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NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård

og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

BESTYRELSE:
Ove Raahede, formand
Betina Hansen, næstformand
Ulrik Nielsen, kasserer
Herman Grønbæk
Jørgen Larsen
John Kristensen
Yvonne Borchman
Niels Christian Poulsen
Finn Hove Pedersen
Michael Illner
Erik Jeppesen.
+ to beboerrepræsentanter

REDAKTION:
Thomas Hauge (ansvarsh.)
th@thisted.dk
SATS & TRYK: Trykkeriet Friheden
OPLAG:    600 eksemplarer

ADRESSE:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR-nr. 25 85 04 91
Mail:  noerbygaard@thisted.dk 
Web:  www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut: Sparekassen Thy
Reg nr. 9111 Konto nr. 0002437899

NØRBYGÅRD NYT
udkommer 4 gange årligt til foreningens  
medlemmer, andre sociale institutioner, 

frivillige organisationer, netværksgrupper, 
øvrige samarbejdspartnere m.fl.

NØRBYGÅRD
er en selvejende institution,

oprettet i 1980 i samarbejde med
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Nørbygård har driftsoverenskomst med
Thisted Kommune.

NØRBYGÅRDS BESTYRELSE:
 Nørbygårds bestyrelse:
 Bent Møller Jensen (formand)
 Svend Poulsen (næstformand)
 Else Gregersen
 Svend Erik Skytte
 Ole Christensen
 Ove Raahede
 Ib Hjorth Jensen

TELEFONER: 
 Kontoret:  99 17 25 00
 Telefax:  99 17 25 25

ADRESSE: 
 Nørbygård, 
 Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
CVR-nr.: 24 19 67 47
Mail: noerbygaard@thisted.dk
Web: www.noerbygaardcentret.dk

Pengeinstitut: Danske Bank
Reg nr. 3264 Konto nr. 3264 15 22 59

Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:

8. maj 2017
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Nyt fra NørbygÅrd

Nyt drivhus på
Nørbygård

I løbet af årets første måneder er der blevet bygget et nyt drivhus på Nørbygård. Drivhuset har form 
som en sekskantet pavillon, som gerne skal stå grøn og frodig til sommer.

Det gamle drivhus skal rives ned, og på sigt give plads for en ny tilbygning.
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Nyt fra NørbygÅrd

Ny medarbejder i Bosted

Anette Kaagaard Kristensen

Jeg er uddannet Social- og Sundhedsassistent, 
og har senest arbejdet på en socialpsykiatrisk 
boform i Klitmøller. Jeg er også uddannet til at 
give NADA og mindfulness massage.  

Jeg bor lidt uden for Bedsted i Sydthy sammen 
med min mand og vores to børn.

I min fritid kan jeg godt lide at nyde naturen. 
Tager ofte på gåture/cykelture i skoven eller ved 
stranden.  



5

rEdaKtIONENS SPaLtE

En lille historie fra det 
virkelige liv, 

af Hanne Clemmensen, 
tidligere beboer på Nørbygård

”I dag torsdag d. 24.11 er det 
min 9 mdrs. mærkedag. 9 mdr. 
uden at røre en dråbe af noget, 
der minder om alkohol er sik-
kert en stor milepæl for mange 
- men for mig er det helt vildt 
at tænke på. Efter et liv med 
misbrug i over 30 år havde jeg 
tidligere ikke i mine vildeste 
fantasier troet på at jeg kunne 
nå hertil, hvor jeg er i dag. 

Det har sandelig heller ikke 
været en dans på roser de sidste 
mange år, med et tiltagende 
misbrug gennem de seneste år 
og som helt kulminerede ved 
årsskiftet 2015-2016. De fakti-
ske omkostninger mit misbrug 
har kostet mig er mange og skal 
ikke remses op men det aller-
vigtigste for mig og budskabet 
med mit opslag er faktisk at dele 
hvilke værdifulde gaver jeg har 
fået siden jeg ændrede kursen 
i mit liv og med min søsters 
ihærdige støtte hjælp og omsorg 
for mig - kom gennem en svær 
tid i ventetiden indtil der blev 
plads til mig på Nørbygaard. Fra 
starten havde jeg ingen kend-
skab til stedet, så jeg var ikke 
overvældende positiv - og slet 

ikke overfor behandling, (så galt 
var det da ikke for mig - kender 
i mon det?) så jeg tænkte bare, 
at jeg skulle bruge nogle få uger 
i bostedet Revlen og komme 
mig - så var jeg klar til at vende 
næsten hjemad igen. Men jeg 
blev klogere - og heldigvis. 

Tiden i Revlen var en stor 
omvæltning fra at bo alene til at 
skulle finde sine ben i et mindre 
bofællesskab, men det lykkedes 
mig. Jeg startede i behandlingen 
d. 30.05 og har aldrig fortrudt 
det, selv om jeg var lidt skeptisk 
og nervøs i starten - også tanken 
om helt at sige farvel til alkohol 
var noget svær at forholde sig 
til - aldrig mere lå ikke lige for! 

Jeg fik fornøjelsen af at være 
omgivet af nogle dygtige, dej-
lige og jordnære mennesker i 
behandlingsforløbet - både i 
Udsigten og på Molevej - og 
blandt personalet på Nørbyga-
ard, ja alle dem havde jeg den 
udsøgte fornøjelse af i 16 uger 
før jeg var nogenlunde rustet til 
at komme hjem - med sommer-
fugle i maven for det var noget 
af en omvæltning. Heldigvis er 
det gået godt - der er naturligvis 

fortsat dage med udfordringer 
- som hører sig til i en normal 
tilværelse - også som ædru 
alkoholiker. Jeg finder nu støtte 
gennem Nørbygaard foreningen 
i Aalborg AA og efterbehandlin-
gen i Misbrugscentret.

Jeg har hørt mange sige, at 
der ikke kommer noget godt ud 
at misbruget - det er sandt nok. 
Alligevel er jeg dybt taknem-
melig for den nye viden jeg 
har fået - dels om min sygdom, 
mulighederne for at holde den 
i skak og behandle den med 
de redskaber jeg fik med mig 
- både fra gruppeterapien, de 
individuelle samtaler med Frank 
og Anne Mette, undervisningen, 
mindfulness med Ib, Nada, AA 
og ikke mindst den store indsigt 
og viden om mig selv og mine 
følelser, som har været en stor 
AHA-oplevelse. 

Stadig den dag i dag er der 
følelser, som dukker op og 
overrasker mig, dejligt de nu 
ikke længere er druknet - og at 
jeg er fri for de utallige løgne, 
undvigelsesmanøvrer mv. Jeg 
kan tage imod uventede gæster 
med god samvittighed - hvor 
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jeg tidligere havde forbud mod 
at folk kom uanmeldt på besøg 
hos mig. Ja alt i alt har jeg 
fået så mange gevinster ved at 
vælge det gode liv som ædru 
alkoholiker - herunder også en 
kæmpe "bonusfamilie" gennem 
Nørbygaard foreningen og vores 
fællesskab derigennem, den fæl-
les forståelse og hjertevarme er 
guld værd - og unik er det også 
for mig at kunne bevare kontakt 
til de personer, der fulgte med 
mig under behandlingsforløbet. 
Jeg er meget taknemmelig po-
sitiv, glad og fortrøstningsfuld 
- og føler mig godt rustet til 
at fortsætte mit nye gode liv - 
som ædru alkoholiker, holder 
fast i min efterbehandling og 
føler hver dag at jeg bliver lidt 
stærkere - det går stille fremad 
og vigtigst af alt - i den rigtige 
retning.” 

(På opfordring fra redaktøren 
har Hanne skrevet et opfølgende 
afsnit, hvor hun fortæller om 
sine aktuelle udfordringer:)

”Tilføjelse til min historie 
fra d. 24.11.16
I dag skriver vi d. 19.02.17.   Si-
den sidst har jeg godt nok været 
på arbejde med at fastholde min 
ædruelighed, som i tiden fak-
tisk lige siden kort efter nytår 
har været meget udfordret af 
mange forskellige forhold i min 
livssituation. 

Ja det var så min egen lede-
tråd til det som jeg kæmper med. 
Jeg har efter de utrolig mange 

års massive misbrug nu store 
udfordringer i at lære den ædru-
elige og nye Hanne at kende 
både på godt og ondt. Jeg føler 
jeg roder rundt i mine følelser 
som en anden cirkusklovn for 
nogle gange er jeg meget i tvivl 
om hvad jeg rent faktisk føler 
og hvorfor jeg føler sådan.... og 
næste udfordring er; hvad gør 
jeg så monstro lige nu.  Da jeg 
oveni mange års misbrug altid 
har været en person som tog 
sig af andre og glemte mig selv 
- har det også været en mildest 
talt stor omvæltning og jeg øver 
mig stadig i at være lidt "selv-
glad" på den fede måde, som 
en behandler ofte sagde. Det er 
godt nok en stor mundfuld men 
jeg bliver tit og ofte mindet om 
det og støttet i de ting der er 
så svære for mig. Jo jo der er 
lang vej at gå endnu - jeg bliver 
faktisk dagligt mindet om, at jeg 
altid både under behandlingen 
og nu efter jeg har været hjemme 
siden medio september sidste 
år - har det meget lettere ved at 
hjælpe andre med at løse deres 
problemer - og så slippe for at 
rode i mit eget ukrudtsbed. 

Det enorme arbejde med mig 
selv efter hjemkomsten er kom-
met bag på mig - det havde jeg 
rent faktisk i perioder helt glemt 
eller fortrængt måske. Jeg ved 
det ikke men jeg kan ærligt kon-
statere, at nogle venner, som for 
nylig har afsluttet behandlingen, 
nogen gange godt kan lære mig 
noget… når min hukommelse 
spiller mig et puds og jeg ikke 

helt husker på, hvad også jeg 
lærte om helbredelseslinjen og 
at man ikke var helbredt sådan 
lige rundt om hjørnet :-) 

Jeg har i flere år kæmpet med 
en tiltagende belastet og rodet 
økonomi, som jeg bestemt ikke 
er stolt over, den er nu helt 
krakeleret - og jeg måtte trække 
hjælp fra Nørbygård foreningen 
i Aalborg, som jo i forvejen 
havde hjulpet meget med min 
flytning, men ved fælles hjælp 
må det snart stille og langsomt 
begynde med lidt lysere tider. Jo 
foråret trænger vi til.

Jeg har i tiden under mit 
ophold på Nørbygaard som 
mange andre stiftet mange nye 
værdifulde bekendtskaber, som 
vi da vi skiltes for alle vinde var 
enige om at bevare og fastholde 
i tiden fremover. Blåøjet og naiv 
som jeg nu er, var jeg glad og 
tænkte at så var det knapt så trist 
og svært at sige farvel - når man 
i stedet kunne sige på gensyn. 
Ja heldigvis har mange holdt 
kontakten ved lige, og der er til-
med kommet mange flere oveni 
- alle sætter jeg pris på hver og 
en. Det ærgrer mig, for de som 
er faldet fra vores fællesskab 
på Nørbygård, også venner fra 
tiden i Revlen, Udsigten og på 
Molevej og mine tanker går tit 
og ofte til dem - for jeg håber de 
har det godt :-) men har også ind 
imellem mange bekymringer for 
dem. Det at få besked om, at en 
eller flere af dem jeg kendte fra 
Nørbygård, som pludselig ikke 
længere er til - den hader jeg 
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hver gang samtidig med jeg har 
det svært, når jeg tænker hvem 
mon den næste er, så tænk jer om 
venner! Pas godt på jer selv!!  …
og lad den første stå, for ingen 
har fortjent  en sådan skæbne.

Nej ingen fortjener den skæb-
ne - heller ikke jeg, selv om jeg 
må indrømme jeg nogle gange 
indenfor de sidste par måneder 
har været så tæt på at give op 
overfor trangen og drukne alt 
- sorger bekymringer - trælse 
følelser i alkohol, en gang for 
alle og så ville det forhåbentlig 
snart være slut. Jeg havde uro, 
tankemylder - selvmedlidenhed 
over min magtesløshed og elen-
dighed - og havde utroligt svært 
ved at finde det gode ved mit nye 
liv som ædru alkoholiker, sinds-
robønnen hjalp ikke - den kunne 
ikke trænge igennem mine ne-
gative tanker. Jeg havde faktisk 
tænkt mig at jeg ikke gad - ja 
du læste ikke forkert - jeg gad 
ikke efterbehandlingen, hverken 
den på Sofiendalsvej eller AA-
møderne - og blæste også på 
efterbehandlingsdagen på Nør-
bygaard som var d. 11. februar. 
Jeg gad ikke med for jeg mente 
bestemt ikke det ville hjælpe. 
Jeg havde sat mig for at blive 
væk og lade de andre køre uden 
mig. Så blev der lidt problemer 
med transporten derop og hjem 
igen.. og vupti.com.  Så sprang 
jeg vanen tro ind, og forsøgte at 
fikse det problem, så alle kunne 
komme med - typisk mig ... Og 
så var det skisme lidt svært for 
mig selv at melde fra, når jeg 
havde brugt tid på transporten, 

da jeg synes det var vigtigt for de 
andre at komme af sted. Ja ja den 
kloge ædruelige Hanne vandt 
... heldigvis!! Sådan tillader jeg 
mig at tolke det. For jeg var helt 
ærlig glad og fandt ro i sindet 
med det samme da jeg åbnede 
døren deroppe og trådte ind i de 
vante rammer som emmede af 
den tryghed som jeg i hvert fald 
føler når jeg er deroppe - tryghed 
fællesskab og et håb for et bedre 
liv som ædru alkoholiker. Og 
var fyldt til randen med gå på 
mod - fortrøstning, fornyet håb 
og kræfter til næste omgang i at 
holde fast i et bedre liv. 

Jeg er stadig ved godt mod, 
godt støttet af mine venner fra 
behandlingstiden, min søster, 
Nørbygård foreningen i Aal-
borg, efterbehandlingen på 
Sofiendalsvej, AA-møder og ind 
imellem en lille snak med mine 
livlinjer på Nørbygård, som jeg 
ved jeg kan kontakte ved behov. 
Tak for den store støtte til alle 
og enhver, jeg kæmper videre 
og har lært at det ikke skader 
- nej tvært imod - at lytte lidt 
efter de velmenende råd fra her 
og der, måske endda læse lidt 
op på de tillærte redskaber fra 
behandlingen og huske mine 
advarselskort, højrisikosituatio-
ner, høre efter de personer som 
ikke lige giver mig ret i det jeg 
gerne vil høre fra dem :-(   Ja, 
jeg er fortsat skrøbelig og det 
er ikke et svaghedstegn, selv 
om jeg ikke bryder mig om det 
ord, tager jeg nu igen ansvar og 
kæmper videre med at fastholde 

min ædruelighed, det gode liv 
støttet og omkredset af kære 
venner, familie og min store 
bonusfamilie. 

Det jeg lige nu ser frem imod 
udover forårets snarlige komme 
og flere lyse timer på vej, er min 
1 års mærkedag her d. 24.02.17 
- at tænke sig et år som ædru 
alkoholiker, jeg er helt vildt stolt 
af mig selv over at være nået så 
langt :-)

Så vi ses igen på Nørbygård :-)

kærlig hilsen fra 
Hanne Clemmensen”

rEdaKtIONENS SPaLtE
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Indbydelse til 
Generalforsamling i

Nørbygårdforeningen
Alle medlemmer i Nørbygårdforeningen indbydes til generalforsamling

på Nørbygård fredag d. 28. april 2017 kl. 18.00
    

Dagsorden:

1.: Velkomst/godkendelse af generalforsamlingen.

2.: Valg af: dirigent, referent og stemmetællere.

3.: Godkendelse af formandens beretning.

4.: Godkendelse af regnskab for 2016.

5.: Beretning fra lokalgrupperne/ad hoc udvalg.

6.: Valg til bestyrelsen.

7.: indkomne forslag.

8.: Evt.

Indkomne forslag skal være skriftlige og modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag fremsendes til formanden, Ove Raahede, Vibevej 11. 8870 Langå. / raahedes@c.dk

Nørbygårdforeningen vil være vært med et måltid mad. Af hensyn til køkkenet bedes man 

tilmelde sig på tlf.: 99172500 senest 18 april 2017.

På bestyrelsens vegne

Ove Raahede.

Nyt fra LOKaLgrUPPErNE
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Nørbygårdforeningens 
årsredegørelse 2016

Familielejr:
54 personer, heraf 11 børn, 
deltog i Nørbygårdforeningens 
traditionsrige familielejr som i 
år gik til ”Jarlsgård” på Baune-
vej 11, Aakirkeby på Bornholm. 
Det var et meget vellykket ar-
rangement, som virkelig var en 
rigtig god og positiv oplevelse 
for alle deltagerne. Der var 
udflugter, hele Bornholm rundt, 
leg i store og små grupper, og 
et rigtig hyggeligt samvær i 
et alkohol-/rusfrit miljø. En 
god og stærk platform for ”det 
gode liv”.

Weekend ture:
Der blev afholdt weekendture 
nr. 43 og 44 og de foregik hen-
holdsvis på ”Susvind” på Mors 
og på ”Bamse-Bo” ved Ulstrup. 
Her var der som sædvanligt 
fyldt op med glade og rare men-
nesker, der rigtig hyggede sig, 
rigtig god mad og et rigtigt godt 
socialt samvær.

Fælles aktiviteter:
I 2016 var der igen adventsfest 
på Nørbygård for foreningens 
medlemmer. Vi var ca. 120 
personer der igen oplevede den 
hyggelige atmosfære og det 
store fællesskab. Her udover har 

der været arrangeret grill dage, 
bowlingaftner, minigolf, og 
udflugter til forskellige danske 
seværdigheder.

Nørbygård Nyt:
Fire gange årligt udsendes med-
lemsbladet ”Nørbygård Nyt”. 
Her fortælles om foreningens 
mange aktiviteter, og nyt fra 
lokal-grupperne og Nørbygård. 
Livshistorier skildres, hold-
ninger fremføres og meninger 
brydes.

Lånedepot for 
medlemmer:
I 1999 blev der oprettet et depot. 
Dette indeholder telte, liggeun-
derlag, bestik m.m. I 2016 er 
tingene mest blevet brugt ved 
de større arrangementer, men 
også små grupper af medlem-
mer er meget velkomne til at 
låne div. udstyr til gavn for gode 
oplevelser og fællesskab.

Økonomi 2016:
Årets omsætning blev på: 
207.342, kr. og gav et underskud 
på: 55.568, kr. som overføres 
til 2017.

Genbrugsbutik:
Nørbygårdforeningen driver 
sammen med Røde Kors en 
genbrugsbutik i Hanstholm. 
Det foregår i et virkeligt godt 
samarbejde, hvor 20-30 frivil-
lige yder en rigtig flot indsats.

Selvhjælpsgrupper:
I 2003 startede en ny type efter-
behandlings grupper: ”Lokal-
P.F.T.”, som i sit koncept ligger i 
naturlig forlængelse af behand-
lingen på Nørbygård. Der er pt. 
fire aktive grupper. Desuden er 
der fire aktive selvhjælpsgrup-
per for pårørende.

Medlemmer:
I 2016 var antallet af medlem-
mer 215 personer/husstande.

Lokalgrupper:
Der findes fem lokalgrupper i 
henholdsvis Aalborg, Nykø-
bing, Holstebro, Herning og 
Viborg, som på forskellig vis 
har fungeret rigtig godt i 2016. 
Der har også været en stor ak-
tivitet på tværs af grupperne til 
styrkelse af vores netværk.

Ove Raahede
Formand. 

Nyt fra LOKaLgrUPPErNE
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NØRBYGÅRDFORENINGENS PROFIL
Data
Navn:  Nørbygårdforeningen
Adresse:  Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon og fax: Tlf.: 9917 2500 Fax: 9917 2525
E-mail: noerbygaard@thisted.dk
Webside: www.noerbygaardcentret.dk
Geografisk område:  Nordvestjylland, men med medlemmer i hele landet.
Antal medlemmer:  ca. 205 personer/husstande
Målgruppe: Brugere/tidligere brugere af Nørbygård, familie, pårørende og andre berørt 
 af misbrug af rusmidler.
Formål:  At lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten i et alkoholfrit og rusfrit miljø.  
Bestyrelse:  Bestyrelsen består af 11 personer. Formand Ove Raahede, Vibevej 11. 8870 Langå           
 Tlf.: 30270563. E-Mail: raahedes@c.dk

Historie
Nørbygårdforeningen er stiftet 
den 6. december 1989 - inspi-
reret af socialrådgiver Ulla 
Habermanns tanker og bog fra 
1987: "Det 3. netværk". Der 
sættes fokus på dette "frivillige 
netværk". Nørbygårdforenin-
gen startede samtidig med et 
netværksprojekt på Nørbygård 
i 1990-91. Hensigten med dette 
projekt var at opbygge netværk 
rundt i daværende Viborg amt, 
for at støtte den enkelte bruger 
efter udskrivning fra Nørby-
gård og hjemvenden til det 
almindelige pulserende liv.

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har si-
den starten bygget meget på 
lokale aktiviteter og lokalt 
engagement i byerne: Viborg, 
Nykøbing, Holstebro, Herning 
og Aalborg. De f leste aktive 
medlemmer er selv tidligere 
brugere af Nørbygård, eller er 
pårørende. Lokal-grupperne 

har en høj grad af kompetence 
og planlægger selv deres ak-
tiviteter. Desuden skabes der 
aktiviteter på tværs af geogra-
fien. Det er i høj grad op til 
lokalgrupperne, at foreningens 
formål leves ud i virkelighed.

Netværk og "base" for 
aktiviteter
Nørbygårdforeningen er i sig 
selv et netværk for mange men-
nesker med plads til flere. Der-
udover er Nørbygårdforeningen 
og lokal-grupperne base for 
deltagelse i andre aktiviteter 
udenfor foreningen. Det er rart 
og givende at have nogen at dele 
oplevelse, erfaringer, tanker og 
følelser med.

Familieaktiviteter og 
selvhjælpsgrupper
Nørbygårdforeningen hen-
vender sig til hele familien. 
Søgningen til aktiviteterne 
er stigende ligesom der hele 
tiden kommer nye aktiviteter 

til. Der er sociale aktiviteter 
for hele familien, såvel som for 
enlige. Desuden har foreningen 
forskellige tilbud om deltagelse 
i seriøse selvhjælpsgrupper, 
for at støtte hinanden i et godt 
rusfrit liv.

Frivilligt socialt arbejde
Der udføres utrolig meget fri-
villigt socialt arbejde i Nør-
bygårdforeningen. En gruppe 
af Nørbygårds medarbejdere 
er tilknyttet foreningen og 
kan give støtte og vejledning 
til de frivillige medarbejdere. 
Evt. iværksætte kurser så de 
frivillige kan bibeholde deres 
engagement og udvikle deres 
kunnen i arbejdet. Et arbejde 
som giver meget, men som til 
tider også kan være hårdt. Her 
er det vigtigt, at den enkelte fri-
villige medarbejder tager vare 
på sig selv og har et bagland i 
foreningen at søge støtte hos.
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ÅRSREDEGØRELSER 
FRa LOkaLGRUPPERNE

Holstebro
Holstebrogruppen mødes til 
PFT den anden tirsdag i hver 
måned, og til socialaften den 
tredje tirsdag i hver måned. 
Begge arrangementer foregår 
på Montagen, Niels Ebbesens-
vej 6, Holstebro. På de sociale 
aftener spiser vi god mad og 
hygger os gevaldigt sammen. 
Det er dejligt at mødes med 
gode venner i en positiv ånd. 
Der bliver delt mangt og meget, 
og vi hører også nyt fra ”Går-
den”, hvis der er noget. I år har 
vi den store glæde, at der er 
kommet nye medlemmer til vo-
res gruppe, så vi ser positivt på 
fremtiden, og modtager meget 
gerne flere nye. Det ser ud til, 
at vi har stabiliseret os med 25-
30 deltagere til de almindelige 
arrangementer. 

På PFT møderne mødes vi 
alt mellem 6 og 15 personer. 
Vi anser disse møder for meget 
vigtige som et redskab i kam-
pen mod tilbagefald. Her har vi 
en mulighed for at forebygge 
tilbagefald, inden det går galt. 
I vores gruppe er der en kæmpe 
”erfaringsbank,” som vi kan 
trække på. Her kan der uddeles 
både trøst, styrke, håb og erfa-
ringer. Og et kærligt skub, hvis 
det er det, der er brug for. Bare 
det at sætte ord på sine følelser, 
hjælper som regel.

Ud over de almindelige arran-

gementer, har vi igen i år 2016 
afholdt en grillaften. Også denne 
gang på Naturstyrelsens flotte 
shelter i den storslåede naturved 
Lystbækgård ved Ulfborg. Igen 
rigtig godt besøgt, dejlig mad, 
dejligt vejr, masser af snak og 
hygge. Rigtig vellykket. Vi har 
også afholdt julearrangement. Vi 
ser frem til mange gode stunder 
og gensyn i 2017.

På Holstebrogruppens vegne.
Hermann Grønbæk.

Nykøbing:
Vi har haft et stille og roligt år 
i Nykøbing. Men det er jo også 
dejligt at have tid til at pleje alle 
i gruppen.

Vi er en lille flok på 10-14 
personer, selvfølgelig 5-10 mere 
når der kommer besøg fra Nør-
bygaard, hvilket desværre ikke 
skete ret tit i 2016. Vores PFT 
kører ikke i øjeblikket, men 
bliver selvfølgelig genopstartet 
ved behov. 

En weekend i maj var vi 30 
mennesker, som tog på week-
endtur til Susvind på Mors. Den 
skønneste og bedst beliggende 
hytte på Mors. Vi havde en rigtig 
hyggelig weekend.

Vi flyttede vores sommer 
grill aften til Nykøbing og lånte 
Perlens grill og lokaler til denne 
hyggelige aften.

I august trængte vi til at prøve 

noget andet mad. Turen gik til 
Lagunen på Ejerslev Havn, hvor 
vi havde en hyggelig aften med 
spisning og sejltur på fjorden.

Vi har også haft en hyggelig 
bowlingtur til Skive i efteråret.

Traditionen tro holdt vi jule-
afslutning/julefrokost lørdag d. 
17. december. Vi startede med 
julefrokost, som en del af os 
havde forberedt hjemmefra. Det 
blev en rigtig dejlig dag, hvor vi 
selvfølgelig også nåede at spise 
lidt juleslik, selvom vi var ved 
at revne.

Vores sidste møde i 2016 var 
den 28. december, hvor vi var 11 
personer som mødtes på Cafe os 
2 til grillmad og hygge.

Nu er vi spændte på hvad 
det nye år bringer. Kun en ting 
vides med sikkerhed i skrivende 
stund.

Dette bliver den sidste årsbe-
retning fra min hånd. Efter 8 år 
som kontaktperson i Nykøbing, 
må det være tid til at sætte nyt 
ansigt på denne post. Så jeg 
stopper til generalforsamlingen.

Jeg vil gerne takke jer alle 
for samarbejde, hjælp, støtte, 
opbakning og ikke mindst jeres 
venskab.

Jeg fortsætter selvfølgelig 
som almindeligt medlem og 
håber da fortsat at se jer alle 
rundt omkring.

Knus fra Betina
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Herning:
Vi har i Herning de to måned-
lige events som socialaften hvor 
vi som oftest er ca. 35 + og p.f.t. 
er vi ca. 8+. Det er sket en enkelt 
gang vi måtte aflyse på grund 
af ingen tilmeldte, der ud over 
havde vi grill hos Jørgen hvor 
vi var rigtig mange - over 50, i 
forbindelse med Sct. Hans. Vi 
havde turen til Søby Brunkuls-
leje,  hvor vi kunne mønstre 
25 deltagere, og selvfølgelig 
julefrokosten, der tiltrækker 
godt 40+ hvert år :-) Vi håber 
på i fremtiden kunne gøre det 
bedre da vi er ret ung gruppe 
på ca. 4 år

Ib 

Aalborg:
Det går godt i Aalborg. Vi har 
haft et godt år med mange seje 
folk, der holder sig ædruelige. 
Vi er 23-25 stk. til social aften. 
Vi har rigtig stor succes med 
PFT, vi er ca. 13 hver gang, 
for folk har fundet ud af, hvor 
vigtigt det er at passe sin efter-
behandling. Fra Aalborg grup-

pen lyder en stor tak for den 
opbakning de får, og den hjælp 
de yder hinanden.

John 

Viborg:
Gruppen mødes onsdag i ulige 
uger på adressen, Kirkens Kors-
hær, Sct. Leonis Gade 8, Vi-
borg. Det har været et godt, men 
stille år i Viborg-gruppen. Vi 
er 8-12 personer der mødes til 
spisning og hyggeligt samvær. 
Når der er besøg fra Nørbygård 
kan vi samle 20-22 personer.

Her i 2016 har vi fået to nye 
medlemmer, men vi måtte des-
værre også tage afsked med et 
rigtig dejligt og godt menneske.

Udover de faste møder har 
vi igen i 2016 afviklet vores 
Kano-Weekendtur på ”Bamse-
Bo” Camping i Ulstrup. Og det 
var igen en rigtig god weekend. 
Der var fuldt besat i alle hytter 
og telte og vi fik alle en masse 
god snakken, dejlig mad og et 
særdeles spændende bankospil.

Alle de der tog en kanotur på 
Gudenåen, fik også en rigtig god 

oplevelse, og denne gang kom 
alle tørre i land. Vi vil også i 
2017 igen arrangere en kano-/
weekend tur i Ulstrup.

Til vores ”julehygge” var 
vi 28 personer der rigtig hyg-
gede os med god mad, en masse 
snakken, og et ”uhyggeligt” 
spændende pakkespil

Alt i alt kan vi kun sige, at vi i 
Viborg-gruppen har haft et godt 
år sammen, og med den støtte 
og opbakning i alle giver, så vil 
2017 blive mindst lige så god.

Ove

Ny adresse?
Er man indskrevet i Bosted eller i behandling 
på Nørbygård, er man automatisk gratis medlem af 
Nørbygårdforeningen. 

Man 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, Vibevej 11, 8870 Langå, der er tovholder på adresselisten.

Sonja Raahede kan træffes på tlf.: 30 28 81 46 og mail: raahedes@c.dk
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Opslag - Opslag
Kære alle medlemmer af Nørbygårdforeningen.

Nørbygårdforeningen mangler to til tre personer der vil være i 
sommerferieudvalget.

Der vil være nogle møder hen over foråret, hvor der skal planlægges 
og arbejdes med den forestående sommerferie tur, der i år går til 
Katthuset, 8732 Hovedgård

Sommerferien afhænger af, at der er et sommerferieudvalg, derfor 
skynd jer at rette henvendelse til Ove Raahede, 
enten på telefon nummer: 30270563 eller mail: raahedes@c.dk

Med venlig hilsen Ove Raahede.
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Forårshyttetur 2017 i Skovhuset
Fredag d. 21. april kl. 17, til søndag d. 23. april kl. 16

Skovhuset er KFUM spejdernes lejrhytte belig-
gende i Ø. Vandet - 7 km fra Thisted. 
Adressen er Hjardalvej 33, 7700 Thisted.
 
Skovhuset har 8 værelser med 4 køjer + hems 
i hver. Derudover er der på 1. sal: 2 lederrum 
med dobbeltsenge og 1 lederrum med en enkelt 
seng.
 
Skovhuset har en sal med plads til ca. 50 perso-
ner. Der er et stort, moderne køkken med bl.a. 
industriopvaskemaskine.
I huset er også handicapbadeværelse og op-
holdsstue med TV.  
 
Skovhuset er beliggende på en to hektar stor 
grund omgivet af skov. På grunden er store 

græsarealer med mange muligheder. Der fore-
findes bl.a. havemøbler, bålplads med grillrist, 
gynger og fodboldmål. 
  
Praktiske oplysninger ved leje af 
Skovhuset.
Parkering: Ved indkørsel ad Hjardalvej er der 
plads til ca. 10 personbiler, øvrige køretøjer 
deriblandt busser, henvises til indkørsel ad 
Smed Søes vej fra Klitmøllervej. Der er en 
anlagt markvej langs skel til afspærring tæt på 
huset. Det er ikke tilladt at køre på græsarea-
lerne.

Medbring: Toiletpapir, køkkenrulle, opvaske-
middel, viskestykker, karklude, hjemmesko. 
ALLE der overnatter, medbringer dyner, puder 

og sengelinned inkl. lagen.

Husdyr: Husdyr må IKKE 
medbringes af hensyn 
til allergikere og stedets 
dyrevildt.

Grill: Stor grill til brug 
over bål forefindes + stor 
el-æbleskivepande.

Sidste tilmelding er 
d. 16 april til 
Niels Chr. Poulsen på 
mobil: 40893352 
eller mail: 
ncpoulsen@gmail.com
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Sommerferietur i uge 29, 2017 
mandag d. 17/7 til søndag d. 23/7

Katthuset, Gl. Kattrupvej 79, 8732 Hovedgård

En ideel ramme om sommerlejren for både børn og voksne. Katthuset er beliggende ved Kattrup 
ca. 2,5 km. vest for Hovedgård og ca. 30 km. syd for Århus.

Priser: Børn (0-3 år) kr. 275,-
 Børn (4-17 år) kr. 550,-
 Voksne kr. 1.100,-

Tilmelding og betaling:
Tilmeld ved Ove Christensen på tlf.: 9153 0990 eller på mail: ovec1952@gmail.com
Senest den 1. juni 2017. I tilfælde af afbud efter den 8. juli 2017 er der ingen tilbagebetaling. Giro-
kort bliver udsendt i den første uge i juni og ferieturen skal være betalt senest den 1. juli 2017.
Antal deltagere: Der er 36 sovepladser indendørs, og der er mulighed for, at der totalt kan deltage 
50 personer.
Udflugter på ferien: Der bliver to hele udflugtsdage.

Reservering af lejrudstyr:
Bestilles hos Ove Christensen ved tilmelding til turen.

Med venlig hilsen
Ferieudvalget 2017
Pia og John Kristensen, 
Lisa Mark 
og Ove Christensen
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LOkaLFORENINGER
Nykøbing:
Vi mødes onsdage i lige uger.
Adresse: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing. Der er fælles spisning kl. 18.00 
Tilmelding skal ske søndagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf. 22 46 50 86.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Onsdage i lige uger kl. 17.00.
Tilmelding: Betina Hansen.

Viborg:
Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger på adressen Kirkens Korshær, Sct. Leonis Gade 8, 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. Mail: raahedes@c.dk
Lokal PFT møde fra kl. 18.00 – 19.00 1 gang hver måned.

Holstebro:
Vi mødes 3. tirsdag i hver måned på adressen Montagen, Niels Ebbesensvej 6, 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.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Herman Grønbæk, tlf. 27 45 81 12 – 97 49 52 52. Mail: hgr@mail.dk
PFT-møde & pårørendegruppe den 2. tirsdag hver måned. kl. 19 – 21 

Herning:
Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på adressen: Misbrugscenteret, Tietgensgade 5 C, Herning.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.
Vi mødes til PFT-møde den 2. onsdag i hver måned kl. 19 – 21. Tilmelding senest dagen før.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87. Suppleant: Ib Jørgensen, mail: ibbella@live.dk

Aalborg:
Vi mødes 1. onsdag i måneden på adressen: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6a, 9000 Aalborg
Tid: Fælles spisning kl. 18.00
Tilmelding: senest søndagen før til John Kristensen, tlf.: 20 71 52 99
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: John Kristensen, tlf.: 20 71 52 99 eller mail: johnguf@mail.dk

Nørbygårdforeningens depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Christina Nielsen, tlf. 99 17 25 27
E-mailadr.: chni@thisted.dk  
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Nørbygård. Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk - www.noerbygaardcentret.dk

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2017

Målgruppe: 
Tidligere beboere og beboere i bosted.

Lørdag den 6. maj, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. sept., kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. dec., kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds gensyns-
dage:

• støtte til at aftalt handleplan iværk-
sættes

• at skabe fællesskab og opbygge 
socialt netværk for  
derved at øge livskvaliteten. 

• 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 
Christina Nielsen. 

Efterbehandlings- og 
pårørendedage for Nørbygård 
alkoholbehandling i 2017
- det handler om et godt liv - for alle i 
familien !

Målgruppe: 
Nuværende og tidligere beboere, pårørende 
og voksne børn. 

Lørdag den 11. marts, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. april, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. maj, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. juni, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 12. august, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. september, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. oktober, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. november, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. december, kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds efterbehand-
lingstilbud:

• at vedligeholde ædruelighed og fore-
bygge tilbagefald

• at støtte håndtering af personlige højri-
sikosituationer

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

netværk

Efterbehandlings- og pårørendedage afvik-
les på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om efterbehand-
lings- og pårørendedage sker ved henven-
delse til Anne-Mette Dieckmann og 
Ib Hjorth Jensen. 
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Familiekurser for pårørende i 
Nørbygårdalkoholbehandling 
i 2017

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

Familie-pårørendekurser:

Lørdag den 22. april
Lørdag den 26. august
Lørdag den 25. november

Formålet med Nørbygårds tilbud til på-
rørende 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 tilsva-
rende oplevelser og erfaringer

Familiekurser afvikles på Nørbygård. 

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. 

Yderligere information om familiekurserne 
sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieck-
mann og Frank Kristensen.

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



Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen er en støtteforening for tidligere og nuværende brugere af Nør-
bygård. Alle, der bakker op om foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. Et 
væsentligt formål er at lave aktiviteter, der skaber fællesskab og 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. Der arrangeres bl.a. sociale aftener 
med spisning og hyggeligt samvær, PFT-aftener (selvhjælpsgrupper med fokus på fore-
byggelse af tilbagefald), weekendture, bowlingaftener, sommerferie, udflugter m.m.

Endvidere er det foreningens formål, at det frivillige sociale arbejde prioriteres højt, samt 
at sikre foreningens uafhængighed i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.

Nørbygårdforeningen har aktiviteter i store dele af det geografiske område, hvor Nørby-
gårds beboere kommer fra. Der er lokalafdelinger i følgende byer:

•	 Nykøbing Mors, Perlen, Nørregade 20, Nykøbing
•	 Viborg, Sct. Leonis Gade 8, Viborg
•	 Holstebro, Montagen, Niels Ebbesensvej 6, Holstebro
•	 Herning, Tietgensgade 5 C, Herning
•	 Aalborg, Café VæXt, Poul Paghs Gade 6 A, Aalborg

Bliv medlem af

NØRBYGÅRDFORENINGEN
Har du lyst til at være med – så kontakt os!

Nørbygårdforeningen
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Tlf.: 99 17 25 00
CVR/SE-nr.: 25 85 04 91
Formand: Ove Raahede: Tlf.: 30 27 05 63 
mail: raahedes@c.dk

Vi har brug for oplysninger om: Navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse så vi har mulighed 
for at kontakte dig med informationer, og sende Nørbygård Nyt til din postkasse.

Kontingentsatser: 
Årligt husstandskontingent: kr. 225,-
Årligt medlemskontingent: kr. 125,-
Kontingent og gavebidrag indbetales til foreningens konto i 
Sparekassen Thy: 9111-0002437899
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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?


