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Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:
6. august 2018

REDAKTIONENS SPALTE

På Nørbygård har vi i foråret bl.a. været optaget
af den nye persondataforordning. Det betyder, at vi
skal skrive journal på en anden måde, og at vi heller
ikke må gemme det, vi skriver, på samme måde som
vi plejer. Det er også blevet mere omstændigt at tage
billeder og opbevare dem, som vi førhen har gjort.
Hvis der f.eks. skal tages billeder til bladet her, så er
der en lang skrivelse som hver enkelt der skal på billedet skal forholde sig til og skrive under på. Det er
jo godt, at der bliver passet på hver enkelt, men der
er også nogle ting der bliver mere besværlige. I en
overgangsfase kan det være, at der bliver lidt færre
billeder af aktiviteter i bladet, men jeg håber det
retter sig ind igen. Personligt synes jeg selv billeder
er meget interessante og sigende for en situation. Vi
glæder os til vi er blevet mere fortrolige med det nye
Nørbygård er en selvejende institution under
K.F.U.M. med driftsoverenskomst med Thisted
kommune. Det betyder, at vi har en bestyrelse. Den

nuværende bestyrelse præsenter sig selv her i bladet.
Sommeren står for døren. Det er dejligt, men det
er også altid en udfordring at få kabalen til at gå op
med ferie blandt personalet på Nørbygård. Vi har jo
fortsat åbent hele døgnet i 365 dage om året uanset
årstid. Vi tror faktisk, det er lykkedes i år med at få
det til at hænge sammen.
Vi håber I ude i landet vil få en dejlig sommer, og
opfordrer til at tage med på de ture der bliver afholdt
af Nørbygårdforeningen. Husk at sammen står man
stærkere. Vi håber, at den dejlige varme vi har haft i
maj, fortsætter ind i ferieperioden.
På redaktionens vegne - Lisbeth

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen

Lisbeth Højberg

Claus Verner Nielsen
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Praktikanter på Nørbygård
På Nørbygård har vi løbende glæde af at have
praktikanter. Vi har i mange år haft diakonelever
fra Diakonhøjsloen i Århus. Det er valgt fra nu,
da der ikke har været så stor søgning derfra og da
det også er lang væk for den enkelte studerende.
I stedet håber vi på et godt samarbejde med Pædagogseminariet i Thi-sted. Normalt vis er det til stor

gensidig glæde for den studerende, medarbejdere
og beboere, når vi har en praktikant på Nørbygård.
Ind i mellem har vi også samarbejde med andre
steder om praktikanter. I år har vi haft fornøjelsen
af at have Michael hos os i 7 uger. Pia og Sune er
stadig hos os. De vil nedenfor præsentere sig selv
og hvor de kommer fra.

Mikael Eriksen Hyldahl, merit
pædagogstuderende på Nørbygård
fra d. 26. marts – 18.maj.

denne måde kan jeg kombinere mit
studie med mit arbejde ved siden
af. Jeg er merit studerende og det
vil sige, at har man minimum 5 års
pædagogisk erfaring som jeg har,
skal jeg ikke ud i 2. og 3. praktik.
Så min eneste praktik jeg skal ud
i er her på Nørbygård. Jeg havde
selv et ønske om, at komme i praktik her på Nørbygård, for blandt
andet at få lidt mere viden om det
at have et misbrug. I min fritid
er jeg håndboldtræner både for
voksne og børn, i mine yngre dage spillede jeg selv
håndbold på topplan. Derudover spiller jeg tennis,
kører og følger mine børn til forskellige aktiviteter
og elsker at rejse i både ind- og udland og få nogle
gode oplevelser sammen med familie og venner.

Jeg er 41 år, bor i Nors i hus med
min kone og 2 piger på 7 og 9 år. Til
daglig og igennem de sidste 8 år har
jeg arbejdet på et socialt psykiatrisk
bosted i Thisted, som hedder Bofællesskabet Grønningen, hvor der bor
voksne mennesker, som har en eller
flere former for psykiatriske lidelser.
Derudover er jeg begyndt at tage en
bachelor i pædagogik, som jeg startede op på i
september 2017 i Viborg og er færdig i sommeren
år 2020. Det fungerer på den måde, at jeg er til nogle
forelæsninger i Viborg ca. 4-6 gange om måneden
og derudover studerer jeg online via nettet. På
Sune Brink.
Jeg er i praktik i bostedet på Nørbygård fra 7. maj til midt i august, hvor
jeg skal læse til social rådgiver. Mit
navn er Sune Brink, 25 år gammel
jeg har en søn på et år og min kæreste er hans mor, vi bor os tre i vores
hus i Nors. Jeg glæder mig til min
tid på Nørbygård hvor jeg vil suge
alt til mig og lære alt hvad jeg kan
nå. Jeg har tidligere arbejdet i børnehave og vuggestue i Aarhus hvor
jeg boede i 3 år. I min fritid tegner
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jeg, har også haft graffiti-projekter
i form af kæmpe reklame skilte der
hænger i Aarhus. Den første tid
jeg har haft her på Nørbygaard har
været utrolig spændende, alle har
taget godt i mod mig og jeg nyder
hver dag jeg er her. Jeg er glad for
at have fået muligheden for at lære
om hvordan tingene foregår et helt
fantastisk sted som dette. Jeg håber
at stedet, personalet og beboerne
bliver lige så glade for at jeg er her,
som jeg selv er.
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Jeg hedder Pia (jeg er alkoholiker)
Siden januar 2018 har jeg været i
praktik på Nørbygård. Jeg er tilknyttet Bostedet. Her deltager jeg i og
støtter op om, de daglige gøremål:
Rengøring, madlavning, motion...
Jeg taler meget med beboerne både
1-1 og med flere. Jeg står for Kreativ
Værksted og lige for tiden maler vi
sten, som skal sælges til Stafet for
Livet. Overskuddet går til Kræftens
Bekæmpelse. Jeg blev uddannet som
pædagog i 1987 og arbejdede primært som støtte- (Down Syndrom,
ADHD). I gennem 1990`erne fik jeg sværere og
sværere ved at styre mit alkoholforbrug og i 2001
kom jeg på Nørbygård. Efter endt behandling
i 2002 flyttede jeg sammen med Ole, som jeg
havde mødt i behandlingen. Vi købte en nedlagt

landejendom i 2007 og dyrker nu
grøntsager til husbehov og har
kødkvæg som hobby. I 2006 tog
jeg uddannelsen til SOSU-hjælper
- arbejdede 1 år som aftenvagt og
har de sidste 10 år arbejdet med
Demens/Aktiviteter på Vibedal
Ældrecenter. Jeg bruger megen
tid på frivilligt arbejde inden for
Kræftens Bekæmpelse og Anonyme Alkoholikere. Ole og jeg
er rigtig glade for at rejse. Vi har
bl.a. a været i Canada 2 gange og
har de sidste 4 år været på Kreta
2 gange om året. Her har vi mødt
en fantastisk kreatansk familie. Jeg er utrolig glad
for min praktik. Der er en dejlig atmosfære og alle
er meget omsorgsfulde over for hinanden. Så tak
til både personale og beboere for den måde I er
på!!! Jeg kan kun få det bedre, når jeg er her!!!

Nørbygårds bestyrelse består af:
Bent Møller Jensen (formand):
Jeg driver et landbrug i Sydthy. Da jeg ikke har dyr mere, har jeg fået mere tid til
foreningsarbejde. Jeg har været og er stadig meget engageret i kirkeligt arbejde
(K.F.U.M. og K.F.U.K., menighedsråd, Y`s Men m.v.). Jeg ser arbejdet i K.F.U.M’s
Sociale Arbejde som en naturlig del af dette engagement.”

Svend Poulsen:
Efter at have afsluttet den dengang obligatoriske 7 års skolegang var jeg landmand
indtil 21 års alderen. Derefter real- og studentereksamen og efterfølgende medicinstudie. Siden 1989 praktiserende læge. Er nu pensioneret. Gift med Ellis, der har
været sygeplejerske. Jeg har deltaget i en del frivilligt arbejde relateret til KFUM
og Folkekirken. Er med i Y` Men, der er en støtteorganisation til KFUM og bl.a.
yder et betydeligt humanitært og socialt arbejde. Har været med i Nørbygaards
bestyrelse siden 2014. Baggrunden for at sige ja til arbejdet, er et ønske om at
medvirke til skabelsen af de bedst mulige rammer og vilkår for den gruppe borgere, der har behov for
at få redskaber til at få sat en anden kurs i tilværelsen.
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Else Gregersen:
Mit navn er Else Gregersen, jeg er bor i Frøstrupområdet, hvor jeg og min mand
driver planteavl. Mit arbejde er psykiatrisk sygeplejerske ansat i Psykiatrisk
Ambulatorium Thy – Mors. Nørbygaard er et spændende behandlingssted, og
det er gode møder vi har, hvor vi drøfter både nutid og fremtid for institutionen.
Medarbejderne er engagerede og dygtige, og vi har et givende fællesskab. Tidligere
har jeg været en del år i bestyrelsen for folkeskolen, i bestyrelsen for en efterskole,
og er nu medlem af det lokale menighedsråd.

Ole Christensen:
Jeg er her pr. 1. januar 2018 valgt til bestyrelsen for en 4 årig periode for KFUM Sociale arbejde. De sidste 8 år har jeg repræsenteret Thisted kommune i Bestyrelsen.
Har siddet i Kommunalbestyrelsen i 16 år og har haft sundhed og misbrug som mit
kerneområde. Mit arbejdsliv er gået med smede faget, blev udlært i 1968 Bedsted,
gik på efterløn 2010. I rigtige mange år været valgt til fagforeningsbestyrelser,
og tillidsmand i ca. 30 år. Glæder mig til fortsat samarbejde med bestyrelsen og
ledelsen til gavn for brugere af Nørbygård.

Jens Otto Madsen:
Jeg er byrådsmedlem for Enhedslisten - de rød-grønne (Ø) i Thisted kommunalbestyrelse. Sidder nu i Social- og Sundhedsudvalget (SSU), i sidste valgperiode
sad jeg Børne- og Familieudvalget (BFU). Til daglig er jeg rektor for Thy-Mors
HF & VUC. Har fire voksne børn og 4 børnebørn. Brænder for dem, der lever på
skyggesiden af samfundet!
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Ove Raahede:
Jeg hedder Ove Raahede og bor i Langå, sammen med min kone Sonja. Inden jeg
gik på pension, nåede jeg at uddanne mig til Værktøjsmager, Industrifag tekniker,
Elinstallatør, Dieseltekniker, og sidst men ikke mindst Ædru Alkoholiker. Jeg har
også været formand for Metal Lærlinge Klub i Struer, sikkerhedsrepræsentant og
tillidsmand. Jeg har haft flere formandsposter. Jeg har været formand for Struer
Bordtennis Klub, formand for forældrerådet i Gimsing Børnehave, formand for
Sportsudvalget i Struer Motor Sport, og bestyrelsesmedlem i Kjellerup Cross Klub,
Park Ferme Chef i Thy Motor Sport. Jeg har været formand for Nørbygårdforeningen siden 2004 og
medlem af Nørbygårds bestyrelse siden 2007.
Derforuden er Anne-Mette Dieckmann med som medarbejderrepræsentant og Lene Drejer som
vores leder.

Citater om ensomhed:

Citater om venskab:

”Gode relationer holder os i live, mens ensomhed slår
ihjel”

”Venskab fødes i det øjeblik hvor den ene person siger
til den anden: “Hvad! Også dig? Jeg troede jeg var den
eneste”

”Ensomhed er ikke at være alene, men følelsen af at
ingen bekymrer sig om en”
”Man er aldrig så ensom, at man ikke har flere millioner
at dele ensom-heden med”

”Fald kun langsomt ind i venskaber, men når du er deri,
så fortsæt fast og konstant”
”Venskabets sprog er ikke ord men betydninger”
”Gode venner kan lave alting sammen, men kun de
bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen”.

NYT FRA LOKALGRUPPERNE

Referat fra Nørbygård Foreningens general
forsamling fredag den 20. april 2018
Pkt. 1.: Velkomst og godkendelse af generalforsamlingen.
Formand Ove Råhede bød velkommen og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Pkt. 2.: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Dirigent: Christina, referent: Finn, stemmetællere: Arne og Lars.
Pkt. 3.: Godkendelse af formandens beretning.
Formanden fremlagde sin beretning fra år 2017, Generalforsamlingen
godkendte efterfølgende denne.
Pkt. 4.: Godkendelse af regnskab for år 2017.
Kasseren fremlagde regnskabet fra år 2017. Årets resultat var et overskud på 10.984,78 kr.
Foreningen har et indestående på 132.110,36 kr. Regnskabet er revideret og godkendt
uden bemærkninger af revisionen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Pkt. 5.: Beretning fra lokalgrupperne, samt ad hoc udvalg.
Nykøbing gruppen ved Ulla: Et stille og roligt år i Nykøbing, der deltager i snit ca. 10
til 15 personer til møderne, plus de der kommer fra Nørbygård. Nykøbing afholder ikke
PFT møder i øjeblikket. I år 2017 blev der afholdt en tur i juli måned til Lyby strand, hvor
der blev spist aftensmad, derefter kørte gruppen op til et par lokale medlemmer og fik
aftenskaffe. Der blev også holdt et komsammen i august måned og den 16. december var
der jule hygge, med alt det der hører til. Pia reklamerer for forårs turen, som bliver af
holdt på Mors i Susvind fredag den 25. maj til søndag den 27. maj. Tilmelding til Ulla på
tlf. nr.: 41 27 75 05.
Holstebro gruppen ved Herman: I Holstebro prioriterer de PFT-møderne meget højt, der
er i snit ca. 12 til 15 personer, det er gode aftener med godt indhold. Til de sociale aftener
er der ca. 20 til 30 personer. I Holstebro ser de meget frem til, at det er nye medlemmer
der deltager i PFT-møderne, det er særdeles vigtigt, at der arbejdes på at forebygge tilbage
fald. Herman forklarer, at gruppen har en stor viden og erfaring, så der er stor grundlag
for at yde hjælp. I år 2017 blev der afholdt en grill aften ved Ulfborg, denne vil også blive
afholdt i år, måske kan man få en ulv at se. Der blev ligeledes afholdt et jule arrangement
med god tilslutning, dette vil også gentage sig i år.
Herning gruppen ved Ib: Gruppen holder til i Misbrugs centret, der er god tilslutning
til PFT-møderne, såvel som de sociale aftener. Til de sociale aftener er der i snit ca. 30
deltagere. I år 2017 har der været afholdt et grill arrangement ved kontakt person Jørgen
og hans forældre. Det er et stor tilløbstykke og en rigtig hyggelig aften, dette vil også
blive afholdt i år, tæt på Sct. Hans. Der har også været juleafslutning med god mad og
pakke spil, også en rigtig god aften. Der vil også være jule afslutning i år.
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Ålborg gruppen ved John: Det går godt i Ålborg, der bliver arbejdet sammen med
Kommunen på at finde nye og større lokaler, da de gamle ikke længere kan rumme de
mange deltagere. Til PFT-møderne er der i snit ca. 15 til 18 deltagere, rigtig gode møder
med relevant indhold. Flere af deltagere har fået god hjælp til disse møder. Til de sociale
aftener er der altid mange deltager.
Viborg gruppen ved Ove: Viborg er en gammel fasttømret gruppe, der bliver ikke afholdt
PFT-møder, hvis der er noget der skal tales om, bliver dette gjort til de sociale aftener. Det
har været et stille år i Viborg, der har været en efterårs weekend tur, sædvanen tro til Bamse
bo, en rigtig hyggelig weekend med bl.a. Kano sejlads. Denne tur vil også blive afholdt i år,
dog vil indkvarteringen denne gang komme til af være i luksus hytterne. Der har også
været juleafslutning i Viborg med god tilslutning, der vil også være jule afslutning i år.
AD HOC udvalg
Sommerferie: Sommerferie udvalget består af Pia Kristensen, Ove Christensen, Betina
Hansen og Lise Mack Ahm. Lise fortæller omkring den forstående ferietur i uge 29. Turen
går til Sundeved Centret, Stenderup Kirkebakke 4, Sønderborg. Et natur skønt sted med
mange muligheder, kan varmt anbefales. Udvalget håber på god tilslutning i år, da der ikke
var så mange med sidste år. Kontakt Ove Christensen på tlf. nr. 91 53 09 90.
Weekend udvalg: Efterårs turen til Bamse har Viborg gruppen som udvalg, forårs turen
har Nykøbing gruppen som udvalg. Ove gør reklame for turen til Bamse bo, det er altid
en god weekend, hvor der bl.a. Sejles i kano på Gudenåen, altid med strømmen.
Indkvarteringen bliver i år opgraderet til luksus lejligheder med bad.
Pkt. 6.: Valg til bestyrelsen.
Beboerrepræsentant Bosted Yvonne H., der skal findes en repræsentant fra Behandlingen.
Medarbejder repræsentanter Christina Nielsen og Finn Hove Pedersen.
Nykøbing: Ulla. Viborg: Ove R. Herning: Jørgen L. Holstebro: Herman G. Ålborg: Søren
Tre bestyrelsesmedlemmer blev valgt på Generalforsamlingen, alle på genvalg:
Yvonne B, Anja og Ib.
Pkt. 7.: Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning med 25 kr.
Det vil sige for en person vil kontingentet blive 150 kr. og for en familie 250 kr.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 8.: Evt.
Ove R. orienterer om støtte til ferie turer. Hvis man ønsker støtte fra foreningen til en
ferietur, skal man skrive et begrundet brev og stile det til Ove R. Der er spørgsmål til
foreningens kassebeholdning. Hvis foreningen skal gøre sig forhåbninger om at kunne
søge midler hjem fra kommuner, skal kassebeholdningen ned på ca. 65.000 kr. Det er
foreningens samlede regnskab, der danner grundlag for de enkelte klubbers ansøgninger.
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Bestyrelsesmøde fredag den 20. april 2018
Efter generalforsamlingen på Nørbygård
Pkt. 1.: Velkomst samt valg af dirigent og referent.
Dirigent: Ove Råhede, referent. Finn Hove Pedersen
Pkt. 2.: Valg af forman, næstformand og kasserer.
Genvalg, Formand: Ove R., næstformand: Jørgen L. Kasserer Ulrik
Pkt. 3.: Retnings linjer og krav til bestyrelsesmedlemmer underskrives.
Alle tilsted værende bestyrelsesmedlemmer underskrev retningslinjer.
Pkt. 4.: Dato for næste bestyrelsesmøde på Nørbygård.
Fredag den 15. juni 2018 kl. 16.00.
Pkt. 5.: Evt.
Ingen ting.

Nørbygårdforeningens generalforsamling
Fredag d. 20 april 2018.
Formandens beretning for 2017.
”Der står et lys og brænder, foran min fod, lige
her hvor verden ender, der hvor stjernerne de
stod.” Når jeg hører Madsen spille denne melodi,
”Nattens sidste gæst” kommer jeg til at tænke på
tiden før mit ”besøg” på Nørbygård. Vi er jo rigtig
mange som var så heldige, at vi kunne se hvor
”lyset” viste os hen, nemlig til Hanstholm, og efter
endt ”uddannelse” på Nørbygård, så kommer der
et vers mere som jeg syntes passer rigtig godt til
vores videre liv nemlig:
”Sneen smelter på bålet, bag det flammende hav,
og natten den er bestjålet, og lagt i sin grav”. Så
lige ”pludselig” er alt det sure og besværlige liv,
som vi levede før vi kom på Nørbygård, vendt til
noget rigtigt godt og positivt, nemlig at leve som
det menneske man virkelig er. Men der kommer
måske nogle udfordringer hen ad vejen, og så er
det jo rigtig godt er der er et sted, nemlig Nørbygårdforeningen, hvor man kan komme og få ”en
god snak” i en af vores 5 lokalgrupper.
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Nu er det jo ikke sådan at vi bare snakker her
i Nørbygårdforeningen. Der sker nemlig en hel
del andet. Vores sommerferietur i 2017 blev
afviklet i ”Kathuset” tæt på Horsens, her var vi
20 voksne + 1 barn, som alle fik en rigtig god
og hyggelig uge sammen. Der var udflugter til
Silkeborg og Horsens og som sædvanlig et rigtig
godt og hyggelig samvær. Så en stor tak til alle jer
i ferieudvalget for jeres indsats. I 2017 blev der
igen afviklet weekend ture nr.: 45 og 46. Den ene
var i ”Skovhuset” Øster Vandet og den anden var
på ”Bamse-Bo” i Ulstrup.
Vi var ikke så mange i ”Skovhuset” men dem
der var med, fik en rigtig god og hyggelig weekend, vi var bl.a. En tur i Klitmøller med hvad der
sig hører. På ”Bamse-Bo” var der som sædvanligt
fyldt op med glade mennesker der rigtig hyggede
sig, med god mad, og et fantastisk godt social
samvær. Så også en rigtig stor tak til alle jer i
weekend udvalget.
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Til vores årlige tilbagevendende ”Advents
Hygge” på Nørbygård var vi i 2017 110 rare og
glade mennesker, der igen fik os en rigtig god og
hyggelig dag sammen, med alt hvad der sig hører.
Vi håber at der også i 2018 er en advents hygge på
Nørbygård. Så en stor tak til Nørbygård.
Vores 5 lokalgrupper i henholdsvis Nykøbing,
Viborg, Holstebro, Herning og Aalborg, har også
i 2017 fungeret rigtig godt, med bl.a. P.F.T. møder,
sociale aftener, og mange forskellige aktiviteter,
som I vil høre mere om under punkt 5.
I 2017 har vi igen haft en lille stigning i vores
medlemstal, så vi i dag er 223 medlemmer. Lidt
er jo også godt, så jeg tror stadigvæk på at Nørbygårdforeningen, med den støtte og opbakning I alle
giver, er at finde fremover. Nørbygårdforeningens
økonomi for 2017 ser meget fornuftig ud. Vi havde
en omsætning på 120.525 kr., og det gav et overskud på 10.984 kr. At vi stadig har penge i kassen,
skyldtes til dels at vi er gode til prioritere, og at vi
har haft et rigtig godt samarbejde med Røde Kors
butikken her i Hanstholm. Så en stor tak til Røde
Kors butikken.
Desværre kan vores samarbejde med Røde
Kors butikken, som har stået på i hele 26 år,
ikke fortsætte, da de vil flytte deres aktiviteter til

”Aldi” bygningen i Hanstholm. Omkostningerne
ved at flytte skønner Røde Kors vil være mellem
800.000 -1 million kr. + en månedlig husleje på
15.000 kr. + udgifter til el vand og varme samt
div. forsikringer. Disse udgifter skal deles 50/50
hvis samarbejdsaftalen skal fortsætte. Disse krav
har hverken Nørbygårdforeningen eller Nørbygård
mulighed for at opfylde.
Vi vil igen her i 2018 ansøge de forskellige
kommuner om §18 midler, selv om det er meget
vanskeligt, da de mener at vi har penge nok i vores
kasse. Vores kasserer vil fortælle meget mere om
Nørbygårdforeningens økonomi under punkt 4.
Vores medlemsblad Nørbygård Nyt er jo en del
af Nørbygårdforeningens ansigt udad til, og som
bliver læst af rigtig mange mennesker. Jeg vil
derfor opfordre jer til at komme med nogle gode
historier til bladet.
Så vil jeg slutte af med at sige:
Vi ses igen, hvor eller hvornår, det er der ingen
der ved, men vi ses igen.
Og inden vi ses igen, så pas nu rigtig, rigtig godt
på dig selv, men også lidt på hinanden.
Ove Raahede.
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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 !

Det er besluttet, at Gensynsdage på Nørbygård
afvikles, da der er for få tilmeldte. Den sidste gang
bliver derfor d. 16.juni hvor der bliver afslutning for
de fremmødte.

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

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
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.
Yderligere information om gensynsdage sker ved
henvendelse til Christina Nielsen.

Lørdag d. 16. juni 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 11. august 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 8. september 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 6. oktober 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 3. november 2018, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 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 d. 25. august 2018
Lørdag d. 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
Weekend/Kanotur

Så er vi klar igen til at nyde en weekend!
Så er det nu hvis I vil med på en kombineret Kano- og weekendtur ved den naturskønne Gudenådal
Vi skal bo på Bamsebo Camping en dejlig trestjernet familieplads, hvor hygge, afslapning og naturoplevelser er i højsædet.
Bamsebo Camping har rigtige mange aktiviteter for både børn og voksne:
Pool område med en soloopvarmede swimmingpools og solterrasse – Børnevenlige klappe-geder,
som elsker selskab.
Fuldt udstyret legeplads med bl.a. trampolin, svævebane og ny stor Tarzanbane (2008). Kanosejlads
på Gudenåen – Fri lystfiskeri ved Gudenåen for vore campister – Petanque – Boldbane – Tennis –
Kæmpeskak – Beachvolley ved åen – Bordtennis og flot ny minigolf (2009)
Tidspunkt:

Fredag den 31.aug. - 2. sept. 2018

Sted:

Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Mødetidspunkt:

Fredag den 31 august mellem kl. 16.00 – 18.00

Overnatningsmuligheder:

6 ps. Hytter med toiletter og bad og 4 ps. Hytter
Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen, Campingvogn eller
Camper.

Priser:

Ved overnatning I hytte
Ved overnatning i telt / campingvogn
Børn til og med 17 år.

400 pr. voksen
400,00 pr. voksen
150,00 pr. stk.

Kanotur
Under denne weekend er der 6 kanoer til rådighed. Det vil så være muligt at benytte disse kanoer
både til en aftentur om fredagen og til en længere tur om lørdagen. F.eks. fra Bamsebo Camping og
til Fladbro eller kun til Langå alt afhængig af vejret.
Fiskemuligheder
Som campist på Bamsebo Camping må man på en strækning a ca. 400 meter af Gudenåen fiske uden
dagspas. Ønsker man at fiske i andre områder af Gudenåen skal man selv købe et dagskort til de
zoner man ønsker at fiske i, og man skal have det statslige fiskekort for 2018
Om fredagen vil vi ved fælleshuset grille ved den store grill. Både fredag og lørdag har vi mulighed
for at være helt for os selv i et fælleshus på campingpladsen, hvor vi så vil lave en dejlig festmiddag
om lørdagen og hygge os efterfølgende.
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Aktivitets-tilbud
Det er som I kan læse her en ny måde og kombinere efterårsweekendturen med vores årlige kanotur.
Her kan I som gerne vil med på en kanotur eller I som vil med på en weekendtur får dækket jeres
behov med base på en dejlig campingplads med gode faciliteter.

Sidste tilmeldingsfrist til denne tur er den 24. august 2018
Tilmelding kan ske til Ove Raahede på tlf. 30270563
Ved tilmelding skal I lige fortælle os om I vil bo i hytte.

Praktisk info vedr. Kano/weekendturen til Bamsebo Camping
Den 31.aug.-2 sept, 2018

Adresse:
Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup
Mødetidspunkt fredag den 31 august 2018, mellem kl. 16 – 18
Afrejse søndag kl. 13.00 – 14.00
Medbring venligst selv:
•
Godt humør
•
Sengelinned (der er dyner og puder i hytterne)
•
Toiletsager
•
Fiskeudstyr hvis man vil fiske
•
Betaling: Man afregner for ophold m.m. når man ankommer.
•
Evt. badetøj til poolen.
Ved ankomst henvender man sig ved receptionen og siger man er deltager ved
Nørbygaardsforeningen weekendtur.
Mange kærlige hilsner
Weekendudvalget v/Ove Raahede - tlf: 30270563
15

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
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

