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NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård

og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

BESTYRELSE:
Ove Raahede, formand
Jørgen Larsen, næstformand
Ulrik Nielsen, kasserer
Herman Grønbæk
Ulla Nielsen
Bjarne Fly Nielsen
Yvonne Borchman
Finn Hove Pedersen
Ib Jørgensen
Anja Jensen
+ to beboerrepræsentanter

REDAKTION:
Lisbeth Højbjerg (ansvarsh.)
lh@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
Anne-Mette Dieckmann
Lene Drejer

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:

6. november 2017
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REDAKTIONENS SPALTE

Dette nummer af Nørbygård Nyt vil være præget 
af de forandringer, der i foråret og sommeren har 
præget Nørbygård. Vi har oplevet farveller til med-
arbejdere og heldigvis også goddag til nogle nye.

Selvom sommeren vejrmæssigt ikke har været den 
bedste af sin slags, så har der heldigvis traditionen tro 
været ture og udflugter fra Nørbygård og Sommerfe-
rietur fra Nørbygårdforeningen. Det kan I også læse 
om og se billeder fra i dette nummer.

Hvem er Nørbygård Nyt’s nye redaktion
Vi har som noget nyt valgt at lave en redaktions-
gruppe til vores blad ”Nørbygård Nyt”, som vi har 
sammensat af blandt andre nogle af de medarbejdere 
fra Nørbygård, der kommer ud til jer i lokalfor-
eningerne, så vi forhåbentligt kan lave et aktuelt og 
vedkommende blad for jer. 

Redaktionen består af Lisbeth, Jens Erik, Finn og 
Claus. Foruden dem, har Lena i dette nummer hjulpet 
os med at få bladet klar til trykkeriet. 

Hvad sker der, når I kommer hjem
Vi vil rigtig gerne have fat i noget af det, der sker 
for jer medlemmer når I kommer hjem. Vi har brug 
for gode input fra jer der læser bladet. Måske har du 
haft mærkedag i forhold til at holde dig ædru, og vil 
gerne dele det med os. Måske har du været faldet i, 
men er kommet op på hesten igen. Måske har du en 

interesse du gerne vil dele med os. Vi vil rigtig gerne 
modtage historier om hvordan det er at være dig 
eller hvad du nu har på hjertet. Så grib fat i os eller 
Skriv til lh@thisted.dk eller ring på tlf.nr: 9917 2518

I næste nummer af Nørbygård Nyt, vil vi sætte 
fokus på ensomhed. Der er nemlig lavet en under-
søgelse, der viser at mindst 210.000 danskere over 
16 år altid eller ofte føler sig ensomme.

Hvad tænker du om ensomhed? Måske kender du 
det fra dig selv. Vi modtager gerne dine tanker om det.

Deadline for indlæg til næste nummer er mandag 
d. 6. november 2017.

Sindsrobønnen
Vi vil gerne opfordre til eftertanke 
og selvfølgelig sindsro, så til alle jer, 
her er en lille (velkendt) sag:

Gud, giv mig sindsro 
til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, 
mod til at ændre de ting, jeg kan 
og visdom til at se forskellen. 
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NyT fRA NøRbygÅRD

Nyt i medarbejderstaben
Siden sidste udgave, har vi haft nogle ændringer 

i medarbejderstaben. Det er sikkert kommet alle 
for øre, at Erik Jeppesen – leder af Nørbygård igen-
nem 34 år – har valgt at gå på efterløn. Det er helt 
underligt, da vi kun har prøvet at være under hans 
vinger – og været ganske godt tilfredse med det. Vi 
ønsker Erik et rigtigt godt otium, og takker ham for 
hans mangeårige indsats som leder af Nørbygård. 
Desværre har vi også mistet Ib – han er savnet. Ib 
ville gerne have fortsat lidt endnu, men sådan blev 
det desværre ikke.

Nogle ansatte har valgt at opsige deres stillinger, 
hvilket har givet plads til nye ansigter på Nørbygård. 
Thomas har valgt at opsige sin stilling, hvilket har 
givet plads for Claus til at komme ind i huset som 
ny pædagog.

Saras praktik på Nørbygård sluttede den 31. maj, 
og straks efter, den 1. juni, startede vores nye stude-
rende fra Diakonhøjskolen, Lena, sin sidste praktik 
på Nørbygård. Vi har været så heldige, at Sara har 

sagt ja til at fortsætte med at komme i huset som 
vikar, hvorfor man stadig vil kunne møde hende på 
gangene af og til. Ligeledes har Hanne valgt at sige 
ja til at komme i huset som vikar, hvilket vi selvføl-
gelig er rigtigt glade for. Else har derimod valgt at 
opsige sin stilling pr. sjette september. Else starter 
en ny epoke i sit liv som efterlønsmodtager. Vi vil 
gerne takke Else for hendes store indsats gennem 
mange år på Nørbygård. Vi har nydt glæde af hendes 
arbejdsindsats og hendes dejlige væsen.

Til slut kan vi informere om, at vi efter lang tids 
søgen, endelig har fået besat den ledige stilling i 
Alkoholbehandlingen af James.

Sara, vikar Hanne, vikar

Lena, ny 
studerende
Den første juni 
påbegyndtes min 
praktik på Nørby-
gård. Det er min 
sidste halvårlige 

praktikperiode, som led i uddan-
nelsen til Socialdiakon. Når jeg 
ikke er i praktik, går jeg således i 
skole i Aarhus, hvor jeg har boet 
størstedelen af de sidste seks år. I 
min fritid laver jeg mange kreative 
ting og forsøger at lave yoga hver 
dag. Jeg er en aktiv og glad person, 
der ser frem til forhåbentligt at 
møde jer alle sammen.

Claus, ny medar-
bejder i bosted
Jeg er tiltrådt i 
bostedet den 12. 
juni 2017, i den stil-
ling som Thomas 
Hauge var ansat i. 

Mit navn er Claus Verner Nielsen. 
Jeg er 47 år og bor i Vestervig med 
min hustru. Jeg har boet i Thy i 15 
år, men stammer oprindelig fra 
Hornbæk i Nordsjælland. Jeg er 
uddannet mekaniker og blev se-
nere chauffør og vognmand. I dag 
er jeg socialpædagog i Nørbygårds 
bosted. Jeg har overtaget nogle af 
Thomaś  områder, blandt andet at 
være med på turene til Nørbygård 
foreningens afdeling i Herning, samt 
at være med-redaktør på Nørbygård 
Nyt. Jeg glæder mig til at falde til i 
Nørbygård-universet, og til at møde 
endnu flere skønne mennesker, der 
har haft glæde af Nørbygård.

James, ny medar-
bejder i  Alkohol-
behandlingen
Tiltrådte første 
august, som be-
handler i behand-
lingsteamet. Jeg 

er uddannet psykolog og har senest 
arbejdet på Jobcentret i Nykøbing. 
Fra 2008 til 2012 arbejdede jeg i 
alkoholbehandlingen i Holstebro. 
Jeg bor i Skive sammen med min 
kone og vi har to voksne sønner. 
Den yngste bor hjemme og den 
ældste er flyttet hjemmefra. I min 
fritid kan jeg lide at spille tennis og 
badminton, og hver dag tager jeg på 
en gåtur i skoven med vores dejlige 
labrador retriever.

Præsentation af:
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NyT fRA NøRbygÅRD

Mindeord

Det var med stor sorg vi mod-
tog meddelelsen om, at vores 
afholdte kollega og medarbejder 
gennem mange år, Ib Hjort Jen-
sen var afgået ved døden, efter 
kort tids sygdom. Ib sov ind på 
Anker Fjord Hospice mandag 
den 24. juli. Ib blev 69 år. 

Nørbygård stiftede første 
gang bekendtskab med Ib, da 
han i år 2000 blev indskrevet for 
at få hjælp til sit mangeårige al-
koholmisbrug. Ib gennemførte 

opholdet, og påbegyndte der-
efter uddannelsen som pæda-
gog, samtidig med at han var 
vikar på Nørbygård. Ib fandt 
stor interesse i at bruge sine 
egne erfaringer til at hjælpe an-
dre, og blev allerede i slutningen 

af sin studietid fastansat i en 
pædagogstilling på Nørbygård.  

Gennem årerne lærte vi Ib at 
kende som en engageret og pas-
sioneret kollega og medarbejder, 
der brændte for at hjælpe andre 
mennesker ud af deres misbrug 
og afhængighed, for at få et 
liv med mål og indhold. Ib tog 
beboerne under sine vinger og 
hjalp dem, ud fra et helheds-
orienteret perspektiv. Ib var 
videbegærlig og interesseret i at 
tilegne sig nye kompetencer. Det 
viste han bl.a. ved at gennem-
føre efteruddannelse indenfor 
CENAPS og uddannelse som 
instruktør i mindfulness, mål-
rettet tilbagefaldsforebyggelse. 

Ib var pligtopfyldende, hjælp-

som og omsorgsfuld. Han var 
loyal og ansvarsfuld og det lå 
ham meget på sinde at bidrage 
til at sikre Nørbygårds frem-
tidige eksistens. Han var lun, 
humoristisk og havde glimt i 
øjet. Han elskede farver, friske 
blomster og veltilberedt mad, 
som han yndede at fortælle 
meget detaljeret om. 

Vi har sat ord pris på Ib som 
kollega, medarbejder og ven, og 
vi vil savne ham hver dag. 

Æret være Ibs minde. 

Medarbejdere og ledelse 
på Nørbygård.
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I 1983 blev jeg ansat som forstander ved Nørbygård. Jeg 
havde mødt Nørbygårds målgruppe i tidligere jobs og tænkte, 
her havde jeg lyst til at gøre en indsats – i hvert tilfælde i 5–7 
år! - Men årene er gået og jeg kan se tilbage på et godt, langt 
og udfordrende arbejdsliv på Nørbygård.

Nu har jeg valgt at gå på efterløn med virkning fra d. 1. 
september 2017. Meget har forandret sig siden 1980’erne. 
Et tilbageblik gennem tiden giver erindringer om mange nye 
tiltag og forandringer. 

Udviklingsprojekter
Det er gennem årene blevet 

til mange udviklingsprojekter. 
Nørbygård var en af de første 
institutioner i Danmark, der 
havde fokus på efterforsorg. Det var i den forbindelse 
at Nørbygårdforeningen blev etableret og ligeledes et 
samarbejde med Røde Kors, Hanstholm afdelingen om 
etablering af en genbrugsbutik på Molevej 
28. I 1990’erne havde vi meget fokus på et 
helhedsorienteret tilbud til familier og pårø-
rende. Også her var vi på forkant med gæl-
dende praksis i Danmark, hvorfor det også 
lykkedes at få puljemidler til projekterne. 

I år 2000 blev Molevej 17 etableret. Det 
gav et væsentligt løft til værkstedsaktiviteterne, som  giver 
mulighed for træning af både sociale kompetencer og af 
arbejdsrelaterede kompetencer. I 2004 fik vi puljemidler 
til et 4 årigt børneprojekt, som var den sidste brik til, at vi 
på Nørbygård har et helhedsorienteret behandlingstilbud 
med et børne- og familieperspektiv. 

Mennesker og oplevelser på min vej
Jeg har gennem årene været omgivet af mange menne-

sker via mit arbejde. Det har på rigtig mange måder været 
berigende. Det er blevet til: ”Goddag og velkommen” til 
ca. 4.000 nye beboere gennem årene, som alle forinden har 
levet et liv på kanten og med et misbrug af rusmidler, ofte 
ekskluderet fra forskellige fællesskaber.

Det har været en god oplevelse igen og igen at se beboere 
gennemgå en god udvikling under et ophold på Nørbygård. 
At det nytter, har vi igen og igen fået bekræftet, når tidligere 
beboere efterfølgende beretter om det gode og ædru liv. Det 
har blandt andet gensyns- og efterbehandlingsdagene og det 
årlige adventshygge arrangement været gode eksempel på, 
når Nørbygårds fysiske rammer bliver fyldt til bristepunktet 
med glade og ædru mennesker. 

 
Tak til medarbejdere

Tak til nuværende og tidligere 
medarbejdere for en flot arbejdsind-
sats overfor Nørbygårds beboere og 
pårørende. Når det ofte er lykkedes 
at skabe varige forandringer hos en 
beboer, skyldes det blandt andet en dygtig og vedholdende 
indsats fra Nørbygårds medarbejdere. Uden jeres indsats 
ville Nørbygård ikke have været et attraktivt og kompetent 
tilbud. 

Heldigvis har der gennem tiden været mange dygtige, 
engagerede og rummelige medarbejdere, som har bidraget 
til at skabe tryghed, trivsel og dermed udvikling og foran-
dring for beboerne. 

Nørbygård 2025  
Det har gennem årene været vigtigt for mig, at beboerne 

har haft nogle gode fysiske rammer og ligeledes 
et udviklingsorienteret indhold i hverdagen. Det 
var et flot og nyt byggeri, som blev taget i brug 
i 1980 og som var på forkant med tidens krav. 
Det er snart 40 år siden. Derfor har udvikling 
af ny plan: Nørbygård 2025 – en plan for ud-
bygning og renovering af Nørbygårds fysiske 

rammer, også været et spændende og nødvendigt projekt, 
som sikrer at Nørbygårds målgruppe også fremadrettet har 
gode fysiske rammer. 

Tak for samarbejdet
Nu gives stafetten videre. - Jeg glæder mig til, at få 

mere tid til andre opgaver, herunder forskellige frivillige 
jobs i hverdagen.

Tak for udvist tillid og samarbejde til medarbejdere og 
bestyrelse. Der vil også fremadrettet være behov for et godt 
tilbud til mennesker, der har behov for behandling af sin 
afhængighed af rusmidler og et godt bosted, hvor omsorg 
og medmenneskelig støtte prioriteres. 

”God vind” til Nørbygård !

Erik Jeppesen

NyT fRA NøRbygÅRD

Et tilbageblik
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NyT fRA NøRbygÅRD

Nørbygård arbejder med effektevaluering og systematisk 
dokumentation af den behandlingsmæssige og pædagogiske 
indsats i alkoholbehandlingscentret og i bostedet. Processen 
med udarbejdelsen af dokumentation, har i høj grad bidraget 
til udviklingen af Nørbygårds tilbud.

Alle samarbejdspartnere og interesserede har fået tilsendt 
tryksagen, ved forespørgsel er der mulighed for at få udleveret 
et eksemplar.

Finn Hove Pedersen

På et beboerrådsmøde blev det aftalt, at der 
skule arrangeres en fisketur til en Put & Take Sø. 
Der blev kigget grundig i kalenderen, og turen blev 
fastlagt til en mandag aften. Mandag den 29.maj 
kl. 17.30 var der afgang fra Nørbygård. Vi var 10 
personer afsted, og forventninger var store. 

Vi ankom til Skjoldborg Lystfiske sø, og påbe-
gyndte straks fiskeriet. Fiskene var ikke særlig 
hugvillige, og det lykkedes kun at få en enkelt fisk 

på land, på trods af et meget ihærdig og koncentre-
ret indsats. Vi fiskede i et par timer samtidigt med 
at vi hyggede os med det medbragte (obligatoriske) 
kaffe og kage.Vi var tilbage på Nørbygård igen kl. 
20.45, og alle var enige om at det sagtens kunne 
gøres om en anden gang.

På alles vegne
Ole

Den nye tryksag ”Effektevaluering af den 
behandlingsmæssige og pædagogiske 

indsats i 2016”

Nørbygård på fisketur
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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

NyT fRA NøRbygÅRD

Traditionen tro, har sommeren budt på ture ud af huset. Bussen har fire gange i løbet af juli været 
fyldt og vi er draget ud i det danske sommerland. Turene har bragt os vidt omkring i Salling og på 
Mors. Ja sågar en tur til Fur, blev det til.

Billeder kan sige mere en tusind ord og derfor vil jeg lade billederne tale for sig selv.

Sommerferieture

På tur til Fur. Vi besøgte Den 
gamle havn, hvor der i et lille skur 
var lavet et museum.

Nogle ramte bedre end andre, men 
alle hyggede sig og havde det sjovt.

På Spøttrup Borg, var der Bispens 
Marked, hvor der bl.a. blev kigget 
på smykker

Grillen blev tændt og vi spiste os 
mætte i pølser og brød.

En imponerende udsigt over moler-
graven ved molermuseet på Mors.

Minigolf var på programmet. Vi 
delte os ud på to hold og konkur-
rerede indbyrdes.

Nede i molergraven ledte vi efter 
fossiler til den store guldmedalje.
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Målgruppe: Tidligere beboere og beboere i bosted.

Lørdag den 9. september 2017, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. december 2017, kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds gensynsdage:
•	 støtte	til	at	aftalt	handleplan	iværksættes
•	 at	skabe	fællesskab	og	opbygge	socialt	netværk	
 for derved at øge 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. 

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

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

Lørdag den 9. september 2017, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. oktober 2017, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. november 2017, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. december 2017, 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 pårøren-
dedage sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann 
og Frank Kristensen.

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

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Lørdag den 25. november 2017

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 hen-
vendelse til Anne-Mette Dieckmann og Frank Kristensen.

NyT fRA NøRbygÅRD

Efterbehandlings- og pårørende-
dage for Nørbygård alkoholbe-
handling i 2017

Familiekurser for pårørende i Nørbygård alkoholbehandling i 2017

Gensynsdage for 
Nørbygård bosted i 2017

Nørbygård  .  Nørbyvej 4  .  7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500  .  Mail: noerbygaard@thisted.dk  .  www.noerbygaardcentret.dk
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NyT fRA LOKALgRUPPERNE

Mandag den 17 til Søndag den 23 juli 
Årets tur gik til ”Katthuset” ved Hovedgård i nærheden af 
Horsens. En forholdsvis nyrestaureret F.D.F. lejr i grønne velholdte 
omgivelser. Mellem kl. 13 og 15,30 var alle ankommet. De sidste 
var med Nørbygårdbussen, som vi venligst havde lånt, og med 
Raahede som sikker chauffør.
Da alle var indkvarteret og telte slået op, sad vi et par timer ude i 
det dejlige solskinsvejr inden aftensmaden og lidt mere kaffe med 
medbragte hjemmebagte kager.

Om tirsdagen var vi på Glud Landsbymu-
seum. På rundvisningen så vi fæstebonden 
Rasmus Thomesens – og kogekonen Martas 
huse fra dengang hønsene gik inde og sked 
på lergulvene, og sengene kun var 1,5 meter 
lange, folk sad op og sov, om hygiejne og 
mangel på samme og om grød, øl, flæsk og 
kål med luft i maven som følge. Til sidst i 
rundvisningen så vi huset som initiativta-
geren til Museet havde opført til sig selv 
– et meget spændende hus som indeholdt 
mange spændende og originale ting, men han blev også betragtet som lidt af en landsbytosse. 

Herefter skulle vi igen på rundvisning og igen se og høre om barske og hårde forhold – nemlig Horsens 
Statsfængsel. Her fortalte guiden om hvordan ”Udbryderkongen” Carl-
August Lorentzen i det skjulte gravede sig ud via en tunnel, det tog 11 
måneder, men efter 7 dage var friheden forbi og han var atter tilbage 
bag tremmer. Nu tilbage til ”Katthuset” hvor resten af dagen gik med 
afslapning i form af snak (og kaffe) – kortspil, kryds og tværs, soduko 
eller petanque samt drøftelse af det sidste nye inden for mobiltelefoner 
og hvad den ellers kan bruges til.

Onsdag var fridag. Nogle kørte ud til den ”Genfundne bro”, en 13,4 m høj stålgitterbro over Gudenåen, 
bygget i forbindelse med privatbanen i 1899, senere gemt væk i en dæmning, for igen at blive gravet frem i 
2014. Onsdag var også grilaften. På pladsen var der flere bålsteder, men da risten bestod af et rionet kunne 
det ikke bruges – så store var vore koteletter godt nok ikke. 
Vi indkøbte derfor  2 nye grill ved H.N. og den ene blev videresolgt efter endt brug.
Efter maden kom dagens vits fra N.C. som fortalte at der i weekenden ville blive 30* varme – stilhed – nemlig 
15* lørdag og 15* søndag – da var taget ved at lette.

Torsdag stod vi ret tidligt op – kl. 11 skulle vi sejle med ”Hjejlen” fra Silkeborg til Himmelbjerget. Vejret var 
dejlig sol med lidt vind, vi nød turen, fantastisk natur og smukke huse, men da vi kom ud på ”åbent hav” og i 
modvind, var der godt nok sus i skørterne og vindblæst frisure. Efter en times sejlads kunne vi til styrbordsside 
skue Himmelbjerget og lidt efter var der landgang. Kun  tre ”seje sild” gik op til tårnet, Ulrik var tilbage efter 
3 kvarter, men hans ben er også meget lange og han spiste heller ikke is deroppe på toppen. Vi andre nød 
udsigten, spiste madpakker og de fleste spiste en is, dog ikke Pia – hun spiste to.

NørbyGårDForENiNGENS SoMMErFEriEtUr 2017
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Turen tilbage var mere rolig, sol og medvind og 
bedre plads. Da vi nåede lejren begyndte det at regne. 
Om aftenen var der amerikansk lotteri – med lidt 
forsinkelse idet ”Gamle Ole” var blevet væk – hurtigt 
fik	vi	lavet	en	ny	nr.	90	og	så	var	vi	klar,	købelysten	var	
stor, alle plader blev solgt og næsten alle var heldige 
(gevindster). Efter oprydning og lidt frisk luft m.m. 
(filtreret)	var	der	igen	samlingspunkt,	nemlig	Betina’s	
nylavede jordbærkage som vi nød til aftenkaffen.

Fredag var igen ”Fridag” – så afsted til Genbrugsland i 
Horsens – to store centre, hvor Pia købte så stort ind at John 
måtte hjem (nordjylland) efter lastbilen, måske det også var 
for at vise den frem, den var søreme også flot lavet. Om afte-
nen var der festmiddag, med duge – servietter og blomster 
på bordene, flæskesteg og æblekage m/nødder som var knust 
med et glas champignon idet der ikke fandtes kødhammer 
eller persillehakker i køkkenskuffen.

Lørdag skinnede solen igen, rigtig udevejr, hvor 
yngste deltager, lille Oskar på knap 3 år morede sig 
med at kilde os med lange græsstrå. Han var en rigtig 
charmetrold med krudt i ”enden” der tiltrak os alle. Om 
eftermiddagen blev der fulgt med i den sidste etape af 
Tour	de	France	o.m.a.	Til	aftenkaffen	fik	vi	den	traditio-
nelle ”store rejemad”.

Søndag er hjemrejsedag og det regner, der bliver 
ryddet op og pakket efter en rigtig dejlig uge som nu er 
slut. En uge med godt humør, dejlig mad, hjemmebagt 

kage og det er vist første gang der ikke er indkøbt 
småkager i stakkevis, - drukket kaffe i spandevis 
og røget et par smøger i ny og næ, samt en velas-
sortert kiosk åben 24-7 og for første gang med 
mobil-betaling. Tusind tak til alle der på en eller 
anden måde har bidraget til en dejlig ferieuge. 

Næste år går turen (igen) til ”Sundeved 
Centret” nær Gråsten i det skønne 
Sønderjylland.

Håber vi ses
Lise 

NørbyGårDForENiNGENS SoMMErFEriEtUr 2017
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NyT fRA LOKALgRUPPERNE

GrillaFtEN
Tirsdag den 25. juni mødtes vi fra 
nær og fjern hos Jørgens forældre, i 
Hemmet, til årets famøse grillfest. En 
hel busfuld fra Nørbygård drog afsted 
mod festlighederne og nåede efter en 
lang køretur frem til højt humør og 
stor gensynsglæde med kendte ansigter. 

Snar t var buffeten fyldt op med 
lækre salater og mørt kød i fadevis. 
Stemningen var høj og nakken gik 
livligt, mens Jørgens familie blev ved 
med at bytte de tomme fade ud med 
fyldte. Denne aften, var der ikke sparet 
på noget. Dette understregedes med is-
buffeten, hvor man kunne vælge mellem 
intet mindre end ni forskellige slags 
is og med en tilhørende hjemmelavet 
jordbærsauce. 

Var der nogen, der denne aften gik 
sultne i seng, var det i hvert fald ikke 
værternes skyld.
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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

aDvENtShyGGE på NørbyGårD
Lørdag d. 2. december 2017 kl. 14.00

X     HUSK KRYDS I KALENDEREN     X
Igen i år vil vi invitere til adventshygge på Nørbygård. Det er et af vore 
traditionsrige arrangementer, hvor især tidligere beboere, pårørende og 
børn hygger sig med hinanden og sammen med Nørbygårds beboere, 
deres pårørende og Nørbygårds medarbejdere.

Nørbygård vil være vært og vil gerne have tilmelding senest fredag den 
17. november på telefon 99 17 25 00.

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

Programmet ser således ud:
Kl. 14.00 Gløgg og æbleskiver – kaffe
Kl. 15.00 Underholdning med sang og musik v/Kristine Frøkjær
Kl. 16.00 Genbrugsbutikken på Molevej vil være åben en time
 lav en god julehandel.
Kl.	17.30	 Aftensmad	–	flæskesteg,	ris	a	la’	mande	og	”skrub	af	kaffe”

Arrangementet forventes at afslutte kl. 20.00
Velkommen til en hyggelig dag på Nørbygård

Med venlig hilsen
Personalet, Nørbygård
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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



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
Konstitueret leder: Lene Drejer

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?
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