NØRBYGÅRD NYT
- om menneskelige netværk
Nr. 1, 2018, 29. årg.

Udvikling og Forandring

-alkoholbehandlingscenter og bosted

ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT

- for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård
1

NØRBYGÅRDFORENINGEN
er en støtteforening for Nørbygård
og dermed de mennesker,
der bruger vore tilbud.

BESTYRELSE:
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Herman Grønbæk
Ulla Nielsen
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Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
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Mail: noerbygaard@thisted.dk
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Pengeinstitut: Sparekassen Thy
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NØRBYGÅRD NYT
udkommer 4 gange årligt til foreningens
medlemmer, andre sociale institutioner,
frivillige organisationer, netværksgrupper,
øvrige samarbejdspartnere m.fl.
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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
Jens Otto Madsen
TELEFONER:
Kontoret:
Telefax:

99 17 25 00
99 17 25 25

ADRESSE:
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:
7. maj 2018

REDAKTIONENS SPALTE
Så er vi allerede godt i gang med et nyt år. Dagene
tiltager og vi mærker det allerede. Foråret er på vej.
For mig er det også følelsen af, at noget nyt er på vej.
Forandringen ligger og venter lige om hjørnet. Mange
af jer læsere kender til det med forandringer. Det er en
kæmpe forandring at vælge en anden måde at leve på
og det at skulle have en anden tilgang til livet.
Det valg tager man, når man vælger at ville
leve et ædru liv efter flere år med misbrug.
I dette nummer er der 3 beboere, der kort
fortæller om, hvilke forandringer de arbejder
med. I personalegruppen på Nørbygård, sker
der også forandringer. Det er fortalt at Lene
Drejer er blevet Centerchef. Christina Nielsen
der før var afdelingsleder i Bostedet, er nu
blevet Souschef. Det vil tage meget af deres
tid. Derfor har vi fået en Team koordinator i
henholdsvis Bostedet og i Alkoholbehandlingen. I Bostedet er det Malene Sigh Søndergaard og i Alkoholbehandlingen er det
Anne-Mette Dieckmann. Vi har også fået
en ny medarbejder i Alkoholbehandlingen,
hvor Bodil Vendelbo tiltrådte d.2. januar
2018. Vi vil ønske dem velkommen i deres
nye stillinger.
Vi modtager stadig gerne indlæg fra jer
læsere. I sidder med så meget erfaring i hvor

svært jeres valg om at droppe alkoholen kan være,
hvad det giver af glæder osv. Vi vil ønske jer et dejligt
forår. Husk at bede om hjælp, hvis der er brug for det.
På redaktionens vegne - Lisbeth

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen

Lisbeth Højberg

Claus Verner Nielsen
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Præsentation af ny Bodil Vendelbo
Jeg er ansat som behandler i
døgnafdelingen på Nørbygård pr.
1. januar, og vil hermed hilse på jer
og fortælle lidt om mig. Mit allerførste møde med Nørbygård var i
2009 da jeg, i en vældig snestorm,
kørte til et ”forbesøg med henblik
på straksindskrivning” med en
mand, der havde et stort ønske og
håb om at lave forandring i sit liv.
Jeg kendte manden fra Alkoholbehandlingen i Holstebro, hvor jeg
var alkoholbehandler i 6 år. Jeg
vil aldrig glemme hans historie

og den forskel, han gjorde for sig
selv og for sin søn. At arbejde med
forandring har været et nøgleord
for mig i mange år, senest som
alkoholbehandler i Viborg. Som
socialrådgiver og familieterapeut
har jeg arbejdet i familieafdeling,
psykiatri-og handicapafdeling og
på familiebehandlingscenter. Jeg
bor i Holstebro sammen med min
mand og vores datter på 21 bor i
København. I min fritid sætter jeg
pris på yoga, pilates og en dejlig
krimihistorie.

På Nørbygård arbejder alle beboerne med forandring
Vi har spurgt tre af dem der er i vores alkoholbehandling, hvilke forandringer de blandt andet arbejder med.
Ronald er 47 år. Han har været i
Nørbygårds alkoholbehandling i
en måned. Forinden var Ronald i
Bostedet på Nørbygård i 6 måneder.
Ronald mener han kunne fylde sider
med det han skal lave af forandringer. Udadtil virker Ronald meget
rolig og er altid meget hjælpsom.
Ronald svarer helst ikke nej, hvis
han bliver spurgt om hjælp. Både på
sit arbejde og privat, får han derfor
ofte alt for mange opgaver.
Ronald fortæller, at det er vigtigt for ham at få
arbejdet med følgende punkter:
• At håndtere stress, og tage en ting af gangen, og
at det er i orden at sige nej, hvis ikke han har tid
eller overskud til en opgave.
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• At tale om sine følelser og hvordan
han håndterer dem.
• At være i sit eget selskab. Ronald
fortæller, at han altid har haft svært
ved at være alene. Det har også
været når Ronald var alene, at han
har drukket.
Det sidste punkt, mener Ronald måske er et af de vigtigste punkter for
ham, da det gør ham meget sårbar, at
det at holde sig ædru er afhængig af,
om han er alene eller sammen med andre. Ronald
har mærket, at han under sit ophold, ar blevet bedre
til alle sine arbejdspunkter, men ved også godt, at
han ikke er helt i mål, og at han dybest set skal
arbejde med forandringen hele sit liv.
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Allan er 41 år. Han har været i Alkoholbehandlingen på Nørbygård i
knap 2 måneder. Forinden var han 4
måneder i Bostedet på Nørbygård.
Allan ved, at han bliver nødt til at
lave forandringer, hvis han fortsat
vil være ædru, når han kommer
hjem. Allan har under sit ophold
haft et tilbagefald. Det synes han i
bakspejlet, at han lærte en masse af.
Allan er blandet andet blevet mere
ydmyg over for de kræfter der er
i det, at være afhængig. Allan har
ikke længere nogen problemer med, at erkende
han er misbruger, det er sværere for ham med
accepten. Den arbejder han en del med, og Allan
kan også godt mærke han her har rykket sig. Men
Allan oplever det stadig er svært, at acceptere han
aldrig mere skal drikke alkohol. I den forbindelse,
er det også meget vigtigt for Allan, at have et ædru
og sundt netværk. Hvis ikke det er tilstede, vil

det blive et næsten håbløs kamp,
når ensomheden banker på. Derfor
tager Allan meget med rundt til de
forskellige lokalgrupper der er i
Nørbygårdforeningen. Allan arbejder også med sine følelser, dels at
registrere dem, men også at håndtere dem. Specielt har Allan haft det
svært med, at håndtere vrede. Allan
har igennem sit liv, været vant til at
holde følelserne for sig selv, hvis de
har presset for meget på, har Allan
eksploderet eller misbrugt alkohol
og stoffer, for at fortrænge hvordan han har haft
det. Allan oplever at være bedre til, at åbne op nu,
og fortælle hvordan han har det. Han er efterhånden også blevet mere bevidst om, hvordan han får
tingene sagt. Allan håber på sigt, at blive en bedre
far, der kan træde til fra dag til dag, når misbruget
ikke længere vil fylde. Han håber også på sigt, at
kunne blive en del af arbejdsmarkedet igen.

Alf er 53 år. Forinden han startede i
Alkoholbehandlingen d.13. november 2017, var han i Bostedet i knap
en måned. Alf får førtidspension og
har ikke et arbejde at vende tilbage
til. Alf ved det er vigtigt for ham, at
han alligevel har struktur i sin hverdag. Det var en forandring for Alf,
at komme på Nørbygård, hvor der
netop er struktur. Alf har tidligere
været tilbøjelig til, at tænke, at hans
problem med alkohol ikke var så
slemt, og at han kunne klare tingene
selv. Det ved han nu, at ingen kan. Alf har arbejdet
meget med benægtelse. På Nørbygård har Alf
fundet glæde ved at dyrke motion. Hver morgen
er han nede at træne inden dagens program. Det
vil Alf holde fast i, når han kommer hjem. Alf skal

også gå fast til fysioterapeut 2 gange
om ugen. Lige nu arbejder Alf med
en helbredsplan. Det vil sige en
ugeplan, hvor i han tilgodeser det
han har brug for. Ud over træning,
ved Alf, at det er vigtigt med et
ædru netværk, med hvem han kan
have nogle oplevelser med og tale
med – også om det der er svært.
Her kommer Alf blandt andet i
Nørbygårdforeningens lokalgruppe
i Aalborg. Alf har en kontaktperson,
der står klar til at hjælpe ham, når
han kommer hjem. Det giver ham en tryghed, at
vide det. Alf synes heldigvis også, han stadig har
noget at give af, og håber at finde noget frivilligt
arbejde når han udskrives i begyndelsen af marts.
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Hvordan klædes personalet på
Nørbygård på til det arbejde vi laver?

Som medarbejdere på Nørbygård, er vores fornemmeste
opgave, at hjælpe vores beboere
til at tage ejerskab over eget liv.
Nogen gange lykkedes det
rigtig godt. Det gør os så glade.
Andre gange lykkedes det knap
så godt. Når vi går tæt op og ned
af andre der arbejder hårdt med
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deres liv, kan det ikke
undgås at det påvirker
os. Ikke mindst så bruger vi hinanden og så får
vi supervision, hvor vi
vender vores sager med
en professionel supervisor. Vi har forskellige
grunduddannelser. Vi
har ansat pædagoger,
social og sundhedsassistenter, sygeplejersker,
og socialrådgivere. De
der arbejder i vores alkohol
behandling har desuden en terapeutiske overbygning. Mange
af os har desuden et kursus i at
give NADA. Ud over det tager
vi løbende relevante kurser. I
2017 havde vi d.10.maj undervisning omkring noget af den
lovgivningen der ligger inden

for Serviceloven ogAktivloven.
I 2017 har Finn og Ole 3 gange været afsted på et kursus om
kognitive behandlingsformer.
Det tilstræber Nørbygård, at
hele personalegruppen har været
på kursus i. Både i Alkoholbehandlingen og i Bostedet holder
vi hver en årlig ”Stop op dag”.
Den bruger vi på at bremse op
og få kigget på om der er noget
af det vi laver, der skal justeres.
Vi vil også gerne inspireres
udefra. D.11. januar var personalet fra Bostedet derfor en
dejlig tur på Møltrup Optagelseshjem. Det hænder at vi har
beboere, der har været der, eller
de har beboere der har været på
Nørbygård.
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Indbydelse til
Generalforsamling i
Nørbygårdforeningen.
Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til generalforsamling
på Nørbygård fredag d.20 april 2018 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 10 april 2018.

På bestyrelsens vegne
Ove Raahede.
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Nørbygårdforeningens årsredegørelse 2017
Familielejr:

Økonomi 2017:

20 personer, heraf et barn, deltog i Nørbygårdforeningens traditionsrige familielejr som i år gik
til ”Kathuset” Gl. Kattrupvej 8732 Hovedgård.
Det var et meget vellykket arrangement, som
virkelig var en rigtig god og positiv oplevelse for
alle deltagerne. Der var udflugter, til Silkeborg
og Horsens Statsfængsel, Glud Landsbymuseum,
”Den genfundne bro” 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”.

Årets omsætning blev på : 120.525 kr. og gav et
overskud på: 10.984, kr. som overføres til 2017.

Weekend ture:
Der blev afholdt weekend ture nr. 45 og 46 og de
foregik henholdsvis i ”Skovhuset” Øster Vandet
og på ”Bamse Bo” ved Ulstrup. Her var der som
sædvanligt næsten fyldt op med glade og rare
mennesker, der rigtig hyggede sig fik meget god
mad, og et godt social samvær.

Fælles aktiviteter:
I 2017 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, bowling aftner, minigolf,
og udflugter til forskellige danske seværdigheder.

Nørbygård Nyt:
4 gange årligt udsendes medlemsbladet ”Nørbygård Nyt”. Her fortælles om foreningens mange
aktiviteter, og nyt fra lokal-grupperne og Nørbygård. Livshistorier skildres, holdninger fremføres
og meninger brydes.

Lånedepot for Medlemmer:
I 1999 blev der oprettet et depot. Dette indeholder
telte, liggeunderlag, bestik m.m. I 2016 er tingene
mest blevet brugt ved de større arrangementer,
men også små grupper af medlemmer er meget
velkomne til at låne div. udstyr til gavn for gode
oplevelser og fællesskab.
8

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

Selvhjælpsgrupper:
I 2003 startede en ny type efterbehandlings grupper. ”Lokal P.F.T. som i sit koncept ligger i naturlig
forlængelse af behandlingen på Nørbygård. Der
er pt. 4 aktive grupper. Desuden er der 4 aktive
selvhjælpsgrupper for pårørende.

Medlemmer:
I 2017 var antallet af medlemmer 215 personer/
husstande.

Lokalgrupper:
Der findes 5 lokalgrupper i henholdsvis AalborgNykøbing-Holstebro-Herning og Viborg, som på
forskellig vis har fungeret rigtig godt i 2017. Der
har også været en stor aktivitet på tværs af grupperne til styrkelse af vores netværk.
Ove Raahede
Formand
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Nørbygårdforeningens profil
Navn og adresse:
Telefon / Fax:
E-mail og webside:
Geografisk område:
Antal medlemmer:
Målgruppe:
Formål:
Bestyrelse:

Nørbygårdforeningen, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm,
9917 2500 / 9917 2525
noerbygaard@thisted.dk / www.noerbygaardcentret.dk
Nordvestjylland, men med medlemmer i hele landet.
Ca. 205 personer/husstande
Brugere/tidligere brugere af Nørbygård, familie, pårørende og
andre berørt af misbrug af rusmidler.
At lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten i et alkoholfrit
og rusfrit miljø.
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 - inspireret af socialrådgiver Ulla Habermanns
tanker og bog fra 1987: ”Det 3. netværk”. Der sættes fokus på dette ”frivillige netværk”. Nørbygårdforeningen 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 Nørbygård og hjemvenden til det ”almindelige” pulserende liv.

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har siden starten bygget meget på lokale aktiviteter og lokalt engagement i byerne: Viborg, Nykøbing, Holstebro, Herning og Aalborg. De fleste aktive medlemmer er selv tidligere
brugere af Nørbygård, eller er pårørende. Lokal-grupperne har en høj grad af kompetence og planlægger
selv deres aktiviteter. Desuden skabes der aktiviteter på tværs af geografien. 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 mennesker med plads til fle-re. Derudover er
Nørbygårdforeningen og lokal-grupperne ”base” for deltagelse i an-dre aktiviteter uden for foreningen.
Det er rart og givende at have nogen at dele oplevelse, erfaringer, tanker og følelser med.

Familieaktiviteter og selvhjælpsgrupper
Nørbygårdforeningen henvender 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 frivilligt socialt arbejde i Nørbygårdforeningen. 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 frivillige medarbejder tager vare på sig selv og har et bagland i foreningen at søge støtte hos.
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Årsredegørelse fra lokalgrupperne
Viborg:

Holstebro:

Det har været et stille og roligt, men så sandelig
også et godt år her i Viborg gruppen. Vi er en lille
gruppe på 10-12 personer der mødes på onsdage
i ulige uger, og når der er besøg fra Nørbygård,
er vi så ca. 20-22 mennesker der får en rigtig god
og hyggelig aften sammen. Vores P.F.T. står lige
for tiden på ”stand-by” men hvis der er behov for
nogle møder så er vi selvfølgelig klar til at starte
op igen. Til vores Kano Weekend tur på ”Bamse
Bo” i Ulstrup, var vi desværre ikke så mange
som vi plejer at være, men dem der var med, fik
sig igen en rigtig god og hyggelig weekend med
en masse god mad og rigtig hyggeligt samvær,
og dem der tog en kanotur på Gudenåen havde
også en rigtig hyggelig dag, og de kom alle hjem
igen i god behold. Der var ingen der blev våde
denne gang. Så vi har allerede nu reserveret en
ny weekend på ”Bamse-Bo i 2018.01.24. Til vores
julehygge var vi 26 dejlige mennesker der rigtig
hyggede sig med god mad, en masse snakken og
igen et forfærdeligt uhyggeligt spændende pakkespil. Jeg tror at 2018 vil blive et ligeså godt år,
for med al den støtte og opbakning I alle giver,
så kan det jo ikke blive bedre.
Ove Raahede

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 Ebbesensvej 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 ”Gården,” hvis der er noget. I år har vi den
store glæde, at der er kommet nye medlemmer til
vores gruppe, så vi ser positivt på fremtiden, og
modtager meget gerne flere nye. Det ser ud til,
at vi har stabiliseret os med 20-30 deltagere til
de almindelige arrangementer. På PFT møderne
mødes vi ialt mellem 8 og 15 personer. Vi anser
disse møder for meget vigtige som et redskab i
kampen 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 erfaringer. 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 arrangementer, har vi igen
i år 2017 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 2018.

Nykøbing:
Nykøbing-gruppen mødes onsdage i lige uger.
Vi er en flok på 10-15 personer, og når der er
besøg fra Nørbygaard er vi 5-10 personer mere.
Vores PFT kører ikke i øjeblikket, men bliver
genopstartet, såfremt der er behov for det. I juli
måned var vi en flok på 10 personer, som tog til
Lyby Strand og spiste aftensmad. Kaffen indtog
vi hos Jenny og Boje. I august måned var det tid
til vores grillaften, som vi holdt over hos Jenny
og Boje. Lørdag d. 16. december holdte vi vores
juleafslutning/julefrokost, som nogen af os havde
forberedt hjemmefra. Vi havde en rigtig hyggelig
dag med god mad, pakkespil og snolder.
Ulla Nielsen
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Med venlig hilsen
På Holstebrogruppens vegne
Hermann Grønbæk

Aalborg:
Vi mødes i Aalborg lokal gruppe to gange om
måneden, den første onsdag i måneden afholdes
der social aften og 14 dage senere, den tredje
onsdag i måneden, afholdes der PFT. Vi er ca.
25-30 personer til social aften, hvorfor vi pt. er
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i gang med at lede efter nye lokaler, mens vi er
14-16 personer til PFT. I Aalborg oplever vi stor
tilgang af medlemmer, da Aalborg Kommune
benytter Nørbygårds tilbud. Dette medfører også
at vores mulighed for at benytte det store lokale på
Cafe VæXt ikke længere er en mulighed, grundet
brandregler. I samarbejde med Aalborg Kommune og andre instanser, har det desværre ikke
endnu været muligt at finde et nyt fast lokale der
er stort nok, samt plads til fremtidig vækst af
gruppen. Vi arbejder videre på sagen, så vi kan få
nogle nye trygge rammer. I Aalborg er vi klar over
hvor vigtigt det er at mødes i gruppen og derved
holdes fast i vores helbredelse og livsførelse. Tak
for opbakningen i 2017, lad os fortsætte det gode
arbejde i 2018.
Bjarne

Herning:
Vi har i Herning to månedlige arrangementer. Der
er socialaften hvor vi som oftest er ca. 35 deltagere. Der er altid en hyggelig og god stemning til
de sociale aftener. Så har vi PFT- møder. Der er
stille til PFT aftenerne, hvor der har været enkelte
aflysninger. Der har igen i år været grill aften
hos Jørgen, i forbindelse med Sct. Hans, hvor vi
var rigtig mange - over 40. Så har vi selvfølgelig
julefrokosten, der tiltrækker godt 40+ hvert år :-)
Vi håber på i fremtiden, at kunne gøre det bedre
da vi er ret ung gruppe endnu.
Jørgen Larsen

Forårs hyttetur
Fredag d. 25. maj til søndag d. 27. maj 2018
Turen går til det naturskønne Mors. Vi skal bo på
Susvind (www.susvind.dk). En hytte, som ligger på
adressen: Højvej 12 Tæbring, 7900 Nykøbing Mors
Huset har en smuk beliggenhed med en enestående
udsigt ud over Dragstrup Vig. Der er egen badestrand og en mindre sø hvor vandstanden er under
en meter. På denne sø er der mulighed for at sejle i de vandcykler og kanoer, som er til rådighed på
stedet. Til hytten hører desuden udendørs borde og en havepavilion. På området er der også en svævebane, legeredskaber og 2 sheltere.
I løber af weekenden bliver der arrangeret forskellige aktiviteter. Der vil også være tid til en shoppetur i Nykøbing lørdag formiddag. Ligesom vi naturligvis holder fast i traditionen med gallamiddag
lørdag aften.
Ankomst:
Afrejse:
Pris:

Fredag d. 25. maj fra kl. 16.00
Søndag d. 27. maj kl. 14.00
Kr. 350,00 pr voksen og kr. 175,00 pr. barn.

Bindende tilmelding senest d. 13. maj til Ulla på tlf.: 41 27 75 05
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Sommerferietur 2018
Uge 29 - mandag den 16. til søndag den 22. juli
Sundeved Centret, Stenderup Kirkebakke 4, Sønderborg
Sundeved Centret ligger i pragtfulde omgivelser med natur- og vadrestier ved døren. Nybølstien
fører til landets mindste og sjoveste skov, Nøffelskoven, hvor der er mange sjove figurer af træ. En
tur på Gendarmstien langs Flensborg Fjord kan også anbefales.
Priser:

Voksne
Børn (4-17 år)
Børn (0-3 år)

1.100 kr.
550 kr.
275 kr.

Tilmelding og betaling:
Tilmeld til Ove Christensen på tlf. 91530990 senest 1. juni 2018. I tilfælde af afbud efter den 8. juli
er der ingen tilbagebetaling. Indbetalingsinfo bliver udsendt i den første uge i juni, og beløbet skal
være betalt senest 29. juni 2018. Der er 50 sovepladser + mulighed for opstilling af telte.
Udflugter:
Der arrangeres udflugter 2 dage.
Reservering af lejrudstyr:
Bestilles hos Ove Christensen ved tilmelding.
Med venlig hilsen
Ferieudvalget 2018
Betina Hansen
Lise Mark Ahm
Pia Kristensen
Ove Christensen
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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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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 Søren Juel
Christensen, tlf. 53 50 24 55.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program,
mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Søren Juel Christensen,
tlf. 53 50 24 55. Mail: scbyg1971@gmail.com
Nørbygårdforeningens depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Christina Nielsen, tlf. 99 17 25 09
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!
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

