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Nyt fra NørbygÅrd

Indvielse af nyt orangeri 1 
på Nørbygård

Mange fremmødte
Tirsdag den 11. april blev Nørbygårds nye orangeri indviet ved en ceremoni, hvor Erik Jeppesen 
holdt tale, den røde silkesnor blev behørigt klippet over, og efter-følgende var der kaffe, pølser og 
sodavand til alle fremmødte.

Snoren klippes
Berigtigelse:
I en artikel i NBG-nyt nr. 1, 2017, bliver oran-
geriet fejlagtigt omtalt som et drivhus, der har 
form som en sekskantet pavillon. For det første er 
der tale om et orangeri, og en nærmere fintælling 
har vist, at orangeriet har otte kanter. Trængsel ved grillen

Orangeriet erstatter det gamle driv-hus, som 
efterhånden trængte alvor-ligt til en udskiftning. 
Drivhuset er nu fjernet, hvilket giver masser af 
lys og luft foran Klitten.

1) orangeri: udestue, havehus, drivhus, væksthus, pavillon. Forskellen på orangerier og drivhuse er, at hvor drivhusene i høj 
grad bruges til vækst, er orangeriet et sted, hvor man slapper af, spiser og opholder sig sammen, som en udestue. 
(http://voresvilla.dk/haven/drivhus-orangeri/det-populaere-orangeri/)
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rEdaKtIONENS SPaLtE

Artikel med Lektor Kristina Berglund v/Göteborgs Universitets psykologiske fakultet 12.09.2016

Det er vanskeligere 
at drikke kontrolleret, end helt at 

afholde sig fra alkohol
Personer, der ønsker behand-
ling for deres alkoholafhæn-
gighed, og som selv har som 
mål helt at stoppe med at 
drikke, klarer det i vid ud-
strækning, når de modtager 
behandling ved en behandler, 
der går ind for total ædruelig-
hed. De personer, som i stedet 
ønsker at lære at drikke i 
begrænsede mængder, har 
ikke i samme grad succes, selv 
om deres behandler arbejder 
med kontrolleret indtagelse 
af alkohol.

I Sverige er behandlerne delt 
i to lejre i forhold til synet på, 
hvordan alkoholproblemer bør 
behandles. Visse behandlere 
peger på, at personer med al-
koholafhængighed kan lære sig 
at opnå kontrol med sit indtag, 
mens andre behandlere mener, 
at mennesker med alkoholaf-
hængighed bør helt afholde sig 
fra at drikke alkohol.

Tidligere studier peger på, at 
det afgørende for om patienter 
lykkes med deres behandling 
er, at behandleren har samme 
holdning som patienten, og at 
valget af behandlingsform kun 
spiller en underordnet rolle i 

forhold til dette. Men nøjagtigt 
hvor meget dette påvirker det 
endelige behandlingsresultat 
har ikke tidligere været un-
dersøgt.

Undersøgelsen, som fulgte 
op på 201 voksne patienter 2,5 
år efter påbegyndt behandling, 
viste at det ikke var afgørende 
for behandlingsresultatet, at 
patient og behandler havde ens 
synspunkter omkring målsæt-
ningen i forhold til indtag af 
alkohol. ”Det forholdt sig i ste-
det således, at de patienter som 
havde varig ædruelighed som 
målsætning lykkedes bedre end 
de, der havde valgt at kontrol-
lere deres indtag af alkohol.” 
Siger lektor Kristina Berglund, 
forsker i afhængighed ved psy-
kologisk fakultet i Göteborg.

Tæt ved 90 % af patienterne, 
som var enige med deres be-
handler om ikke at drikke 
alkohol overhovedet, var stadig 
ædru når opfølgningen blev 
foretaget, mens kun 50 % af de 
patienter, som var enige med 
deres behandler om en behand-
ling, der anbefalede kontrolleret 
drikning, var lykkedes med at 
få kontrol over deres drikkeri.

”Man skulle tro at en fæl-

les målsætning for patient og 
behandler er det centrale for at 
få et godt behandlingsresultat, 
men det er ikke så enkelt. Vores 
undersøgelse viser at uanset om 
man er enige om mål og metode, 
så er det i længden sværere at 
holde fast ved at drikke kontrol-
leret, end helt at afholde sig fra 
at drikke alkohol.” Siger lektor 
Kristina Berglund.

Resultatet af undersøgelsen 
bar betydning for den aktuelle 
debat om ædruelighed kontra 
lavrisiko-alkoholforbrug som 
behandlingsmål ved alkoholaf-
hængighed.

Den citerede undersøgelse 
er gennemført indenfor det 
longitudinelle og tværviden-
skabelige projekt Gothen-
burg Alcohol Research 
Project (GARP) ved Psy-
kologisk fakultet, Göteborg 
Universitet. Undersøgelsen 
er dokumenteret i artiklen Is 
There a Need for Congruent 
Treatment Goals Between 
Alcohol-Dependent Patients 
and Caregivers? i Alcoho-
lism: Clinical and Experi-
mental Research (Volume 
40, Issue 4, pages 874-879, 
April 2016)
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Pkt. 1.:  Velkomst/godkendelse af generalfor-
samlingen.

 Ove Raahede bød velkommen og konsta-
terede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt.

Pkt. 2.: Valg af dirigent, referent og stemmetæl-
lere.

 Dirigent: Erik Jeppesen, Referent: Finn H. 
Pedersen, Stemmetællere: Arne og Lars.

Pkt. 3.: Godkendelse af Formandens beretning.
 Formanden fremlagde sin beretning for 

2016. Generalforsamlingen godkendte 
efterfølgende Formandens beretning.

Pkt. 4.: Godkendelse af regnskab for år 2016.
 Kasseren fremlagde foreningens regnskab 

for år 2016, regnskabet viste et inde-
stående/aktiver på 119.400,58 kr. Årets 
resultat: -55.567,98 kr.

 Regnskabet er revideret og godkendt uden 
bemærkninger af revisionen. Regnskabet 
blev godkendt af forsamlingen efter kas-
seren havde besvaret spørgsmål i relation 
til enkelte poster i regnskabet.

Pkt. 5.: Beretning fra lokalgrupperne/ad hoc 
udvalg.

 Herning gruppen ved Jørgen: år 2016 har 
været det bedste år, i de 5 år gruppen har 
eksisteret. Der deltager mellem 5 til 12 
personer til P.F.T. aftener og til de sociale 
aftener er der ca. 35 – 42 personer.

 En stor tilslutning til sommerens grill 
fest hjemme ved Jørgen privat, der var 52 

deltagere.
 Der har været en tur til Brunkuls lejerne, 

der var budgetteret med en større tilslut-
ning, der var 19 deltager og turen blev 
gennemført, med et lille underskud, da 
der var bestilt en guide til turen.

 Holstebro gruppen ved Herman: det går 
godt, pænt stille og roligt. Der er i gen-
nemsnit 8 personer til P.F.T. aftener og 
25 til 32 personer til de sociale aftener. 
Holstebro grupper prioriterer meget P.F.T. 
aftenerne. Der deltog 45 personer til jule-
frokosten.

 Viborg gruppen ved Ove: det går godt, der 
deltager mellem 8 og 12 personer til de 
sociale aftener i gruppen. Viborg gruppen 
holder ikke deciderede P.F.T. aftener, da 
der ikke har været den store tilgang af nye 
medlemmer. Der er i år 2016 kommet 3 
nye medlemmer.

 Der har været en tur til Bamsebo, med stor 
succes, denne tur bliver også afholdt i år 
2017.

 Nykøbing gruppen ved Bettina: det har 
været et roligt år i Nykøbing, der deltager 
mellem 10 og 12 personer til møderne, 
og lidt flere når Nørbygård deltager. Der 
har været flere ture og udflugter gennem 
året med god deltagelse. Bettina benytter 
lejligheden til at sige tak for samarbejdet 
til alle igennem de 8 år, som Bettina har 
været kontakt person i Nykøbing. Bettina 
vil ikke genopstille.

Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

Referat af generalforsamling 
i Nørbygårdforeningen 

den 28. april 2017
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Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

 Ålborg gruppen ved Ib: Ib fremlægger, 
da Kontaktperson John ikke deltager på 
generalforsamlingen. Ib orienterer om, at 
det går lidt stille i Ålborg gruppen, men 
han regner med, at der igen kommer mere 
gang i gruppen.

 Ad hoc udvalg sommerferien ved Lise: der 
er sommerferie tur i uge 29, fra den 17. 
til den 23.  juli. Udvalget har haft et par 
møder, hvor det er gået godt. Udvalget 
kører godt. Der må godt melde sig flere 
personer til udvalget. Udvalget består af 
Lise, Ove, John og Pia. Steffen melder sig 
til udvalget.

 Der skal ske tilmelding over mail, pt. er 
der 10 tilmeldte.

 Erik J.: Roser udvalget for deres arbejde 
og informerer om, at turen kommer til at 
koste 1100 kr., han henviser samtidig til 
Nørbygård foreningens medlemsblad nr. 
1, 2017 hvor sommerferieturen er annon-
ceret med relevante oplysninger.

 Der vil være opsamling med bus, turen 
starter fra Nørbygård og derefter rundt 
efter en køreplan med opsamlingssteder, 
denne vil tilkomme senere.

 Røde Kors genbrugsbutik i Hanstholm har 
holdt 25 år jubilæum, Erik J. orienterer 

om en god dag og roser samtidig perso-
nalet i butikken for deres store arbejde 
og entusiasme. Erik J. nævner her også 
medarbejderne Hans og Flemming fra 
Nørbygård der gør en god indsats.

 Butikken er i år. 2016 gået lidt tilbage i 
omsætning, dette hænger sammen med 
den konkurrence, der er opstået i for-
bindelse med to nye genbrugsbutikker i 
Hanstholm.

Pkt. 6.:  Valg til Bestyrelsen.
 Beboerrepræsentanter: Yvonne Henriksen 

og Kenni Jensen
 Medarbejderrepræsentanter: Erik Jep-

pesen og Finn Hove Pedersen

 Nykøbing: Ulla
 Viborg: Ove Råhede
 Herning: Jørgen Larsen
 Holstebro: Herman Grønbæk
 Ålborg: Ålborg gruppen skal finde en ny 

kontakt person.
 
 Tre bestyrelsesmedlemmer blev valgt på 

generalforsamlingen:
 Yvonne Borchman. Anja og Ib

Pkt. 7.: Indkomne forslag.
 Erik Jeppesen fremlagde et forslag fra 

bestyrelsen:
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 Forslag vedr. ændring af kontingentbeta-
ling for nye medlemmer.

 Nye medlemmer af Nørbygård foreningen 
kan være kontingentfri fra den dato man 
udskrives fra Nørbygård, og frem til d. 31. 
december samme år.

 Herefter skal der betales kontingent hvis 
man fremover ønsker at være medlem af 
Nørbygård foreningen.

 Efter lidt debat blev der afholdt afstem-
ning, forslaget blev vedtaget med stem-
merne 30 for og 18 imod.

Pkt. 8.: Evt.
 Debat om forskellige muligheder for at 

søge økonomisk støtte.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21 og 
Erik Jeppesen takkede for god ro og orden.

Referent: Finn Hove Pedersen 

Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

Ny adresse?
Er man indskrevet 
i Bosted eller i 
behandling 
på Nørbygård, er 
man automatisk g
ratis 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

Juni
Junivarme – Blomstercharme
Hvidtjørn, Iris og Syren
Tornsangerskrat og Kærsangerpludder
Gulbugeknirk fra en frønnet gren
Solen hænger over varmen
Lyser på nattens sorte tag
Gøgen kukker – bækken klukker
Og engen sukker af velbehag
Sommeren kommer på besøg
En kærkommen gæst efter vintersnelag
Og over mosekonebryggen
Tryller Bekkasinen med den nye dag

Junicharme – Sommervarme
Spejlblankt hav – blink af Makrel
Hvidt, hvidt sand og grønne klitter
Kæmpe-cumulus – torden skrald
Nu vender året omkring Sct. Hans
Mens Spoverne trækker mod syd
Fløjter under azur-blå himmel
Skyerne driver uden en lyd
Og Nattergalen er forelsket
Det klukker dybt fra mosens bund
Hvor Frøen kvækker en mystisk sang
Om en underfuld, magisk stund

Bjarne Bertel. Hanstholm 1997
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Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

Nørbygårdforeningens generalforsamling 28 april 2017. 

Formandens beretning
Så er der igen gået et helt år, og 
når jeg tænker tilbage, og det 
gør jeg bedst når jeg hører en 
bestemt melodi der er lavet af 
Dire Straits der hedder Walk 
of life. Den fortæller lidt om 
al den tid og energi man skal 
bruge for at leve et dobbeltliv, 
med en masse undskyldninger 
og løgne. Dette har vi også 
skulle gøre, men efter en tur 
på Nørbygård var det slut, og 
med al den tid og energi vi så 
fik, kan vi jo nu bruge på vores 
familie og venner og nogle af 
de mange aktiviteter der er i 
Nørbygårdforeningen.

Og her i 2016 er der igen også 
sket en hel masse.

Vores sommerferietur foregik 
denne gang rigtig langt hjem-
mefra, nemlig på Bornholm. Her 
var vi 54 personer, heraf var de 
11 børn, der tog den lange tur 
helt til Jarlsgård ved Aakirkeby. 
Bussen var helt fyldt op med 
glade mennesker, så der var 
nogle der måtte køre selv, men 
de havde også en god tur, både 
ud og hjem. På denne tur var vi 
så heldige, at vi havde bussen 
til vores rådighed hele ugen, så 
vi kunne komme rundt på hele 
Bornholm og se mange af øens 
seværdigheder. Hjemme i lejren 
var der, som altid når vi er på 
tur med Nørbygårdforeningen, 
et rigtigt godt og hyggeligt 

samvær, med en masse snakken, 
forskellige spil, og en masse god 
mad og kaffe. Så igen en rigtig 
stor tak til alle i sommerferieud-
valget for jeres indsats.

I 2016 kunne vi igen tilbyde 
hele 2 Week-end ture nr. 43 og 
44. De foregik henholdsvis på 
Susvind på Mors med 30 perso-
ner, og på Bamse-Bo i Ulstrup 
med 32 personer. På disse to ture 
var der som sædvanlig, en rigtig 
god og hyggelig atmosfære, og 
et godt socialt samvær.

Så også en stor tak til alle jer 
i weekend-udvalget for jeres 
indsats.

Også i 2016 blev vi alle invi-
teret til en aktivitet her på Nør-
bygård, som vi er rigtig mange 
der ser frem til, nemlig den 
årligt tilbagevendende Advents-
hygge. I 2016 var vi 120 rare 
og glade mennesker, der igen 
fik os en rigtig god hyggelig 
dag sammen, med alt hvad sig 
dertil hører.

Så en stor tak til Nørbygård. 
Jeg håber vi ses igen i 2017. 

I 2016 har vi haft en lille 
stigning i vores medlemstal, 
så vi i dag er 217 medlemmer. 
Lidt er jo også godt, så jeg tror 
stadigvæk på at Nørbygård-
foreningen, med den støtte og 
opbakning i alle giver, også er 
at finde fremover.

Vores lokalgrupper i Nykø-

bing, Viborg, Holstebro, Her-
ning og Aalborg, har også i 2016 
fungeret rigtig godt med P.F.T.-
møder, sociale aftner og mange 
forskellige aktiviteter, som i vil 
høre mere om under punkt 5.

Nørbygårdforeningens øko-
nomi for 2016 blev lidt hårdere 
belastet end vanligt. Vi havde en 
omsætning på 207.342 kr. og et 
underskud på 55.568 kr.

Årsagen til dette er at tilskud-
det fra foreningen til vores som-
merferietur i 2016 var væsentligt 
højere, og at tilskud fra div. 
kommuner ikke blev givet, da vi 
efter deres mening har for man-
ge penge i kassen (60.000kr.). 
At vi stadig har penge i kassen, 
skyldtes til dels at vi er gode til 
at prioritere, og at vi har et rig-
tigt godt samarbejde med Røde 
Kors Butikken her i Hanstholm.

Så en stor tak til den bette 
butik.

Vores kasserer vil fortælle 
meget mere om Nørbygård-
foreningens økonomi under 
punkt 4.

Fire gange om året udkommer 
Nørbygård Nyt der jo er en del 
af Nørbygårdforeningens ansigt 
udadtil og som bliver læst af 
rigtig mange mennesker. Jeg 
vil derfor gerne opfordre jer 
til at komme med nogle gode 
historier til bladet.

To fra vores bestyrelse, Betina 
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Hansen og Niels Chr. Poulsen 
samt Sonja Raahede fra som-
merferieudvalget, har meddelt at 
de ikke genopstiller. Det betyder 
heldigvis ikke at vi ikke kommer 
til at se dem mere, for det gør vi 
nemlig. Så en stor tak til Betina 
og Sonja og Niels Chr. for jeres 
fantastiske indsats for alle os her 
i Nørbygårdforeningen.

Så vil jeg slutte af med at sige 
som jeg plejer, nemlig:

Pas nu rigtig-rigtig godt på 
dig selv, men også lidt på hin-
anden.

Ove Raahede.

rEdaKtIONENS SPaLtE

Redaktøren takker af !
Da jeg pr. 1. juni 2017 starter i nyt job, 
afslutter jeg, med dette nummer, 
mit virke som redaktør af Nørbygård Nyt.

Tak for mange gode input 
og kommentarer gennem 
tiden.

Kærlig hilsen

Thomas Hauge
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Nyt fra LOKaLgrUPPErNE

Så er det nu hvis I vil med på en kombineret 
Kano- og weekendtur ved den naturskønne 
Gudenådal 

Vi skal bo på Bamsebo Camping en dejlig 
trestjernet familieplads, hvor hygge, afslapning 
og naturoplevelser er i højsædet.

Bamsebo Camping har rigtige mange aktivi-
teter for både børn og voksne:

Pool-område med en soloopvarmede swim-
mingpools og solterrasse – Børnevenlige 
klappe-geder, som elsker selskab. 

Fuldt udstyret legeplads med bl.a. trampolin, 
svævebane og ny stor Tarzanbane (2008). 
Kanosejlads på Gudenåen – Fri lystfiskeri 
ved Gudenåen for vore campister – Petanque 
– Boldbane – Tennis – Kæmpeskak – Beach-
volley ved åen – Bordtennis og flot ny minigolf 
(2009)

Weekend/Kanotur
Så er vi klar igen til at nyde en weekend
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Tidspunkt Fredag den 1. sept. – søndag den 3. sept 2017
Sted Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup
Mødetidspunkt Fredag den 1. september mellem kl. 16.00 – 18.00
Overnatningsmuligheder 6 ps. Hytter m/ toiletter og bad  og 4 ps. Hytter  
 Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
 Campingvogn eller Camper.
Priser Ved overnatning I hytte 400,00 pr. voksen
 Ved overnatning i telt / campingvogn 350,00 pr. voksen
 Børn til og med 17 år. 100,00 pr. stk.

Kanotur
Under denne weekend er der 6 
kanoer til rådighed.
Det vil så være muligt at be-
nytte disse kanoer både til en 
aftentur om fredagen og til en 
længere tur om lørdagen. F.eks. 
fra Bamsebo Camping og til 
Fladbro eller kun til Langå alt 
afhængig af vejret.

Fiskemuligheder

Som campist på Bamsebo Camping må 
man på en strækning a ca. 400 meter af 
Gudenåen fiske uden dagspas. Ønsker 
man at fiske i andre områder af Gudenåen 
skal man selv købe et dagskort til de zoner 
man ønsker at fiske i, og man skal have det 
statslige fiskekort for 2017
Om fredagen vil vi ved fælleshuset grille 
ved den store grill.

Både fredag og lørdag har vi mulighed for at være helt for os selv i et fælleshus på campingplad-
sen, hvor vi så vil lave en dejlig festmiddag om lørdagen og hygge os efterfølgende.
Det er som I kan læse her en ny måde og kombinere efterårsweekendturen med vores årlige 
kanotur. Her kan I som gerne vil med på en kanotur eller I som vil med på en weekendtur får 
dækket jeres behov med base på en dejlig campingplads med gode faciliteter.

Sidste tilmeldingsfrist til denne tur er den 27. august 2017
Tilmelding kan ske til   Ove Raahede: 30270563
  Sonja Raahede: 30288146

Ved tilmelding skal I fortælle os om I vil bo i hytte. 

Weekend/Kanotur
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Aktivitets-tilbud
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: Ulla Nielsen, tlf. 41 27 75 05.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: 
Onsdage i lige uger kl. 17.00.
Kontaktperson: Ulla Nielsen, tlf. 41 27 75 05. 
Suppleant: Jenny Andersen, tlf. 30 23 27 48

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 Ove Raahede tlf.: 97 85 49 57
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 Bjarne Fly 
42 70 20 43.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, 
mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Bjarne Fly Nielsen, 
tlf. 42 70 20 43. Mail: Bjarne.fly@gmail.com

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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Aktivitets-tilbud

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 17. juni, kl. 10.00 – 16.00 
   (erstatter aflyst gensynsdag d. 6/5)
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 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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Aktivitets-tilbud

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 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?


