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REDAKTIONENS SPALTE
Julen står for døren. En tid hvor mange følelser
er i spil. Hvad enten man ELSKER julen eller
HADER den – eller ligger et sted midt imellem.
Jeg har hørt mange udtalelser om Julen, der ikke er
specielt positive, f.eks. ”Julen bare skal overstås”,
”det er en trist tid”, ”det er en dyr tid”, ”at man
bare plejer at sidde for sig selv”.
Vi ved at i en tid, hvor der lægges op til, at man
rykker sammen og kommer hinanden ved – en
tid, hvor man er sammen med familie og venner
– der bliver fornemmelsen af at være alene ganget
mange gange op, hvis man i forvejen er ensom.
Man bliver mindet om, at man er alene.
Ensomhed er for mange et tabu. Hvem har lyst
til at tale med andre om, at man ikke har venner
eller familie at være sammen med? Mange oplever
det som skamfuldt.
Vi ved, at en meget stor del af befolkningen
oplever ensomhed. Ensomheden har aldrig været
mere udbredt, blandt både unge og voksne, end
den er i dag. Det er en uhyggelig rekord, som skal
tages meget alvorligt.
Den skal tages alvorligt, fordi ensomheden
indkapsler fraværet af det vigtigste for alle mennesker, nemlig en mening i tilværelsen.
For mening i tilværelsen skabes ikke kun igennem en selv. Mening skabes blandt andet, når

man er forpligtet på noget og der er andre der har
forventninger til en.
På Nørbygård ved vi, at et godt netværk betyder
meget i forhold til fortsat at kunne holde sig ædru/
rus fri, når man kommer hjem. Derfor er vi så
stolte over vores lokalgrupper i Aalborg, Nykøbing, Viborg, Holstebro og Herning. Beboerne på
Nørbygård bliver opfordret til at tage med ud på
besøg i disse grupper, så det ikke bliver så svært,
at træde over dørtærsklen når de kommer hjem
til sig selv igen.
I dette nummer møder vi Laila der er beboer
på Nørbygård og som kender til ensomhed. Ane
Marie der bor i Aalborg, har også gjort sig tanker
omkring ensomhed.
Det er nu afgjort hvem der er blevet leder på
Nørbygård. Vi har ansat Lene Drejer og ser frem
til samarbejdet med hende ved roret.
Fra redaktionen vil vi gerne ønske jer alle en
Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Husk på,
at hvis du føler dig ensom, så er du ikke ene om
det. Find sammen med nogle af de andre, der har
det på samme måde.
Lena vores studerende har designet og tegnet en
Nørbygård kravlenisse, som vi vil opfordre dig til
at klippe ud, og nyde igennem denne kolde juletid.

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen

Lisbeth Højberg

Claus Verner Nielsen
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Nyt fra NørbygÅrd

Præsentation af ny Centerleder
Hej med jer alle - Jeg har fået
til opgave, at skrive en præsentation af mig selv. De fleste af jer
kender mig i forvejen, eftersom
jeg har været souschef på Nørbygård de sidste 4 år.
Jeg hedder Lene Drejer og er
47 år gammel. Gift med Brian,
som er salgskonsulent. Sammen har vi Ida på 20 år og
Mads på 22 år. Begge vores børn er flyttet hjemmefra.
Ida har valgt, at tage et sabbat år fra studierne og
prøver kræfter som dressurrytter på et stutteri i Århus
og Mads udlever sin drøm som kokkeelev i Frankrig.
Vi bor lidt uden for Thisted på et mindre hestestut-

teri, hvor vi avler Dansk varmblods heste.
Min faglige baggrund er sygeplejerske og jeg
har arbejdet henholdsvis i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Jeg har ligeledes været ansat
en årrække på Boform Aas, som er et af Region
Nordjyllands §110 tilbud.
Centerlederstillingen kalder på mange opgaver –
opgaver jeg ikke kan løse alene. Jeg ser derfor frem
til samarbejdet med såvel beboere, pårørende og
medarbejderne på Nørbygård. Det er min vision, at
Nørbygård fortsat skal være et højt kvalificeret tilbud
i ædru og trygge rammer. Et tilbud hvor der er højt
til loftet og plads til den enkelte.

Ny bus på Nørbygård
Nørbygård har i oktober måned fået ny bus. Det
er vigtigt, at vi er godt kørende, så vi kan komme
ud i lokalforeningerne og på tur.
Det er aftalt at vi i den nye bus, ikke må indtage
spise og drikkevarer – med undtagelse af flaskevand. Den forrige bus havde nogle plettede sæder,
af kaffe der var spildt.
Vi ser frem til mange gode ture i bussen.

Nørbygård 2017 – Det handler om at være
tilstede for mennesker i udsatte livssituationer
Så blev det igen tid til at se
tilbage på året, som er gået,
på Nørbygård. Denne gang et
anderledes tilbageblik, da det
sædvanen tro ikke er Erik som
sidder bag tastaturet.
Afsked med en afholdt Centerleder og 2 gode kollegaer.
Det er en stor forandring for os
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alle, at vores Centerleder, igennem mere end 30 år, valgte at
gå på efterløn i sommeren 2017.
Erik har haft stor betydning for
mange mennesker igennem sit
virke her på Nørbygård. I Erik
kan man virkelig tale om en
person, som har sat sine ”aftryk”.
Erik har med sin ”ordentlighed”
og hjertevarme bidraget til, at

Nørbygård i dag er kendt for sit
helt unikke tilbud til mennesker
i udsatte livssituationer.
Vi er stolte over, at Erik har
villet være vores leder igennem
årene. Vi har lært utroligt meget
af Erik og vi ser frem til at føre
hans livsværk videre med de
grundlæggende med-menneskelige værdier, som han har grund-
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lagt og som nu kendetegner
Nørbygård. Vi håber, at Erik vil
fortsætte sin gang på Nørbygård
og med dette ønsker vi ham et
helt fantastisk seniorliv.
Sommeren 2017 tog vi også
afsked med 2 gode kollegaer,
Thomas Hauge og Else Andersen. Vi ønsker dem alt det bedste
fremover, Thomas med nyt job
og Else som har valgt at gå på
efterløn. Tak for jeres indsats på
Nørbygård.
Nørbygård et helhedsorienteret tilbud.
Nørbygård har også i 2017
fastholdt fokus på, at tilbyde
et helhedsorienteret omsorgs
og behandlingstilbud til mennesker i udsatte livssituationer,
samt et døgnbehandlingstilbud
til mennesker, der er afhængige
af alkohol, medicin og andre
stemningsændrende stoffer.
Nørbygård har ligeledes et familieperspektiv, hvor pårørende
tilbydes deltagelse i pårørende
grupper samt familiekurser. Vi
har i sommeren 2017 etableret
en ny legeplads, som vi håber vil
bringe glæde mange år frem for
den yngste gruppe som besøger
Nørbygård.
Året har også været fyldt med
stor tilslutning til efterbehandlingslørdagene på Nørbygård,
hvor vi især har set en øget tilgang i vores pårørende grupper.
Vi har nu en ungegruppe, som
vi har erfaret får stor udbytte af
hinandens selskab.
I 2018 vil vi forsøgsvis have et
tilbud om gensynsdage i Bosted
i årets første 3 måneder. Det har

vist sig, at ganske få har benyttet
sig af vores tilbud i 2017, men
enkelte syntes at have behovet.
Effektdokumentation år 2016
Nørbygård har også udarbejdet effektdokumentation af den
behandlingsmæssige og pædagogiske indsats for det forgangne
år – år 2016. En arbejdsproces
som påbegynder når den enkelte
beboere indskrives og afsluttes
ved udgangen af opholdet.
Effekt dokumentation er et
redskab, som giver os stor indsigt i hvilke indsatser der bidrager til at gøre en positiv forskel
for de beboere og pårørende
som benytter vores tilbud. Dokumentationsprocessen bidrager
også til, at vi på Nørbygård får
øje på, hvad vi kan blive endnu
bedre til. Vi ønsker kontinuerligt
at have fokus på udvikling af
vores tilbud.
Rapporten dokumenterer, at i
2016 er der 76% som færdiggør
deres alkohol behandling på
Nørbygård. Ligeledes dokumenterer rapporten at beboerne
oplever mærkbare forbedringer
på flere kvalitative barometre.
Effektdokumentationen beskriver også, at beboerne i Bosted
oplever markante forbedringer
i deres samlede livssituation.
Rapporten er tilgængelig på
Nørbygårds hjemmeside.
Trist afslutning på et lang
arbejdsliv på Nørbygård.
I skrivende stund er vi netop
kommet ud af uge 43 – også
kendt som Knæk Cancer ugen.
Alle medier har haft stor bevå-

genhed på sygdommen kræft.
Kræft tror jeg med sikkerhed vi
alle på den ene eller anden måde
har haft tæt inde på livet. Kræft
er en alvorlig sygdom, hvor det
enkelte menneske mister kontrollen over eget liv og ligger
sit liv i hænderne på lægevidenskaben og troen på der er noget
eller nogen som holder hånden
over en.
På Nørbygård har sygdommen kræft også i år 2017 fyldt
meget. Såvel beboere, kollegaer
og samarbejdspartnere til alkoholbehandler Ib Hjort har på
tætteste vis set, hvor nådesløs
sygdommen kan være.
Ib har på sin helt egen facon
sat spor i manges hjerter. Ib fik
fred d. 24.07.17 efter kort tids
sygdom. Vi er mange som savner
Ib. På Nørbygård er det de ”små”
ting i hverdagen, som minder os
om, hvor stor en personlighed
vi har taget afsked med. Vi
sender de varmeste tanker til Ibs
efterladte.
Afhængighed en kompleks
sygdom som kræver konstant
opmærksomhed.
Igennem år 2017 har vi mødt
mange mennesker, som på den
ene eller den anden måde er
haft brug for et tilbud under
Nørbygårds rammer. Vi har
mødt mennesker, som har stået
i vanskelige livssituationer, hvor
svære men nødvendige valg
har skullet tages. Valg, som for
mange har bidraget til, at de i
dag lever et liv uden misbrug.
Et tilvalg om at leve et liv uden
alkohol, et valgt som bidrager
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til øget livskvalitet for alle i
familien.
I år 2017 har vi også måttet
tage afsked med flere, som vi
har haft tæt inde på livet. Mennesker som du og jeg, mennesker
som også har sat deres helt egne
aftryk på Nørbygård og i fleres
hjerter. Mennesker som tabte
kampen mod afhængigheden –
alkoholen. En bevidsthed til os
alle om, at afhængighed er en
kompleks sygdom som kræver
livslang opmærksomhed.

har også i år 2017 været et godt
tilbud og en del af Nørbygårds
efterbehandlings og efterforsorgstilbud. Mange frivillige
i lokalgrupperne yder en stor
indsats og bidrager til, at skabe
fællesskab, oplevelser og støtte
til fortsat ædruelighed. Herfra
skal lyde en stor tak til alle jer
som på den ene eller anden måde
har bidraget til, at Nørbygård
foreningen er et velfungerende
tilbud, hvor der er plads til og
omsorg for den enkelte.

Fokus på tæt samarbejde
Nørbygård Bosted og Alkoholbehandlingscenter tilstræber,
at have et godt samarbejde med
alle involverede parter under
ophold på Nørbygård. Vi stifter
bekendtskab med borgere og
samarbejdspartnere fra stort set
hele Jylland.
Vi arbejder målrettet sammen med den enkelte borger og
dennes kommune med plan for
ophold i Bosted og behandlingsplaner i Alkoholbehandlingen.
Der opsættes realistiske mål
for opholdet/behandlingen som
evalueres løbende.
Vores mission er, at vi skal
gøre en forskel for mennesker i
udsatte livssituationer i et ædru,
trygt og anerkendende fællesskab. En målsætning vi tager
med os ind i år 2018.

Hvordan ser fremtiden ud for
Nørbygård år 2018 ?
Fremtiden for Nørbygård
år 2018 tegner godt, for såvel
beboere, pårørende og medarbejdere. Vi har igennem 2017
været igennem en større proces
omkring Nørbygårds vedtægter.
Vi er kommet godt i mål, har
netop modtaget Social tilsyn
Nords godkendelses rapporter.
Rapporter hvor såvel
Nørbygårds Bosted som Nørbygårds Alkoholbehandlingstilbud får top karakterer i tilsynets
kvalitetsmodel. Rapporterne
er vi stolte af og de er også tilgængelige på Nørbygårds hjemmeside.
Nørbygård vil også i 2018
være et godt tilbud til mennesker og familier, hvor alkohol
dominerer og styrer hverdagen,
samt et omsorgs og botilbud til
mennesker med særlige sociale
problemer. Mennesker som ikke
har bolig eller trives i egen bolig.
Det er vores erfaring, at målgruppen fortsat vil have behov
for et målrettet og intensivt

Nørbygård foreningen bidrager til, at bibeholde ædruelighed og bryde ensomhed.
Nørbygård foreningen består
af et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Netværket
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døgnbehandlingstilbud. En indsats som kan skabe varige forandringer.
Med denne lille ”årsrapport”
vil jeg takke jer alle for året
som er gået. Håber at vi også i
2018 får mange glade og gode
stunder sammen. Jeg takker af
på min post som souschef og
tiltræder Centerlederstillingen på
Nørbygård pr. 1. nov. 2017. Ser
frem til nye udfordringer, som
jeg går i møde med en vis ydmyghed – det kræver sin kvinde
, at træde i Eriks sko. Håber på
et godt samarbejde med jer alle.
Glæder mig til at se jer alle til
adventshygge lørdag d. 2 dec.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle
en glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.

Lene Drejer
Centerleder på Nørbygård

Nyt fra NørbygÅrd

Farvelrunder i Bostedet på Nørbygård
I flere år har vi på Nørbygård
Bosted haft den tradition, at
vi tilbyder beboerne en farvelrunde, når de skal udskrives.
Det gør vi, da vi gerne vil, at
man kommer ordentligt herfra,
med nogle ord på vejen. Vi ved,
at opholdet for de fleste har
betydning resten af deres liv og
derfor fortjener det også at blive
rundet ordentligt af.
Farvelrunden tager ca. en
halv time. Det foregår som
regel i Blå Stue (personalets
pauserum). Her sidder vi om
bordet med kaffe, te, vand og
lidt snack. Vi har en talestok der
går på skift. Kun den, der sidder
med talestokken, har ordet. I et

sted som vores
Bosted, kommer
og går der folk
løbende, så ikke
alle kender hinanden lige meget.
Nogle har mere at
sige end andre og
nogle ønsker ikke
at sige noget.
Mange har i
begyndelsen lidt
modstand på det. Det kan være
lidt grænseoverskridende at
sætte sig som hovedperson og
skulle høre på hvad andre har
at sige til og om en. Ligesom
det kan være svært at skulle sige
noget, hvor en større gruppe

mennesker lytter på en.
Vores erfaring er, at de, der
vælger at sige ja til at få en
farvelrunde, bliver rigtig glade
for det, og oplever, at det er en
dejlig måde at komme videre på.

Guidet tur på Bunkermuseet
En fredag eftermiddag i november, var der tilbud for alle beboere på Nørbygård om at komme
med på en guidet rundvisning på Museum centret.
I samlet flok gik vi 14 mennesker afsted mod
Museet.
Rundviseren havde stor viden om bunkerne,
så det skulle vise sig at være en spændende tur.
Rundvisningen tog cirka halvanden time og vi
fik alle mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
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Ensomhed

Tanker om ensomhed
Ensomhed kender mange til – også de fleste der
har rundet Nørbygård, har været i kontakt med det
og nogle af de følelser det afstedkommer.
Fra redaktionen har vi kontaktet Ane-Marie,
der blev udskrevet for over 1 år siden, for at høre
hvilke tanker hun gør sig om ensomhed. AneMarie er stadig ædru og kæmper mest selv. Her
er Ane-Maries nedfældede tanker:

Ensomhed
Ensomhed, hmmmm. At blive spurgt om at
skrive en lille artikel om ensomhed, hmmm, hvad
er nu det for noget? Og hvad betyder ensomhed?
Jeg kiggede lidt i Nudansk Ordbog for ligesom at
have et sted at starte. Meeeen, ligesom jeg gør; at
tage afstand fra følelsen ensomhed så synes jeg
også at ordbogen gjorde det samme; at tage afstand
fra følelsen. Det kan godt være ordbogen har ret;
der står nemlig:
”ensom adj. –t –me; mere, -st også udtalelyden.
En som er el. føler sig alene, isoleret el. forladt;
som savner andres selskab” osv. Osv. Osv. Kig evt.
i ordbogen hvis du vil vide mere ;-)
Det første jeg som regel tænker om ensomhed
er at jeg føler mig ensom når jeg ikke engang kan
eller vil forstå mig selv. Eller der er noget jeg ikke
kan/vil/tør fortælle andre om.
Jeg sad faktisk på biblioteket da jeg læste
mailen fra Finn der spurgte om jeg vil skrive en
lille artikel om ensomhed og jeg tænkte hvad han
nu har gang i? Er det for at finde ud af hvordan
jeg klarer mig så længe uden Nørbygård-folk?
Ja ja, Ane Marie, du er ikke verdens centrum ;-)
Altid mistroisk, jeg har brug for at lære at tænke
anderledes, men hvordan? (Læs evt. en anden
artikel fra mig…)
Alt der har med internet at gøre; e-mail, eboks, netbank, face-book og jobcenter skulle
selvfølgelig også tjekkes da jeg ikke har internet
hjemme. Snak om ensomhed, ingen internet, ingen
tv-kanaler, ingen nære venner, dog en mobil også
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uden mobildata, da den er købt og ikke betalt
hos en teleudbyder ;-) Så jeg har kun mig selv
og min kat Skattebasse <3 Så jeg kunne ligesom
ikke forholde mig til ensomhed før jeg satte mig i
bussen på vej hjem. På facebook så jeg et indslag
om vistnok Kosovo og spædbørn efterladt på et
børnehjem? Uønskede børn! I det øjeblik jeg
tænkte uønskede børn, ramte ensomheden mig
lige i hjertekulen! Jeg selv er et af de uønskede.
Min mor ønskede at få en abort da hun fandt ud
af hun var gravid med mig. Eftersom hun var gift
skulle ægtemanden også give sit samtykke, men
fik et nej. Hun havde født 8 børn hvor en også var
død af vuggedød, ønskede hun sig ikke flere børn.
Så engang imellem kan ensomheden også ramme
mig og heldigvis går det også over ligesom alle
andre følelser.
Når jeg så bliver ramt af ensomheden tænker jeg
på at jeg ikke er alene i verden. Der finder møder
sted i hele verden af ligesindede. Ædru alkoholikere, ikke bare tørlagte, men ædru alkoholikere i
stadig personlig udvikling som ædru.
Jeg bruger dog en stor del af min tid alene, men
føler mig sjældent ensom. Sommetider keder jeg
mig gevaldigt og sommetider ikke. Og jeg kan
stadig godt være i mine negative følelser uden at
gå ud og drikke, det hjælper alligevel ikke nogen.
Så, tak for opgaven Finn. Det hjælper mig også
i min videre udvikling som ædru alkoholiker i stadig personlig udvikling. Og håber det er svar nok.
Med de allerkærligste hilsener
Ane Marie Motzfeldt

Ensomhed

Muligheder for samvær med andre:
Julevenner - Jul i godt selskab
Har du plads til en ekstra omkring dit julebord, eller ønsker du et sted at holde
jul i selskab med andre? Røde Kors hjælper juleværter og julegæster med at
finde hinanden, så alle får en juleaften i godt selskab. Bliv juleværtsfamilie med
Røde Kors, og oplev glæden ved at give andre en god jul. juleværtsfamilier er
et meget vigtigt led i at kunne hjælpe i julen. Vi glæder os til at høre fra dig,
hvis du har lyst til at hjælpe udsatte familier i julen.

RØDE KORS

Hjælp ensomme i Danmark
Måske ringer telefonen ikke så tit, og der er langt mellem, at det banker på døren. Familien kan
være langt væk - eller vennerne mangler. Flere og flere danskere oplever at være ensomme i kortere
eller længere perioder af deres liv - og det kan nedbryde menneskers liv både fysisk og psykisk.
I Røde Kors hjælper vores frivillige med en-til-en besøg, netværk for ensomme og vi holder i hånden
i livets sidste timer, når der ikke er pårørende eller pårørende skal aflastes. Vil du være med til at
gøre en forskel?

Laila – kender også oplevelsen af ensomhed
Laila er 62 år. Hun er uddannet
sygeplejerske og gik på efterløn
for 2 år siden. Laila bor i eget
hus i Gjellerup ved Herning. Her
har hun boet i over 20 år med
sin mand Svend Åge, der døde i
marts i år. De havde været sammen i 33 år. Laila er mor til to.
De er flyttet hjemmefra og er i
gang med deres eget liv. Pt. er der
kun ordentlig kontakt til den ene.
Det fylder rigtig meget for Laila.
Hun håber meget, at de får tillid
til hende, og at hun får mulig for
at være mor for dem begge igen.
Laila oplever stor skyld og skam
i forhold til dem.
Laila har valgt at ville være fri
af rusmidler, efter at have været
afhængig i det meste af sit voksne liv. Laila har tidligere forsøgt

sig med ambulant behandling,
men det var ikke tilstrækkeligt.
Laila blev derfor, med lidt modvilje, indskrevet i Nørbygårds
Bosted d.10.juli 2017. Laila kom
med promille og var stærkt medtaget, både fysisk og psykisk.
Misbruget var taget voldsomt
til siden Svend Åges død. Laila
havde ikke spist ordentlig og
havde ladet stå til med det meste.
Laila var og følte sig meget alene.
Samtidig var hun fyldt med skyld
og skam. Hvor skulle hun adressere sin vrede, sin sorg og sin
frustration hen, når følelsen af,
at hun selv var skyld i det meste
fyldte hende? Svend Åge havde
i deres ægteskab taget over på de
fleste områder i hjemmet. Laila
fik derved næring til de tanker

hun havde om sig selv, om ikke at
være noget værd. Den følelse var
vokset efter at Laila var stoppet
på arbejdsmarkedet.
Laila har igennem sin opvækst
mange gange fået at vide, at hun
ikke var noget værd, og på en
eller anden måde blev det til en
sandhed for Laila. Hun fik bygget et skjold op omkring sig, i
et forsøg på at passe på sig selv.
Skjoldet har været så massivt, at
det også har holdt de gode ting
på afstand. Hvis hun ikke forventede noget af andre, ville hun
heller ikke blive skuffet. Så Laila
har holdt andre væk i mere end
en armslængde. Ingen kom rigtig
tæt på hende. Laila fik opbygget
en facade der er noget kontant og
kan virke lidt hård.
9

Ensomhed
Da vi i en af samtalerne på
Nørbygård kom ind på Lailas
netværk, kunne Laila se, at det
ikke var særlig stort. Vi snakkede om, at størrelsen af ens
netværk, ikke er ensbetydende
med om det er godt eller skidt.
Man kan godt have et meget
lille, men godt netværk, man kan
også have et meget stort netværk,
men alligevel sidde med fornemmelsen af, at være ensom. Laila
kunne mærke at hun var ensom.
Vi drøftede hvad en god ven
er. Laila synes en god ven er en
der er ærlig, en man kan være
tryg sammen med, en der både
giver og modtager, en med humor og en der kan komme tæt
på en. Det gik op for Laila, at
hun aldrig havde haft en rigtig
tæt og god ven.
Laila er blevet bevidst om hvor
vigtigt det er at øve sig i at lade
andre komme tættere på. Det er
ikke nemt, når man har brugt så
mange år på det modsatte. Laila
er under opholdet begyndt at tage
med ud i de lokalgrupper hun vil
benytte, når hun bliver udskrevet.
Hun har også deltaget i en gensynsdag i Nørbygårds Bosted, så
hun ved hvad det går ud på. Dette
tilbud vil Laila også benytte sig
af, når hun kommer hjem.
Laila var ved indskrivningen
overbevist om, at ville flytte til
Fyn, hvor hun oprindeligt er fra
og har lidt familie. Nu er hun
lidt i tvivl, da der så vil være
langt til Nørbygårdforeningens
lokalgrupper og til det netværk
hun har forhåbninger om at få
etableret i den kommende tid.
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Laila er begyndt at gøre sig
tanker om fremtiden, og om
hvordan hun gerne vil den skal
være. Laila vil at fremtiden bliver
uden brug af rusmidler. Laila ved
også hun har brug for en
struktureret hverdag og
skal finde et indhold i
hverdagene, nu hvor hun
ikke længere er en del af
arbejdsmarkedet og bor
alene. Gerne et indhold,
hvor der er mulighed for
at træffe andre. Laila
prøver nogle forskellige
sider af sig selv af, under
opholdet på Nørbygård.
Laila har været hjemme i
sit hus i Herning 4 gange. Der
gik lang tid, inden Laila have
mod til at komme hjem. Hun
var rigtig bange for, at hun ikke
kunne modstå en eventuel trang
til at drikke. Laila oplevede at
tanken om at drikke strejfede
hende, men også en stolthed,
ved ikke at give efter for trangen.
Laila tror ikke hun kunne have
modstået trangen, hvis hun på
det tidspunkt var udskrevet fra
Nørbygård.
En af de meget store udfordringer for Laila, er at få lavet
mad til sig selv. Dels har hun i
mange år ikke lavet mad, dels
synes hun det er svært, at skulle
spise måltidet alene. Laila har
lavet mad i Bostedet – og oplever
det er anderledes, da der er andre
at spise med. Laila skal udskrives
til december. Hun vil fortsætte i
ambulant behandling. Hun skal
også under opholdet på besøg i
Cirklen i Herning, hvor planen

er, at hun skal komme to gange
om ugen. Laila får i begyndelsen
tilknyttet en Bostøtte, der skal
hjælpe Laila med at holde fast i
det hun sætter sig for.

Laila har i de sidste måneder
haft oplevelsen af, at begynde
at leve og ikke blot at overleve.
Det giver en fornemmelse af
frihed, der både virker befriende
og skræmmende. Det er nyt for
Laila ikke at bruge rusmidler,
så hun skal også til at finde ud
af hvem Laila er uden brug af
det. Hvordan skal hun fremover
håndtere de ting, hun før hen
har drukket på, eller taget piller
for? Nu skal Laila til at lære at
håndtere følelser. Første trin er,
at begynde at lære hvilke følelser
hun har i givne situationer. Det er
nemlig svært at tage sig at noget,
der er uklart for en. Laila mærker
i skrivende stund en nysgerrighed på sig selv, der er dejlig.
Fra redaktionen vil vi ønske
Laila held og lykke med fremtiden. Vi vil også rose hende
for modet om, at stille sig frem
for andre med noget så sårbart
som ensomhed.

Kravlenisse
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Kalenderoversigt 2018
Gensynsdage for
Nørbygård bosted i 2018

Efterbehandlings- og pårørendedage for
Nørbygård alkoholbehandling i 2018

Målgruppe: Tidligere beboere og beboere i bosted.

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

Den: 10/03 + 16/06 + 08/09 + 01/12

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

På baggrund af forespørgsel, er der i 2018 aftalt en
forsøgsperiode med at afholde gensynsdage uden
personale deltagelse. Der vil derfor også være gensynsdage på nedenstående 3 datoer, hvor gruppen
selv står for dagen og samtalen. Der vil dog være en
vejledning til dagsorden for dagen:
Den 13/01 + 10/02 + 07/04
Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
• Støtte til at aftalt handleplan i værksættes
• At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk
• Personligtrivsel og hjælp til struktur i hverdagen
• At vedligeholde sin ædruelighed
• At forebygge nye institutionsophold
Gensynsdage afholdes på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om gensynsdage sker ved
henvendelse til Christina Nielsen.

Lørdag den 13. januar 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 10. februar 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 10. marts 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. april 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. maj 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 16. juni 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 11. august 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 8. september 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. oktober 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 3. november 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 1. december 2018, 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 efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann
og Frank Kristensen.

Familiekurser for pårørende i Nørbygård alkoholbehandling i 2018
- det handler om et godt liv - for alle i familien !
Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
Familie-pårørendekurser:
Lørdag den 27. januar 2018
Lørdag den 21. april 2018
Lørdag den 25. august 2018
Lørdag den 24. november 2018

Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er:
• at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst
muligt at varetage egne behov
• at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen
• at den pårørende finder nye handlemuligheder
• at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser
og erfaringer

Familiekurser afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om familiekurserne sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann og Frank Kristensen.

Nørbygård . Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500  .  Mail: noerbygaard@thisted.dk  .  www.noerbygaardcentret.dk
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jULEHYGGE
Send løsningen med dit navn og din adresse til lh@thisted.dk senest d. 18.12.2017
og vær med i konkurrencen om en Nørbygård T-shirt.

nYT FRA LOKALGRUPPEN
En lille julehilsen til alle jer i Nørbygårdforeningen
Hvor er det bare dejligt at lave en masse ”ingenting”, og så rigtig hvile godt ud bagefter. Når jeg gør
det, så får jeg en rigtig god dag ud af det, og den bruger jeg så til at lade tankerne flyve tilbage i tiden,
og sjovt nok, så kan jeg huske det hele. Er det måske fordi jeg er en ædru alkoholiker?
At tænke tilbage på alle de sjove og gode timer, man har haft sammen med sin familie og alle jer i
Nørbygårdforeningen. Det varmer og giver ny energi til at fortsætte ”det gode liv” Julen nærmer sig.
Så skal vi jo have en masse gaver og en masse god mad, for ellers kan det jo ikke blive en god jul? Det
mange mennesker glemmer her op til jul, er at se sig omkring, er der mon nogen, der har brug for en
”lille snak”? Et knus? At støtte og hjælpe hinanden er nemlig en rigtig god gave at give, for den varmer
nemlig begge veje. Jeg vil ønske for alle, at vi må få en rigtig god jul, samt et godt nytår, hvor vi rigtig
kan være sammen og ”varme” hinanden.
Glædelig jul og et godt nytår til jer alle sammen.
Ove Raahede
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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.: 30 27 05 63
Kontaktperson: Ove Raahede tlf. 30 27 05 63
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

Nørbygård. Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk - www.noerbygaardcentret.dk
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Aktivitets-tilbud
Kommende arrangementer!

X

H U S K K RYD S I K

ALENDEREN

X

Nørbygårdforeningens generalforsamling
Fredag d. 20 april kl: 18:00
på Nørbygård.
Nørbygårdforeningens weekend tur 2018
”Susvind” Højvej 12 Tæbring, Mors
25.-27. maj (uge 21)
Nørbygårdforeningens sommerferietur 2018
Sundeved Centret Stendrup Kirkebakke 4 Nybøl.
16.-22. juli (uge 29)
Nørbygårdforeningens weekend tur 2018
”Bamsebo” camping Hagenstrupvej 28 Ulstrup.
31. august- 2. september (uge 35)
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NØRBYGÅRD
- det handler om et godt liv
- også for de pårørende !

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

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

Hvorfor døgnbehandling
på Nørbygård?

Velkommen til Nørbygård!

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

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
Konstitueret leder: Lene Drejer

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