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En opfordring!

I kan nå det endnu 

Meld jer til og vær med 
til en fælles oplevelse ved 
Gudenåen på  Bamsebo  
Camping.

Vi mødes fredag eftermid-
dag ved fælleshuset på 
campingpladsen og hygger 
os sammen frem til søndag 
formiddag.

Priser og overnatnings-
muligheder kan ses i Nør-
bygård Nyt nr. 2 ”grøn 
udgave”/2011

Jer som har lyst til at til-
melde jer til denne weekend 
efter modtagelse af dette 
blad, skal senest den 18 
september kontakte under-
tegnede på tlf.  30288146 / 
97854957

Jeg håber at der vil være 
opbakning til denne tur, 
så vi kan fortsætte med at 
holde gang i traditionen 
med en weekendtur både 
forår og efterår for alle vore 
medlemmer i Nørbygård-
foreningen og for dem, som 
er på Nørbygård.

Mange hilsner fra

Weekendudvalget
Ved

Sonja Raahede
Tlf. 30288146
Mail  raa@fibermail.dk

Weekend / Kanotur
23. september til 25. september 2011
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Atter i år havde Nørbygårdfor-
eningen en god og vellykket 
sommerferietur til Tonneshøj 
ved Haderslev, også selv om 
vejrguderne ikke viste sig fra 
deres gode side. Bygnings-
faciliteterne var i top, gode 
værelser, fin opholdsstue og 
spisesal og ikke mindst et 
funktionelt køkken. Omgivel-
serne var også fine, god plads 
både til camping og boldspil, 
og en vigtig ting: ”rygeteltet”. 
Derudover var der kun en lille 
rask travetur til stranden, hvor 
bademulighederne godt nok 
ikke var de store, men der var 

masser af frisk luft. Heldig-
vis lå der en campingplads i 

nærheden, og der kunne man 
benytte deres faciliteter til 
rimelige priser.

Søndag var der sejltur på 
Haderslev Fjord med en ”hjul-
damper” som heldigvis var 
overdækket, da der kom nogle 
kraftige byger ind imellem. 
Turen var både hyggelig og 
spændende, da kaptajnen for-
talte om de seværdigheder, 
vi kom forbi. Vi fik serveret 
en luksus platte til frokost 
og der var mere mad, end de 
fleste kunne spise. Vi lagde til 
på Årø, hvor der var en lille 
pause, og derefter sejlede vi 

Til flg. nr. af Nørbygård Nyt er følgende indlæg fra sommerturen 2011 
+ diverse billeder modtaget fra Jette og Orla:

NØRBYGÅRDFORENINGEN`S 
SOMMERFERIE TUR 2011
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til Årøsund, hvor vi så tog 
den lokale snegle bus tilbage 
til Haderslev.
Tirsdag var der tur til Som-
merland Syd, en rigtig god 
tur især for børnefamilier og 
barnlige sjæle.

Torsdag gik turen til Frøslev 
lejren, et meget interessant 
område med flere museer 
som beskriver dagligdagen 
i en fangelejr under anden 
verdenskrig. Det er utroligt, 
hvad fangerne kunne få ud af 
næsten ingenting.

Udover de planlagte ture var 
vi nogle stykker, som tog til 
Haderslev og fik en guidet 

tur i domkirken og den gamle 
bydel, et interessant stykke 
historie. Bagefter hyggede vi 
med frokost og is.

Grillaftenen var også god, da 
det holdt tørvejr, og det den 
aften ikke var så koldt.  Ban-
kospillet blev afviklet i go’ ro 
og orden, dog trak det ud, så 
børn og rygere havde svært 
ved at holde koncentrationen, 
men belønningen ventede 
bagefter: jordbærtærte til alle. 
Som noget nyt var festmid-
dagen lavet om fra flæske- til 
oksesteg, hvilket viste sig at 
være en god ide; folk spiste i 
hvert fald godt nok.

Flagstrygning og afsked fore-
gik i nogenlunde tørvejr.

En stor tak til ferieudvalget for 
det store arbejde de havde lagt 
i tilrettelæggelsen af turen, der 
var styr på alt, især arbejdspla-
ner fungerede upåklageligt.
Alt i alt en god tur på trods af 
vejret, vi kan så bare glæde 
os til næste år, hvor jeg har 
hørt, at turen næsten går til 
”udlandet”

Mange hilsner 
Orla og Jette
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Igen i år vil vi invitere til adventshygge på Nørbygård. Det er et af vore traditionsrige 
arrangementer, hvor især tidligere beboere, pårørende og børn hygger sig med hinanden 
og sammen med Nørbygårds beboere, deres pårørende og medarbejdere.

Nørbygård vil være vært og vil gerne have tilmelding senest fredag d. 25. nov.  på 
tlf. 99 17 25 00.

P.S.: HUSK efterbehandlings-, pårørende- og gensynsdag samme dag kl. 10.00 til 14.00.

Programmet vil udforme sig således:

 Kl. 14.00  Gløgg og æbleskiver – kaffe.
 Kl. 15.00  Underholdning med sang og musik.
 Kl. 16.00  Genbrugsbutikken på Molevej vil være åben en time 
  – lav en god julehandel.
 Kl. 17.30  Aftensmad – flæskesteg, ris a lámande og ”skrub af kaffe.”

 Arrangementet forventes at afslutte kl. 20.00.

Velkommen til en hyggelig dag på Nørbygård.

Med venlig hilsen Erik Jeppesen, Nørbygård.

Adventshygge på 
Nørbygård

lørdag den 3. december 2011 
kl. 14.00
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Hvad fik dig til at drikke?
Uha, jeg har drukket gennem 
ca. 20 år.
Det startede på grund af ge-
nerthed, hvor jeg havde svært 
ved at kontakte andre. Jeg 
kørte eksport med fuld fart 
frem, og miljømæssigt lå det 
ligesom i luften, at vi efter 

fyraften skulle have nogle øl. 
Ad åre udviklede drikkeriet 
sig til selvmedicinering pga 
psykiske problemer, hvilket 
skabte afhængigheden af al-
kohol.
Jeg har tidligere været i Min-
nesotabehandling men drak 
igen umiddelbart efter, at 
behandlingen var slut.

Hvad fik dig til at stoppe med 
at drikke?
Der er store negative konse-
kvenser ved at drikke.
Jeg er blevet taget for spiritus-
kørsel 2 gange. Har dog aldrig 
været inde og afsone. Som 
tidligere nævnt brugte jeg det 
at drikke som selvmedicine-
ring – det hjælper psykisk her 
og nu, men på sigt gi´r det in-
gen løsning. Tværtimod – jeg 
fik en depression oveni. Det 
bliver problematisk at passe 

sit arbejde, når man drikker, 
og der opstår ægteskabelige 
problemer, hvor man ikke 
taler sammen længere… Jeg 
gik bare og holdt problemerne 
for mig selv.

I 2009 var jeg nået dertil, at jeg 
selv ønskede behandling. Jeg 
havde kendt min misbrugs-
konsulent i Ikast - Brande 
kommune i mange år, og hun 
anbefalede mig Nørbygård. 
Jeg var meget skeptisk, idet 
jeg frygtede, at det var et 
”fængsel.” I Minnesotabe-
handlingen måtte vi ikke se 
TV, benytte mobiltelefon, 
PC m.v. Jeg blev glædeligt 
overrasket ved besøget på 
Nørbygård og oplevede, at 
man der arbejder med frihed 
under ansvar. Så jeg sagde ja 
tak og blev indskrevet den 16. 
okt. 09.

Interview…

Michael Sylvestersen, der tidligere har haft ophold på Nørbygård til behandling for sit alko-
holproblem, har sagt ja til at medvirke i et interview til bladet. Han er 45 år gammel, er gift og 
har fast arbejde som chauffør.
Michael gennemførte et behandlingsforløb i perioden den 16. okt. 2009 – 1. jan. 2010, hvorefter 
han i april måned 2010 valgte et nyt 3 ugers ophold med fokus på forebyggelse af tilbagefald. Han 
havde indtil da klaret at holde sig ædru, men tog i sensommeren / efteråret 2010 et tilbagefald, 
som gjorde, at han lod sig genindskrive på Nørbygård 10 – 14 dage i september måned 2010.
Han har været ædru siden og har det godt i dag.

Det hjalp mig at stoppe 
med at drikke, 

da jeg fik en anden løsning 
på mine psykiske problemer
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Hvad fik du ud af behand-
lingen?
Jeg fik ”hovedet sat på plads.”

Der er ingen til at gøre arbej-
det for én – man skal selv tage 
beslutningen om at stoppe 
med at drikke. Og det hjalp 
mig til at stoppe, da jeg fik 
en anden løsning på mine 
psykiske problemer end selv-
medicinering med alkohol. Af 
lægen blev jeg ordineret anti-
depressiv medicin og senere 
Remeron, som jeg får til nat. 
De giver ro i hovedet, så jeg nu 
kan sove igennem modsat før, 
hvor tankerne kørte rundt, jeg 
sov ustabilt og  var altid træt.

Jeg oplevede i behandlingen, 
at jeg blev meget psykisk træt. 
Det gjorde, at jeg begyndte 
at gå lange ture for også at 
blive fysisk træt. Man bli-
ver ”kuldret” i hovedet, hvis 
man sidder dagen lang og 
ryger cigaretter, mens man 
bliver fyldt af behandlingen. 

Det er vigtigt - også for dem, 
der er i behandling nu - at lave 
noget praktisk, mens man er i 
behandling, så man også mær-
ker en fysisk træthed.
 
Jeg fik struktur på mine spise- 
og søvnvaner, således, at jeg 
dagligt sørger for at spise 4 - 5 
gange om dagen. Det er vigtigt 
for mig at fastholde det, idet 
jeg hurtigere bliver stresset i 
dagligdagen, hvis jeg hopper 
over måltiderne.
 
Jeg var 6 år, da min far kom 
på plejehjem – vi var 5 børn, 
og der var et landbrug, der 

skulle passes. Så jeg har lært 
at arbejde, men lærte aldrig at 
give udtryk for mine proble-
mer og at sige fra. Det har jeg 
i behandlingen fået hjælp til at 
lave om på. Og det gør, at jeg 
i dag er blevet bedre til at sige 
fra overfor at hjælpe andre – 
eksempelvis min mor – når jeg 
har behov for det. Min kone 
og jeg taler også meget bedre 
sammen nu end tidligere.
 
Jeg har fundet ro, hvad jeg 
aldrig har kunnet før. Da var 
der altid fuld fart frem… eller 
ingenting. Og radioen blev 
altid tændt morgen og aften. I 
dag nyder jeg roen.
 
Jeg har fået en psykisk ba-
lance; jeg har ikke længere 
de store psykiske svingninger, 
som er så belastende. Det gør, 
at jeg ikke længere er så hidsig 
og opfarende.
 
Jeg fik taget beslutningen om 
at leve mit liv uden at drikke.

Hvordan holder du fast i din 
ædruelighed?
Jeg gør ikke brug af AA men 
sørger som sagt for at holde 
min daglige struktur med kost 
og søvn.
Jeg møder op til gensyns- og 
efterbehandlingsdage på Nør-
bygård, selv om jeg ofte kan 
tænke: Skal jeg nu bruge tid 
på det igen? Men jeg tager af 
sted, og det er altid godt at få 
snakket, og jeg har det altid 
godt, når vi tager hjem.
Herudover forsøger jeg altid 
at se de lyse ting, selv om det 
er ”gråt”… Hvis man kigger 

efter det, er der altid noget 
positivt i enhver situation.
Jeg forsøger at få talt ud om 
tingene, hvis noget går mig på. 
Forleden måtte jeg ringe til en 
kollega, da jeg frygtede, at jeg 
havde sagt noget negativt og 
forkert til ham. Det havde jeg 
imidlertid ikke, men det var 
godt for mig at få mistanken 
ryddet af vejen, så jeg igen 
fik ro.
Og så siger jeg til mig selv, at 
bliver jeg ved med at drikke, 
så er alt tabt.

Jeg har det rigtig godt i dag 
og er dybt taknemmelig over, 
hvordan jeg har fået det og den 
hjælp, jeg har fået.

Tak for samtalen og go´ vind 
fremover i dit gode liv. 
Inga Pedersen, Nørbygård.

Er man i behandling på 
Nørbygård, er man au-
tomatisk gratis medlem 
af Nørbygårdforenin-
gen og vil således få til-
budt bladet Nørbygård 
Nyt.

Ny adresse?

For alle medlemmer i 
foreningen gælder det:
HUSK ved flytning at 
give besked om adresse-
ændring til Sonja Raa-
hede, Ulstrup, der er 
tovholder på adresseli-
sten.

Sonja Raahede træffes 
på tlf.

97 85 49 57
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Vi har modtaget efterføl-
gende historie fra Lisbeth 
K. Børresen, Århus. Lisbeth 
var i 2009 i Midtvejshusets 
døgnbehandling med tilba-
gefaldsforebyggende terapi. 
Forløbet var kombineret 
med udslusnings- og mentor 
tilbud. Forudgående havde 
Lisbeth flere døgnforløb på 

andre behandlingssteder. 
Lisbeth tillægger udslus-
ningsforløbet stor betyd-
ning. Hvad mange ikke 
ved, blev Midtvejshusets 
udslusnings- og mentor 
tilbud, skabt i bryllupssalen 
på Skives gamle rådhus i det 
tidlige forår 2006. Det kan 
der læses meget mere om 

i næste nummer af bladet.

Først og allervigtigst er 
Lisbeths historie, historien 
om en datter der fik sin mor 
tilbage – en far der fik sin 
datter tilbage – og en familie 
der fik deres søster tilbage.
  

NYT FRA NØRBYGÅRD:

Midtvejshusets behandling 
med tilbagefaldsforebyggende terapi 

kombineret med 
udslusnings- og mentor tilbud

Af Ib Hjorth Jensen, Midtvejshuset – Nørbygård

Fra forsorgshjem 
til drømmeuddannelsen

Af Lisbeth K. Børresen, Århus.

For tre år siden boede jeg på et 
forsorgshjem, ensom og uden 
kontakt til familien. Nu har 
jeg et dejligt aktivt liv med 
familie og studier. Jeg bor i 
Aarhus sammen med min dej-
lige datter blot et stenkast fra 
familien, som jeg har daglig 
kontakt til. 

Hvordan er det gået til?
Jo, jeg boede som sagt på 
et forsorgshjem, efter et par 
”mislykkede” behandlinger. 
Jeg var så heldig at jeg fik 
bevilliget et ophold i Midt-
vejshuset i forbindelse med 
behandlingen på Nørbygård. 
Det var jo langt væk fra Aar-
hus og min datter. Men jeg 

havde ikke andre muligheder, 
hvis jeg ville overleve. Hanst-
holm - jeg kunne intet forstå. 
Jeg husker da jeg snakkede 
med Niels Christian, Per og 
Bent. Jeg kunne bare ikke 
forstå hvad de sagde, de talte 
da slet ikke ”dansk”. 
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Til forskel fra de andre be-
handlinger, blev der i Midt-
vejshuset set på mig og min 
måde at leve mit liv på. I det 
halve år jeg var der, arbejdede 
jeg med Gorskis tilbagefalds-
forebyggende terapi. Det er et 
stort arbejde, som omfattede 
mange dele af mit liv og den 
måde, som jeg levede det på. 
Nogle gange blev jeg lidt vred 
på ”slavepiskeren” Ib. Men 
uden de puf han gav mig og 
uden ”Har du overvejet at det 
kunne forholde sig…?”  Ja, 
så var jeg ikke kommet langt. 
Den proces som jeg gennem-
gik, guidet af Ib, har forandret 
mange ting for mig.

Så kom tiden, hvor jeg skulle 
hjem. Det var ikke uden bæ-
ven. Jeg havde jo før kommet 
hjem, hvor det så var gået 
godt i nogen tid og så ikke 
så godt derefter. Men denne 
gang havde jeg en udslusning 
i ryggen. Det var rigtigt godt 
for mig og min familie.

Det at ”komme hjem” er ikke 
en let ting. Der er mange tan-
ker. Alt det jeg havde lært og 
opdaget om mig selv, hvordan 
skulle jeg få det ind i min nye 
hverdag? Udslusningen var 
det som hjalp mig. Ib kom 
herned og gav mig ”lektier 
for.” Det var helt konkrete 
opgaver i forbindelse med 
min nye hverdag. Det gav mig 
muligheden for at få afprøvet 
tingene i praksis. 

Ud over det, var der også 
mange ting som skulle falde 
på plads efter jeg kom hjem. 
Arbejde, uddannelse og bolig 

samt andre problemstillinger. 
Jeg havde aldrig før i mit liv 
været i kontakt med det of-
fentlige system, derfor havde 
jeg ikke kendskab til lovgiv-
ningen eller de muligheder jeg 
havde. Her var udslusningen 
af alt afgørende betydning for 
mig på flere måder. Det vig-
tigste var nok, at jeg var tryg 
og havde ALTID en at spørge. 
Jeg fik et undervisningsjob i 
forbindelse med virksomheds-
praktik. Det var på en arbejds-
plads som jeg havde arbejdet 
på i ti år, men 15 år tilbage. 
Jeg synes at det var skønt at 
komme tilbage til de ”gamle” 
kollegaer. Alle tingene om 
jobcenter, som var ukendte for 
mig, fik jeg en stor hjælp til i 
udslusningen. Bare det at jeg 
viste, at tingene var på plads 
gav mig tryghed.
 
Men jeg havde ikke fået alt 
på plads i hverdagen, som jeg 

burde havde lært. Det endte 
med tilbagefald. Heldigvist 
kort. Jeg fik hjælp af min 
familie og Nørbygård. Så jeg 
kom meget hurtigt på benene 
igen. Arbejdspladsen tog det 
godt, og mine studerende fik 
ikke manglende timer af den 
årsag, heldigvis. 

Virksomhedspraktikken var 
med henblik på at kortlægge 
mine jobmuligheder. Sammen 
med virksomheden og Ib, kom 
vi frem til i samarbejde med 
Jobcentret, at jeg kunne få en 
revalidering. 

Jeg havde undersøgt mange 
muligheder sammen med Ib. 
Jeg har altid haft en drøm om 
at arbejde som ingeniør med 
enten medicin eller radiobøl-
ger som speciale. I forvejen 
havde jeg en uddannelse inden 
for elektronik.  Jeg var meget 
spændt og anede ikke hvordan 

”At finde sig selv er at røbe sit skjul

og finde sig i at bli’e fundet,

at råbe ”hér er jeg” og træde i sol

- for før var du blindet og bundet!

Frit komme frem
som en ven mellem dem

der troede, du var forsvundet.”

 ”At kende sig selv…” v. 4
af Jesper Kallesøe.
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det hele skulle gå. Udslusnin-
gen var her helt afgørende. Jeg 
var ikke alene, jeg kunne få 
vejledning og støtte. Selvføl-
gelig havde jeg stadig ”lektier 
for” fra Ib. Hvilket var ”træls” 
men holdt mig på sporet. Jeg 
fik bevilliget et forløb, således 
at jeg kunne læse til ingeniør 
med medico som speciale. 
Drømmen så ud til at gå i 
opfyldelse.

Desværre kunne og kan jeg 
ikke i hverdagen drage gavn 
af Nørbygårdforeningen samt 
gensynsdage. Så jeg bruger 
AA og de arrangementer, 
som kan lade sige gøre via 
Nørbygårdforeningen. Jeg har 
været med på sommerferier 
i de sidste to somre sammen 
med min datter.  Om jeg så 

nu forstår Niels Christian, 
Bent og de andre, tjae, ikke 
helt og så ”tæsker” de mig i 
både Seqence og 500, men vi 
har det sjovt.

Lige nu,  skrivende stund er 
Lisa på ferie med en veninde. 
Hun trives og glæder sig til 
kanoturen. Jeg holder ferie 
lidt endnu, studiet starter 
først sidste i august. Jeg kan 
lide at læse igen. Jeg er godt 
nok en sær én på studiet. De 
andre er unge mænd i starten 
af 20’erne.  Men når vi snak-
ker teknik er vi alle ens. Så i 
hverdagen har jeg det godt. 
Jeg nyder stor gavn af at være 
både deltids NBG deltager 
AA ‘er og Natteravn. Jeg 
har igen kontakt til familien. 
Både mine brødre og far. Vi 

har det skønt sammen med 
de ting, som nu ind i mellem 
er i familier. Og jeg er blevet 
et ligeværdigt og betydnings-
fuldt medlem af familien. 
Hvad mere kan man forlange 
af livet?

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. 125,-
Husstandsmedlemsskab: kr. 225,-
Gavebidrag indbetales på gironr. 4103653
CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00
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Tirsdag d. 26. juli afholdt Holstebrogruppen grillparty hos Bente og Hermann. 
Vi var utrolig heldige med vejret, men det var jo også bestilt længe i forvejen.
Der var et meget flot fremmøde på 35 glade mennesker med godt humør.
Vi fik noget rigtig dejligt grillmad, ikke mindst noget lækkert rådyrkølle, 
sponsoreret af Hans.

Der var en rigtig god stem-
ning, og snakken gik lystigt. 

Så er der noget ved at arran-
gere sådan en aften.

Da det var andet år, arrange-
mentet løb af stabelen, må 
det vist siges, 
at vi har startet en tradition.

Kh.
Hermann

NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Holstebro gruppen
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Holstebro gruppen
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE:

Holstebro gruppen
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Thisted:
Vi mødes i gruppen den 1. tirsdag i måneden på Café Friheden, Munkevej 7, Thisted.
Der er fælles spisning kl. 18.30 med efterfølgende hygge.
Tilmelding skal ske fredagen før til Tommy Pedersen, tlf. 24 44 26 11.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt: 
Kontaktperson: Lisbet Hedegaard. 
Lokal PFT møde 3. torsdag i mdr. kl. 17.30  på Café Friheden med efterfølgende 
spisning. Tilmelding: Tommy Pedersen.

Nykøbing:
Vi mødes onsdage i lige uger.
Der er fælles spisning kl. 18.00 på adr.: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing.
Tilmelding skal ske mandagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf. 75 76 34 92.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Onsdage i lige uger kl. 17.00.
Tilmelding: Betina Hansen.

Skive:
Vi mødes den 1. onsdag i mdr. på adr.: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive.
Vi starter kl. 18.00 med fælles spisning kl. 18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til
Kontaktperson: Kristian Høg, tlf. 61 74 74 22.
Lokal PFT-møde: Kontakt Kristian Høg. 

Viborg:
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger.
Adr.: IOGT Huset, Rødevej 2 d, 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. 19.00 – 20.30.
Pårørendegruppe onsdage i ulige uger kl. 17.30 - 18.30.

Holstebro:
Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. på
Adr.: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 a, Holstebro.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf. 97 49 52 52 / 27 45 81 12.
Mailadr.: ondaftenvej@skylinemail.dk
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Henrik Jeppesen, tlf. 23 28 13 44.
Lokal PFT-møde & pårørendegruppe 2. tirsdag i mdr. kl. 19 – 21 på:
Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, Holstebro.

Aktivitets-tilbud
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NørbygårdforeNiNgeN

Aktivitets-tilbud

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

Kontakt Niels Christian Poulsen på tlf.: 40 89 33 52.

Kano- og weekendtur på Bamsebo Camping.
Fredag den 23. september til søndag den 25. september 2011

Se opslag forrest i bladet.

Adventshygge på Nørbygård
lørdag den 3. december 2011 kl. 14.oo – 20.oo.

For tidligere og nuværende beboere med pårørende, foreningsmedlemmer og medarbejdere.

Se opslag inde i bladet.

Tilmelding senest fredag d. 25. nov. til Nørbygård på tlf. 99 17 25 00.
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Nørbygård

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 

alkoholbehandling i 2011
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

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

Lørdag d. 8. oktober 2011, kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 5. november 2011, kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 3. december 2011, kl. 10.00 - 14.00

Formålet med Nørbygårds  
efterbehandlingstilbud:

• at vedligeholde ædruelighed  
og forebygge tilbagefald

• at støtte håndtering af personlige 
højrisikosituationer

• at støtte et aktivt liv i personlig vækst
• at skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk

Efterbehandlings- og pårørendedage  
afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om efterbehand-
lings- og pårørendedage sker ved henven-

delse til Morten Fonseca. 
Nørbygård

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Aktivitets-tilbud

Familiekurser for pårørende  
i Nørbygård 

alkoholbehandlingen i 2011
- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 19. november og  

søndag 20. november 2011

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 handlemulig-
heder

• at den pårørende møder andre med 
• tilsvarende oplevelser og erfaringer

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

Yderligere information om familiekurserne 
sker ved henvendelse til Inger Marie Feilan.

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Aktivitets-tilbud

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2011

Målgruppe: Tidligere beboere
og beboere i bosted..

Lørdag d. 8. oktober 2011, kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 5. november 2011, kl. 10.00 - 16.00
Lørdag d. 3. december 2011, kl. 10.00 - 14.00

Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
• støtte til at aftalt handleplan iværksættes
• at skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk for derved at øge livskvalite-
ten. 

• personlig trivsel og hjælp til struktur i 
hverdagen

• at vedligeholde sin ædruelighed
• at forebygge nye institutionsophold

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

Yderligere information om gensynsdage 
sker ved henvendelse til Charlotte Døjholt. 

Nørbygård
Nørbyvej 4

7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500

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

Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har 
mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere 
og har relevant efteruddannelse.

Velkommen til Nørbygård!
Kontakt os og få information om vores
tilbud:

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
Fax. 99 17 25 25
www.noerbygaardcentret.dk
E-mail:     noerbygaard@thisted.dk
Centerleder: Erik Jeppesen

NØRBYGÅRD

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

- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

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

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

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?


