var 
Svend en afholdt og engageret spejderleder. 
På en tur, hvor han var den ansvarlige leder, 
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var det gået helt galt for ham. Han var blevet 
meget beruset og havde ynket sin situation 
over for nogle af børnene.

Der blev kaldt sammen til forskellige krise-
møder blandt forældre og øvrige ledere. Det 
hele resulterede i et krav til Svend om at gå 
i behandling. Det var således ikke Svends 
egen motivation at søge behandling.

I det skjulte

Svend var da af den overbevisning, at han 
godt kunne styre sit alkoholforbrug. Han 
behøvede altså ikke i sin egen forståelse at 
være helt afholdende. Han fortsatte således 
med at drikke.

Dog følte han sig nødsaget til at skjule det 
over for sin arbejdsgiver, som jo også ejede 
Svends bolig. Ligeledes skulle det skjules 
over for Helle og familien. Det bevirkede, at 
Svend kørte langt væk i sin bil for at købe 

sin alkohol. Samtidigt turde han ikke drikke 
hjemme af angst for, at arbejdsgiveren lige 
skulle kigge ind. Efter fyraften kørte han så-
ledes langt, langt, langt ud i skoven for at 
drikke, hvorefter han tog hjem og varmede 
en ”supermarkedspizza” eller lignende.

”Lykken” – at købe hus sammen

Helle var ikke klar over omfanget af Svends 
drikkeri siden behandlingsopholdet på Nør-
bygård i 1997. I år 2000 købte parret således 
hus sammen. Allerede ved klargøringen af 
huset blev det imidlertid klart, at Svend drak. 
De øl, der var købt til at byde hjælperne, tog 
Svend i rigt mål selv for sig af.

Hemmeligheden

Helle fl yttede sammen med barnet hjemme-
fra nogle dage, men kom hurtigt tilbage til 
huset og Svend. Hun spørger sig selv: ”Hvor-
for gik jeg ikke?” – Hendes eget svar er, at 
hun følte sig ”fanget.” Hun magtede således 
ikke at handle på sin fortvivlede situation.
I 10-12 år, hvor Svend drak, fortalte Helle ikke 
om det til nogen. Selv når andre begyndte at 
undre sig eller spørge, nægtede Helle. Først 
da en veninde sagde til hende: ”Du må jo 
kunne li’ det,” kunne Helle begynde at se og 
erkende situationen.

I behandling på Nørbygård for 2. gang

I år 2001 kom Svend i behandling på Nørby-
gård igen. Forud var gået en periode med 
tiltagende problemer, hjemmebesøg af Nør-
bygårds netværkskonsulent og et personligt 
sammenbrud for Svend. Han havde indta-
get en hel uges ordination af truxal, 1 fl aske 
snaps m.v. Han var ved denne lejlighed tæt 
på at fuldføre sit forsøg på selvmord, men 
efter en uges hjælp på sygehuset kunne han 
udskrives.

Efter 7 måneders behandling på Nørbygård 
og efterfølgende fastholdelse af sin efterbe-
handling er Svend fortsat ædru. Han har som 
følge heraf stor indsigt i, hvad der sker forud 
for et tilbagefald. Han kan mærke sit advar-

selstegn og véd, hvordan han skal tackle det.
Svend er meget bevidst om sine egne behov, 
- at undgå stress o.s.v. og handler ud fra det. 
Tidligere har han drukket på grund af sin 
”knude” i maven. Efter behandlingen siger 
Svend: ”Jeg har lært at mærke, hvad der sker i 
maven, og det lever jeg efter – det er dejligt!” 
Han fortæller, at han i dag føler sig næsten fri 
for den daglige drikketrang. ”Når jeg en sjæl-
den gang mærker drikketrang, véd jeg, hvad 
jeg skal gøre, og dét lever jeg efter.”

Isoleret familie
Som en konsekvens af Svends afhængighed 
af alkohol er den lille familie blevet mere og 
mere isoleret i forhold til venner og andet 
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netværk. Hvordan var Svends tilstand nu 
denne gang? o.s.v.

Helle kunne således reagere med stor let-
telse, hvis Svend f.eks. meget tidligt på af-
tenen gik i seng, og hun derved kunne være 
sammen med andre uden at være bange for, 
hvordan aftenen ville udvikle sig.

Nørbygårdforeningen som netværk

Helle og Svend har begge været engagerede 
i Nørbygårdforeningen siden Svends ophold 
på Nørbygård i 1997. Det krævede vist en vis 
portion vedholdenhed at få Svend til at prøve 
at deltage i Nørbygårdforeningens Viborg-
gruppe. Det lykkedes imidlertid – foreningen 
og lokalgruppen har siden været et vigtigt 
netværk for familien.

Helle og Svend er enige om, at de nu føler, 
at de har overskud til at give andre omsorg. 
Et overskud, der både bruges i Nørbygårdfor-
eningen og andre steder. Den spiral, der tidli-
gere gjorde familien mere og mere isoleret, er 
nemlig vendt siden 2001. Da begyndte udvik-
lingen nemlig at gå i den modsatte retning. 
Relationerne i netværket er blevet forbedret, 
og netværket er blevet stadigt stærkere. Som 
Svend udtrykker det i forhold til Nørbygård-
foreningen: ” I foreningen har vi et nært sam-
menhold, og vi er alle i samme båd. 
Vi deler erfaringer og har mange gode ople-
velser sammen. Hvis jeg har brug for støtte, 
er der mindst 10, jeg kan ringe til...” Og Helle 
fremhæver, at det også er virkeligt skønt, at 
børnene deltager i forskellige arrangemen-
ter, på weekendture m.v.
Børnene fi nder godt sammen og glæder sig 
til at mødes næste gang igen. ” Nørbygård-
foreningen er med til at holde fast i én efter 
opholdet,” slår Helle fast, ”også for os pårø-
rende.”

Efterbehandling og struktur

Svend har været en gennemgående fi gur om-
kring etablering af en ”lokal-PFT-gruppe” i Vi-
borg for et par år siden. Det er en gruppe, som 
mødes 1 gang om måneden med det formål 
at følge op på den tidligere gennemgåede 
behandling på Nørbygård.

Endvidere har fast deltagelse i ugentlige 
AA-møder været meget central i Svends 
efterbehandling. I det hele taget er det vig-
tigt for Svend at holde en fast struktur i sin 
dagligdag. Ellers dukker den gammel-kendte 
knude i maven op igen.

”De spildte år”

I år 2003 fi k parret sin anden datter. Egentligt 
ville de gerne have haft et barn til noget tid-
ligere, men de er i dag meget glade for, at de 
valgte at vente, til situationen var til det (læs: 
Et liv uden alkohol). 
Om forholdet til sine børn fortæller Svend 
bl.a., at han bar begge sine børn til deres 

dåb. Da han i 2003 bar den yngste af pigerne, 
begyndte han at ryste meget. Han blev over-
mandet af sine følelser, idet han var kommet 
til at tænke på det ældste barns dåb.

Forskellen var, at han nu kunne mærke sine 
følelser. ”Jeg kan godt huske meget fra min 
ældste datters første 6-7 år, men  har ikke 
mærkedet på samme måde som nu. Ind imel-
lem græder jeg indeni, for hvor er alle de 
gode år blevet af?” siger Svend stille.

Kortene på bordet

Åbenhed er vigtigt for familien. Da Svend 
startede i sit nuværende job som tømrer, 
lagde han kortene på bordet og fortalte om 
sit alkoholproblem og måden at håndtere 
det på. Det er blevet mødt med respekt, og 
Svend anbefaler andre at gøre det samme i 
lignende situationer. ”Jeg holder mig væk fra 
akkordarbejde, da det lynhurtigt fremkalder 
en bestemt følelse i maven...”

Hjælp til Helle som pårørende

Helle har som pårørende også været inddra-
get i Svends behandling, ligesom hun også 
selv har indgået i aktiviteter for sig selv. 
Hun har i længere perioder både før og efter 
Svends behandlingsophold i 2001 deltaget i 
Nørbygårdforeningens selvhjælpsgruppe for 
pårørende i Viborg.
Sammen har Helle og Svend deltaget i mange 
aktiviteter på Nørbygård  - opfølgningsdage 
for tidligere beboere og deres pårørende 
samt ikke mindst pårørendekursus. Helle 
giver udtryk for, at Malene godt kunne være 
interesseret i Nørbygårds nye børneprojekt, 
som henvender sig direkte til børnene.

En glad og taknemmelig familie

Familien oplever nu stærke bånd imellem fa-
miliemedlemmerne. Svend fortæller f.eks.: ”I 
dag ser jeg frem til fyraften på en helt anden 
måde – jeg elsker at få fri og komme hurtigt 
hjem for at blive godt modtaget af alle mine 
3 piger i huset og få min eftermiddagskaffe 
med brød til.
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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:

- øger livskvaliteten
- skabe fællesskab
- opbygge socialt netværk
- forbedre situationen omkring udskrivning
- forebygge nye institutionsophold
Vi mødes fx. til hyggeaftener, diskussioner, 
udfl ugter 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 medlemskontinggent: kr. 50,-
Gavebidrag indbetales på gironr. 4103653
Foreningsadressse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 87 27 24 00

Nørbygård har fået 
egen hjemmeside!

Der er her i foråret arbejdet målrettet med 
at etablere Nørbygårds egen hjemmeside. 
Den rummer allerede fra starten en masse 
informationer om Nørbygård, f.eks. be-
skrives Nørbygårds behandlingstilbud, 
mål og værdigrundlag.

Der er brochure til download, ligesom 
man kan fi nde årsplaner og status- og 
udviklingsplaner. Der kan læses om op-
tagelsesprocedure, økonomi og der er en 
mail- og telefonnøgle.

Siden har også et afsnit med nyttige 
links.

Adressen er:

www.noerbygaardcentret.dk

Vi snakker om dagen i dag såsom oplevel-
ser på job, i skole, klub og dagpleje. Har der 
f.eks. været problemer i skolen, snakker vi 
dem igennem med det samme. Jeg er blevet 
ekspert i at læse de andres udtryk. Ikke som 
før, hvor jeg var fuldstændig ligeglad.”

Som tidligere nævnt er det vigtigt af hensyn 
til sin ædruelighed, at Svend lever strukture-
ret i hverdagen. Kl. 23 skal Svends dage være 
forbi, og inden da skal der – også i dag -  lige 
klares et par madpakker, - så er aftenen ved 
at være forbi. 

Lige før afskeden på trappen når Svend lige 
at sige: ”I dag er jeg en meget lykkelig mand, 
og jeg har været heldig at få den bedste kone, 
der fi ndes!”

Helle og Svend – Tusind TAK for jeres enga-

gerede, ærlige og åbenhjertige medvirken 

– Held og lykke fremover!

Kai N. Christensen

Nyt fra
Nørbygård-
foreningen

Nykøbinggruppen: 

Lige et par ord fra os i Nykøbinggruppen.
Siden sidst har vi holdt vores møder den 1. 
og 3. mandag i hver måned med 12 – 18 per-
soner, og så har vi været på weekendtur til 
Kildeborg, som Skivegruppen havde arran-
geret. 

Det var en rigtig hyggelig tur. Men ellers er 
der ikke sket noget særlig nyt.

Mange hilsner fra os i Nykøbinggruppen 

Jørgen Juhl.

Skivegruppen

Allerførst vil vi ønske jer alle i Nørbygårdfor-
eningen en god og oplevelsesrig sommerferie.
Her hos os går det stille og roligt med vores 
møder den 2. tirsdag i måneden. Vi har et sta-
bilt fremmøde – vi snakker og hygger os og 
drøfter forskellige emner.
Det var alt for denne gang – pas godt på jer 
selv.

De varmeste hilsner til alle fra Skivegruppen

v/ Agnete Olsen.
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NØRBYGÅRDFORENINGEN
Nørbygårdforeningen er en støtteforening for de mennesker, der 
modtager Nørbygårds tilbud. Et væsentligt formål er at lave ak-
tiviteter, 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 hele Viborg amt, og 
aktiviteterne afvikles i fl g. byer:

Thisted-lokalgruppe, Farverstræde 2, 7700 Thisted.
Nykøbing-lokalgruppe, Ringvejen 46A+B, 7900 Nykøbing Mors.
Skive-lokalgruppe, Resenvej 17, 7800 Skive.
Viborg lokal-gruppe, Trekronervej 10, 8800 Viborg.

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

Nørbygårdforeningen, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Tlf. 87 27 24 00, fax. 87 27 24 27.
Giro 4 10 36 53, CVR/SE-nr. 25 85 04 91.
e-mail: noerbygaardforeningen@vibamt.dk

Pårørende- og familiekurser
for beboere på Nørbygård og pårørende i 2004:
Fredag, lørdag & søndag d. 1. - 2. - 3. juli 2005.

Fredag, lørdag & søndag d. 26. - 27. - 28. aug. 2005.

Fredag, lørdag & søndag d. 14. - 15. - 16. okt. 2005.

Fredag, lørdag & søndag d. 25. - 26. - 27. nov. 2005.

Tilmelding senest en uge før på tlf.: 87 27 24 00

Pårørendekurserne afvikles på Nørbygård

Har du spørgsmål dertil, kontakt venligst:
Nina Vognsen eller Inger Marie Feilan

på tlf. 87 27 24 00

Nørbygårdcenteret
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm

Klip ud

NØRBYGÅRDFORENINGEN
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm - tlf. 87 27 24 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 medlem af KFUM’s sociale arbejde i Danmark

GENBRUG
Åbningstider:
Tirsdag - fredag:............kl. 10 - 17

TØJ · SKO · MØBLER
TING OG SAGER

Byens bylligste priser...

Overskuddet går ubeskåret til 
humamitært og socialt arbejde

Genbrugscentret modtager gerne 
salgbart tøj og ting. Kontakt os !

Molevej 28 - Hanstholm - TLF. 97 96 28 58

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE

Nørbygårdforeningen

- en del af KFUM’s sociale 
arbejde i DanmarkHanstholm afd.

NØRBYGÅRD
- det handler om et godt liv

- også for de pårørende

Når du prøver på at kontrollere det, du ikke har magt over, 

mister du kontrollen over det, du har magt over.

Det menneske, som lider af medafhængighed, udvikler 
fysiske, psykiske og sociale symptomer under forsøget på at 
tilpasse sig og kompensere for den smerte det er at leve med 
medafhængighed.
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Aktivitetstilbud
Nørbygårdforeningen Nørbygård

Nørbygårdforeningens

efterårsweekendtur

Sæt X i kalenderen allerede nu
d. 9. – 11. sep.  ’05

til efterårsweekendturen 
til ”Bakkevæld” på Mors. 

Tilmelding senest den 3. sep. Til Nørbygård på
tlf. 87 27 24 00 eller til Torben Jensen på 

tlf. 97 72 27 81 eller 23 23 92 81.
Arr.: Nykøbinggruppen.

Nørbygårdforeningens

Fiske- og familietur til Hee

Søndag den 14. august 2005.
Nærmere oplysninger følger senere.

Arr. Viborg-gruppen

Selvhjælpsgrupper for pårørende:

Viborg:

Adresse: Trekronervej 10, Viborg.
Tid: Onsdag i ulige uger. Der åbnes kl. 18.
Selvhjælpsgr. starter kl. 18 - 19,30.

Thisted:

Adresse: Farverstræde 2, Thisted.
Tid: Hver onsdag i lige uger.
Kl. 19,00 - 21,00.

Yderligere oplysninger fåes ved henvendel-

se til Nina Vognsen på tlf. 87 27 24 00

bedst man-/ onsdag kl. 8,45-9,45

og tirsdag kl. 16-18.

E-mail: sinnv@vibamt.dk

Opfølgningsdage 2005

for tidligere beboere og
pårørende til tidligere beboere

Lørdag d. 6. august,                 kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 3. september,          kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 1. oktober,                kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 5. november,           kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 3. december,           kl. 10.00 - 14.00

HUSK: Tilmelding

senest en uge før på tlf. 87 27 24 00

Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne:

Anne-Mette Dieckmann, Nina Vognsen, 

Konny Tønder

25-års jubilæum på Nørbygård

Fredag den 9. september 2005 med recep-
tion kl. 11.30 - 15.00. Alle er velkomne!

Erik Jeppesen

Lokalgrupper

Thisted

Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag
i måneden kl. 18,3o. (Døren åbnes kl. 17)
Adr: Farverstræde 2, 7700 Thisted.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program,
mødested m.v. så kontakt
Pia Adelsten, tlf.: 97 92 05 37.
Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 17,3o-18,3o

Nykøbing

Vi mødes den 1. og 3. mandag i mdr.
kl. 18,3o på adressen:
Ringvejen 46 A+B, 7900 Nykøbing.
Tilmelding skal ske fredagen før
til Torben Jensen tlf. 97 72 27 81
eller 23 23 92 81

Skive

Vi mødes den 2. tirsdag i mdr.
på: Resenvej 17, Skive.
Vi starter kl. 17,30 med
fælles spisning kl. 18,3o.
Kontaktperson:
Knud Erik Sørensen tlf: 97 53 12 07.

Viborg

Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: Trekronervej 10, 8800 Viborg.
Tlf.: 86 61 15 96. 
Tid: Vi åbner kl. 18.
Der er fælles spisning kl. 19,3o
Husk tilmelding til fælles spisning
senest mandagen før.
Kontaktperson:
Ove Raahede tlf. 97 85 49 57.
Lokal PFT møde kl. 18 - 19,3o.

Depot:

For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt Arne Christensen på
tlf.: 26 53 92 56.
Nørbygård på tlf: 87 27 24 00

Nørbygårdforeningens sommertur ’05

til ”Skovgården” v/Middelfart.
Dato: uge 28: den. 9 - 16. juli

Arr. Familielejr-udvalget



NØRBYGÅRD - en del af KFUM’s sociale arbejde i Danmark

noerbygaard@vibamt.dk
www.noerbygaardcentret.dk

NØRBYGÅRD 
Nørbyvej 4 
7730 Hanstholm

Tlf. 87 27 24 00
Fax 87 27 24 27


