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REDAKTIONENS SPALTE

Så er sommeren på hæld og vi går efteråret i 
møde. Vejrmæssigt så mindes jeg ikke en varmere 
sommer end i år. Vi håber du har haft en god som-
mer, og at du selv har taget ansvar for, at der er 
sket nogle dejlige ting. Når man vælger at være 
ædru, så kræver det, at man selv tager ansvar. 
Hvis man læner sig tilbage og forventer at tingene 
kommer til at ske af sig selv, så vil man efter stor 
sandsynlighed blive skuffet.

Det kan være krævende at tage ansvar. Hvis 
man f.eks. har nogle mennesker, man gerne vil 
have kontakt med, eller hvis man gerne vil i gang 

med noget andet i sit liv, så kan man jo passende 
spørge sig selv ”har jeg gjort hvad jeg kan, eller 
er der stadig noget jeg kan gøre?”

Har man taget et tilbagefald, kan man læne sig 
tilbage og lade det fortsætte, eller man kan tage 
ansvar for at få det stoppet og opsøge den hjælp 
der skal til.

I alt det hårde arbejde med at tage ansvar og 
holde sig ædru, skal I huske at gribe alle de gode 
stunder I kan komme til. Gå en tur, nyd naturen, 
sæt jer på en bænk og kig på alle de forbipas-
serende, læs en god bog, find en god serie, tag 
i svømmehallen, opsøg andre osv. Gode ideer 
modtages gerne.  Man må nemlig også selv tage 
ansvar for, om man vælger at se på begrænsnin-
gerne frem for mulighederne. 

I dette nummer kigger vi tilbage på hvad der er 
sket af gode ting, denne sommer på Nørbygård.

Vi skal også møde Tommy, der tidligere har 
været indskrevet på Nørbygård og høre, hvordan 
han har det nu ude i ”det virkelige liv”.

Rigtig dejligt efterår – og god læselyst.

På redaktionens vegne - Lisbeth

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen Lisbeth Højberg Claus Verner Nielsen
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På medarbejder siden er der sket lidt, siden sidste nummer.

Præsentation af nye medarbejdere:

Flemming er heldigvis tilbage igen. Vi fik os noget 
af en forskrækkelse, da vi i april blev ringet op, 
at han var blevet indlagt på Rigshospitalet med 
en hjertefejl. Det blev til 2 måneder sygemelding 
og derefter en opstart med færre timer. Nu er 
Flemming på fuld tid, men går fortsat til noget 
genoptræning. I alkoholbehandlingen er der slået 
en stilling op. Det er ikke fordi der er nogen der 
stopper, men fordi der er brug for ekstra hænder. 
Vi ser frem til, at der bliver ansat en mere. Vi har 
fået ansat en ny sygeplejerske – Birte Nielsen, da 
Gitte har fået arbejde som underviser på Social 
og Sundhedsskolen. Vi takker Gitte for hendes tid 

på Nørbygård, hvor vi har været meget glade for 
hende, og vi byder Birthe velkommen og håber 
ligeledes hun bliver glad for arbejdet på Nørby-
gård. Inge vores vikar igennem flere år, har solgt 
sit hus og flytter til Holstebro. Det betyder at hun 
stopper hos os. Vi vil gerne takke Inge mange 
gange for hendes indsats. Hun har været vellidt 
af både medarbejdere og beboere. De vikarer vi 
har ansat nu, er Sara som tidligere er præsenteret, 
og det er Henning, Jane og Jens Oluf. Sune som 
har været i praktik på stedet vil heldigvis også få 
nogle vikartimer i huset. 

Jeg hedder Birte Steenbock 
Nielsen, er sygeplejerske og har 
været dette i 35 år. Jeg har en bred 
sygeplejererfaring bag mig, som 
bl.a. andet omfatter arbejde som 
underviser på social- og sundheds-
skolen i Thisted i 12 år. Derudover 
har jeg arbejdet som leder i social-
psykiatrien samt på hjerneskade-
området i de sidste 10 år. Jeg bor i 
Hundborg sammen med min mand 
og Viggo, som er en labrador på 

1½ år. Vi har 3 børn, som alle 
bor omkring Aarhus. Min fritid 
bruger jeg på gåture med Viggo 
samt havearbejde og håndarbejde. 
På Nørbygård er jeg ansat som 
konsultationssygeplejerske. Jeg 
startede d. 13/8 og glæder mig til 
at arbejde her.

Jeg hedder Jane Nørgaard, er 
uddannet sygehjælper i 1990 og 
omskolet til assistent i 2004. Jeg 
har altid arbejdet med mennesker, 
der har haft et misbrug eller var 
psykisk syge. Jeg er 49 vintre 
gammel.  Jeg flyttede til Thy i 
2002, hvor min mand kommer fra. 
Vi har 5 sammenbragte børn, den 
ældste er 24 år og den yngste er 
18 år. Vi camperer året rundt, som 
fastligger. Jeg er glad for at rejse. 

Har bl.a. været i USA i 2009 og 
de seneste år været i 8 forskellige 
stater. Jeg cykler og vandre en del. 
Jeg er meget kreativ. Jeg elsker 
sport. Til dagligt arbejder jeg på 
Kærvang der ligger på Mors.

NYT FRA NØRBYGÅRD
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Mit navn er Henning Villumsen. 
Jeg er ny vikar på Nørbygård. Har 
fungeret som sådan siden efteråret 
2017. Indledningsvis vil jeg gerne 
takke både beboere og medar-
bejdere for den meget positive 
modtagelse, jeg har fået. Jeg har 
følt mig meget velkommen.

Jeg er 70 år. Jeg er skilt på 20. år 
og bor alene i en lejlighed i Thisted. 
Jeg er den lykkelige far til 2 døtre, 
Marie på 42 og Signe på 37. Marie 
bor sammen med sin mand Anders 
og deres 2 piger, Ronja (7 år) & 
Sirka (5 år) i Klitmøller. Marie 
har også en søn Oscar (15 år) fra et 
tidligere forhold. Oscar bor hos sin 
far i Århus. Signe bor i Virum sam-

men med sin mand Lars og deres 
2 børn Ellen (6 år) & Peter (3 år).

Jeg har ingen grunduddannelse. 
Jeg røg for meget hash, da jeg var 
ung, og uddannelse på dette tids-
punkt glippede på gr. af misbruget, 
som jeg stoppede helt i 1998. I 
dag ved jeg, at beslutningen om 
at stoppe er den vigtigste, jeg på 
det personlige plan har taget i mit 
liv. Indtil da var jeg ikke god ved 
mig selv. Siden beslutningen har 
livet, som jeg har overgivet mig til, 
behandlet mig godt. Hvilket jeg er 
meget taknemlig for. At gå med i 
stedet for at gå imod mig selv og 
min natur opleves som værende 
det eneste rigtige. Det tog bare 
pokkers lang tid at finde ud af!

I 2003 startede jeg på en terapi-
uddannelse med fokus på misbrug. 
Afsluttede denne i 2008.

Jeg har siden 1999 arbejdet på 
Forsorgshjemmet Aas ved Thisted. 
Har samtidig de seneste 10 år 
arbejdet som vikar på ”Opbyg-
ningsgården” i Skyum (Sydthy), 
som er et behandlingssted for 

unge stofmisbrugere. Har tidligere 
arbejdet i 2 år på ”Enggården” ved 
Hundborg, et dag- & botilbud til 
psykisk syge mennesker. Jeg har 
været post i Thisted i 8 år. Og min 
arbejdstilværelse i Thy (jeg er født 
i Randers) startede i 1981 på det 
daværende ”Engholm”, som var et 
efterbehandlingstilbud til tidligere 
hårde stofmisbrugere. Her arbejde-
de jeg i 6 år. I min fritid cykler jeg 
så meget, som vejret i Thy tillader. 
Regn & vind er ikke gode venner i 
denne sammenhæng. Jeg kan også 
li’ at vandre, så når vejret ikke til-
lader ture på cyklen, går jeg i stedet 
en lang tur. Og efterår & vinter 
går jeg lange ture på stranden på 
udkig efter rav. Når jeg ikke nyder 
tilværelsen ude, er det bøger, jeg er 
i gang med. Fagbøger & romaner.

Jeg er allerede glad for arbejdet 
på ”Nørbygård” og ser frem til de 
udfordringer, der måtte dukke op. 
Og jeg håber, at jeg kan vise mig 
værdig til at honorere den tillid, jeg 
kontinuerligt møder fra beboere 
og kolleger.

Mit navn er Jens-Olaf Sohn 
Thomsen, jeg er født og opvokset 
i Hurup. Blev uddannet Diakon 
/ socialpædagog i 1980, og har 
siden arbejdet primært med børn 
og unge. Jeg har haft ansættelser 
i Ungdomspensioner i Esbjerg og 

Thisted, i et børnehjem på Mors, 
samt været leder af to børnehaver 
i Sydthy. Jeg har også gennem 12 
år drevet glarmester forretning i 
Hurup. Sidst har jeg arbejdet i et 
psykisk-socialt værested i Hurup. 
Jeg valgte at gå på efterløn 1.-3. i 
år. Under min uddannelse var jeg 
meget optaget af arbejdet med 
misbrugere og hjemløse, så det 
er lidt underligt, at jeg først nu i 
slutfasen af min karriere, endelig 
kommer til at arbejde i en institu-
tion som Nørbygård, og kun som 
vikar. Men jeg glæder mig hver 
gang til at komme på arbejde, 
og nyder timerne sammen med 

hyggelige mennesker. Privat bor 
jeg i Thisted sammen med min 
kone Karen Marie, som er syge-
plejerske ved Thisted Sygehus. 
Vi er forældre til tre voksne børn, 
og bedsteforældre til to dejlige 
børnebørn. I fritiden er vi aktive 
i Y`s Men, dyrker økologiske 
grøntsager i fællesskab med 14 
andre familier, og er flittige bru-
gere af Thys smukke og varierede 
natur. Sidst, men ikke mindst er 
jeg formand for bestyrelsen i DSI 
Andromeda, et skibsprojekt /op-
holdssted for unge med diagnoser 
som ADHD m.m.

NYT FRA NØRBYGÅRD
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Sommer aktiviteter for Bosted 2018
Igen i år startede vi bussen og tog på 4 plan-
lagte udflugter ud i sommerlandet, henover juli 
og august måned.

Den første tur gik til Jesperhus Blomsterpark

Den 3. juli gik den første af fire sommerture til 
Jesperhus Blomsterpark. Vi kørte fra Nørbygård i 
strålende solskin og med godt humør. Personalets 
oplæg var, at hver deltager selv skulle sørge for sin 
egen madpakke.Beboerne ville det dog anderledes. 
Holdvis var folk gået sammen om at lave frokost-
bord som man kunne dele og være sammen om. I 
blomsterparken så vi på aber, fugle, vandfald, de 
skønne sjældne blomster og den smukke have. 
Vi afsluttede besøget med en tur i fut-toget, som 
bragte os hele haven rundt. En skøn dag i hinan-
dens behagelige selskab.  

Den anden tur var til Roslev minigolfbane

Turen til Roslev, hvor vi skulle dyste mod hin-
anden i minigolf, faldt på årets nok varmeste dag 
d.17. juli. Sveden drev af os alle, men humøret var 
højt. Der var plads til små drillerier og der blev 
grinet en del. Der blev uddelt 2 gevinster i alt. 

Der var en for bedste holdkammerat, og der var 
en for bedste score. Vi gjorde stop både på vejen 
over, hvor vi spiste medbragte rundstykker og på 
vejen tilbage, hvor vi var omkring Glyngøre havn 
og spise is. Maden er også på sådan en tur vigtig. 
Beboerne havde selv sørget for frokosten, der blev 
nydt i skyggen, på denne varme dag.

Den tredje tur var til Middelalder marked 
på Spøttrupborg

Vi havde en forestilling om at den anden tur nok 
var den varmeste dag. Det blev nok overgået på 
denne tur d.24. juli, hvor luften stod helt stille 
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på markedet. Det blev derfor kun til en runde, 
hvorefter der var enighed om, at frokosten skulle 
indtages ved vandet. Vi kørte herefter til Glyngøre 
havn, hvor vi nød den og den is der fulgte efter.

Den fjerde tur var en fisketur

Tirsdag den 14. August 
var vi på den sidste af fire 
sommerture. Denne gang 
gik turen til Skjoldborg 
lystfiskesø ved Thisted, 
hvor vi havde planlagt at 
fange dagens aftensmad. 
Det kommer vi lige tilbage 
til om lidt. Vi var 15 perso-
ner og 10 fiskestænger, så fiskekapaciteten var i 
orden fra start. De nyligt udsatte fisk sprang lystigt 
og folkene var tændte. En nussede endda en fisk 
på dens ryg med krog og madding, men som du 
nok har gættet, så fik vi ingen bid. Frokosten 

var hjemmelavet kartof-
felsalat og frikadeller. I 
bålhuset blev dellerne 
varmet over åben ild. En 
spøgefugl pegede skif-
tevis på fiskesøen og på 
fadet med deller og sagde 
så “hmmm, FISKE-FRI-
KADELLER”. En skøn 
dag med et godt indhold, 
MEN uden bid..-)
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Tommy – tidligere beboer på Nørbygård: ”Har efter 
Nørbygård fået mig et liv igen”

Det er 4 år siden Tommy 
ankom til Hanstholm første 
gang. Tommy er 58 år. Han 
har været misbruger i ca. 30 
år, og hjemløs i 2 år, da han 
blev indskrevet på Nørbygård 
i perioden d.14.7.2014 – januar 
2015.  Efter en måned i Bostedet 
kom Tommy i Alkohol behand-
ling, hvor Ib Hjort var Tommys 
nærmeste behandler.

Baggrund:
Tommy voksede op i Aalborg, 

med begge sine forældre og som 
den anden yngste i en søskende-
flok på 4. Faren arbejdede som 
altmuligmand og moren var 
hjemmegående. Ingen af foræl-
drene har haft et misbrug. Det 
samme er gældende for Tommys 
søskende. Tommy tænker om sin 
barndom, at den var tryg og god. 
Ungdoms – og voksenlivet var 
mere kaotisk for Tommy. Tom-
mys bedstefar og et par onkler på 
moderens side havde et misbrug. 
Tommy kom som 15 årig i lære 

på Kreaturslagteriet i Aalborg. 
Han var en festabe og brugte 
pengene på byture. Tommy 
var på den arbejdsplads i 22 
år. Herefter arbejdede Tommy 
stadig som slagter, men på 2 
andre slagterier over de næste 
7 år. Undervejs kan Tommy 
godt mærke han er slidt. Dels i 
ryggen, men også hjertet begyn-
der at give problemer. Tommy 
drikker også meget og oplever 
at være stresset. Tommy har 
haft flere forhold. Blandt andet 
boede han igennem en årrække 
med en kvinde, der har en dat-
ter. Kvinden drikker også, og 
forholdet gik til sidst i stykker. 
I 2008 bliver Tommy alvorligt 
syg og får sin første hjerteope-
ration i Skejby. I 2009 kommer 
Tommy i alkoholbehandling for 
første gang. Det er Minnesota 
behandling i Tjele. Efter endt be-
handling går der ikke så lang tid 
inden Tommy igen starter med 
at drikke. I 2010 bliver Tommy 
igen hjerteopereret, denne gang i 
Aalborg. På trods af, at Tommys 
liv har været i overhængende 
fare mere end en gang, formår 
Tommy ikke at stoppe med at 
drikke. Tommy får arbejde på 
det værtshus, han alligevel op-
holder sig på det meste af tiden. 
Tommy har på dette tidspunkt 
ikke nogen bolig, og indretter 
sig i baglokalet af værtshuset. 
Ejeren af værtshuset lider af lu-
domani, og går i 2012 konkurs. 
Fra da af, er Tommy hjemløs. 

Tommy indretter sig i det gamle 
Karolinelund, der bliver hans 
base. Samtidig kommer han me-
get på værestedet ”Hjerterum” 
i Aalborg. Her møder han en 
mand der arbejder frivilligt, og 
som i dag er en af Tommys bed-
ste venner. Vennen får hjulpet 
Tommy i behandling, som ender 
med at blive på Nørbygård. Her 
føler Tom-my sig mødt, og han 
kan bedre lide måden tingene 
foregår på, sammenlignet med 
Minnesota behandlingen han 
tidligere havde prøvet.

Følelsen af skam og skyld:
I begyndelsen af sit ophold på 

Nørbygård, er Tommy medtaget 
og vejer ikke ret meget. Men 
han er pænt klædt, og lever ikke 
op til mange af de fordomme 
der kan være om hjemløse. På 
”Hjerterum” troede man ikke 
det kunne passe, at Tommy var 
hjemløs. Tommy gik dagligt 
i bad i svømmehallen, og var 
omhyggelig med at være or-
dentlig i tøjet. Han har en høflig 
og forsigtig fremtoning. Efter-
hånden kommer Tommy i bedre 
form og får det bedre fysisk. 
Men i lang tid fylder skyld og 
skam rigtig meget for Tommy. 
Tommy havde ingen kontakt 
med sin familie. Den dag Tom-
mys storebror blev 60 år, ringede 
Tommy til ham. Der havde ikke 
været kontakt i flere år. Familien 
havde haft Tommy efterlyst, og 
var ikke klar over om han levede 

Tommy mener opholdet har 
været med til at redde hans liv.
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længere. Tommy er meget glad 
for det opkald, selvom det havde 
været svært at tage sig sammen. 
Det varede ikke længe derefter 
inden store broderen, sammen 
med lille broderen og deres mor 
kom på besøg på Nørbygård. 
Tommy gik inden de kom rundt 
som en løve i et bur. Der gik 
lidt længere tid, inden Tommys 
søster ville have kontakt med 
ham. Tommy skrev forinden 
et brev til hende. I dag har han 
en rigtig god kontakt med dem 
alle.  Hans søskendes børn har 
fået deres onkel igen. Der gik 
et stykke tid, inden familien 
havde tillid til, at Tommy ikke 
drak mere og heller ikke havde 
intentioner om det. Tommy har 
også fået en god kontakt til sin 
papdatter, der er voksen i dag, 
men lærte Tommy at kende, da 
hun var 6-7-år. Hun håber stadig 
på, at hendes mor kan stoppe 
med at drikke, nu hvor det er 
lykkedes for Tommy.

Netværk og fællesskab:
Meningen var at Tommy skulle 

tilbage til Aalborg efter endt be-
handling. Det var bare ikke til at 
finde en bolig der. I stedet fandt 
Tommy et hus han kunne leje 
billigt i nærheden af Nørbygård 
i Hanstholm. Den fik han fra 
midten af december 2015. Ib 
Hjort mente det var en sårbar tid, 
at blive udskrevet på, så Tommy 
blev på Nørbygård julen og nyt-
året med. Tommy oplevede det 
var trygt, at være i nærheden af 
Nørbygård, hvor han var og sta-
dig er tilknyttet efterbehandling 
1 lørdag om måneden. Tommy 

giver udtryk for, at det netværk 
betyder meget for ham. Tommy 
kom især i begyndelsen også til 
fælleskaffe om tirsdagen på Nør-
bygård. Tommy tænkte i starten, 
at han skulle være i Hanstholm i 
nogle måneder, indtil der blev en 
lejlighed i Aalborg. Det ændrede 
han dog hurtigt mening om. 
Tommy kom også med i et fæl-
leskab inde i Thisted, hvor han 
var med til at starte Solstrålen 
Thy op. Solstrålen Thy er et 
sted for clean og ædru folk. Her 
er der åbent hver mandag – fre-
dag i tidsrummet 9:00 – 16:00. 
Stedet bliver drevet af frivillige, 
Tommy er en af dem. Hvis bus-
sen fra Nørbygård ikke er fyldt, 
når der køres i Nørbygårdfor-
eningens lokalgruppe i Aalborg, 
så vil Tommy gerne køre med.

Tommys sårbarhed/ gammel 
adfærd:

Tommy er mærket af det liv 
han har levet. Han bliver lettere 
stresset end de fleste. Det bety-
der meget for Tommy, at have 
orden og systemer, ellers mister 
han hurtig overblikket. Tommy 
bryder sig ikke om sjusk. Hvis 
tingene hober sig op for Tommy, 
koger det op i hovedet på ham, 
og han er i stor risiko for at gå 
i gammel adfærd. Når det sker, 
så isolerer Tommy sig, han låser 
sig selv inde, for ikke at gå ud at 
drikke. Han har meget svært ved 
at bede om hjælp. For at bryde 
denne adfærd, læser Tommy 
sit advarselskort og kontakter 
som regel til sidst sin gode ven 
fra Aalborg. Tommy vil ikke i 
de situationer gøre brug af sin 

familie, da han ikke vil bekymre 
dem unødigt.

Tommys fortsatte arbejds-
punkter:

Blive mere tilgivende over for 
sig selv. Acceptere at det er i or-
den at lave fejl. Alle mennesker 
laver fejl, så det må han også. 
Blive bedre til at bede om hjælp.

Tilknytning til arbejdsmar-
kedet:

Tommy er ved at blive afkla-
ret i forhold til sin fremtidige 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Han har blandt andet været i 
praktik som pedelmedhjælper på 
Hanstholm Friskole, som var til 
gensidig glæde for både ham og 
dem. I øjeblikket er han i praktik 
i Fakta i Hanstholm hver dag fra 
kl.: 7:00 – 10:00. Denne praktik 
er Tommy er også til gensidig 
glæde for ham og arbejdsplad-
sen. Begge praktikker har været 
med til, at Tommy har fået et 
endnu større tilhørsforhold til 
Hanstholm. Folk genkender ham 
og han er på hils med mange 
nu.Tommy regner med, at der 
en gang i oktober bliver en 
afgørelse på om han er visiteret 
til et flexjob eller til en førtids-
pension. Tommy kan se positive 
ting ved begge afgørelser. Han 
ved det er vigtigt for ham, at 
være i gang, men også at være 
forsigtig, så det ikke ender i 
gammel adfærd for ofte. En ting 
er sikkert for Tommy: 

Han vil ikke sætte det liv, der er 
bygget op over de sidste 4 år på spil, 
ved at begynde at drikke igen.
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Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i 2018
- det handler om et godt liv - for alle i familien!

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

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.

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

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. 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 Bodil Vendelbo og Frank Kristensen.

Nørbygård . Nørbyvej 4 . 7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500 . Mail: noerbygaard@thisted.dk . www.noerbygaardcentret.dk
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Det følgende digt er skrevet af Marianne, da hun var færdig i Alkoholbe-
handlingen, hvor hun var indskrevet i perioden d. 19. februar- 8. juni 2018.

Til personalet på Nørbygård:

Af hjertet tak

Mange knus og kram
Marianne Thuesen

Jeg sidder nu her med mit HJERTE
Dejlig fri for uro, angst og smerte.
Blodet ruller nu frit i mine årer, 
Stille i øjet jeg mærker en tåre.
Som nu triller ned af min kind,
Den blev fremkaldt ud af mit sind.
Jeg vil nu ud i denne verden,
Og ind i den normale verden,
Og ind i den normale færden.
Er nu fri for angst og smerte,
for den sad jo i mit hjerte.
Jeg troede ikke jeg turde,

at være åben og ærlig,
men så mødte jeg JER,

Livet er smukt, livet gør ondt.
Livet skal deles, ansvaret er mit.
Husk minderne, den smukke sol,
Brug tankerne med et smil.
Luk øjnene og sig på gensyn.
Jeg glemmer aldrig, det gode 
I har gjort for mig.

Livet er smukt!

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 16. november på telefon 99 17 25 00.

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

Programmet ser således ud:
Kl. 14.00  Æbleskiver – kaffe, te og varm kakao 
Kl. 15.00  Underholdning med sang og musik v/Kristine Frøkjær
Kl. 16.00  Evt. vil genbrugsbutikken på Centervej være åben en time – lav en god julehandel + salg 
af diverse ting i Nørbygårds orangeri.
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. 

Adventshygge på Nørbygård - Lørdag d. 1. december 2018 kl. 14.00
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Nørbygårdforeningens sommerferietur 2018
Mandag den 16 juli kørte vi 

alle sydpå for at mødes i Sun-
deved Centret ved Sønderborg, 
hvor vi skulle være en uge.

 De første fremmødte lavede 
hurtigt 10 liter kaffe, så var vi 
klar til hyggesnak og afslapning. 
Tre af pigerne tog nu til Sønder-
borg for at proviantere (handle 
ind) til hele ugen. Ingen er vist 
klar over hvor meget kolonial der 
kan proppes ind i Betinas Audi. 
Til aften spiste vi vanen tro, fri-
kadeller, pølser og kartoffelsalat. 
Skønt vi var ret trætte efter en 
lang køretur m.m. sad mange ude 
og nød det gode vejr, mens andre 
spillede kort til klokken et.

Tirsdag stod vi op til endnu 
en varm dag, men desværre 
var luften fyldt med små sorte 
bæster, det kriblede og krablede, 
men Lise fandt en løsning, hun 
tog en hvid spand over hovedet, 
men så var det pokkers svært at 
ryge. Efter frokost kørte nogle i 
genbrugsbutikker og blev vist ret 
billigt ekviperet. Et par stykker 

tog på Papirmuseum, medens 
andre osede i Sønderborg. Der-
næst et par timers afslapning 
inden aftensmaden hvortil der var 
besøgende fra Yvonnes familie, 
senere fik også Arne familiebe-
søg, rigtig hyggeligt.

Onsdag blev vi vækket af fasan 
gokkeri lige uden for vinduerne. 
Efter morgenmad stod der ud-
flugt på programmet. Nogle tog 
til Danfoss Univers og syntes det 

var rigtig godt. Pia fik opfyldt en 
stor drøm, hun kørte nemlig på 
Segway. For andre gik turen til 
Sønderborg slot, hvor vi var med 
på en guidet rundtur – også rigtig 
godt for dem der er til det – men 
der kunne bruges rigtig meget 
tid der. Svigerinderne var en tur i 
Augustenborg – men de var ikke 
på slottet. Sådan gik den dag og 
det blev spisetid og for første 
gang i 14 år blev den forlorne 
hare skiftet ud med mørbrad-
gryde. Senere på aftenen spiste 
vi rejemadder.

Torsdag var det ”fridag” hvor 
der blev spillet petanque, badet, 
gået ture – og det med at gå ture 
i ikke kendte omgivelser kan der 
godt komme noget sjovt ud af! 
En var gået for sig selv og skulle 
efter telefonisk besked samles op 
ved kirken, men i Danmark er der 
jo mange kirker – så opsamleren 
holdt ved en kirke og vandreren 
stod ved en anden! 

Det var en lille tilføjelse, der 
blev gættet kryds og tværs og 
enkelte tog en lille ”morfar” 
medens  nogle kørte en tur til 
Tyskland. Efter endnu en varm 
dag tændte grillmester Erik op 
under kullene og vi fik en dejlig 
grill menu, og bagefter var der tid 
til en smøg og lidt kaffe, inden 
alle samledes i spisesalen for at 
spille amerikansk lotteri – der var 
fine gevinster, så der var hurtigt 
udsolgt.

Fredag stod alle tidligt op, 
vi skulle på langfart, nemlig 
Mandø. Alle var ved Mandøbus-
sen i god tid, så vi sad og hygge-
de, nogen havde taget en kan-de 
kaffe med, bare ikke Yvonne, hun 
havde bare taget en kande med ! 
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og så var der heldigvis en som 
havde taget engangskrus med.

Klokken 12 blev vi læsset 
ombord og kørt over det delvist 
tørlagte vadehav (ebbe). Ved 
ankomst til Mandø var alle blevet 
sultne og den blev stillet med en 
frokostmenu eller den medbragte 
madpakke.

Klokken 14 var vi med en ind-
født guide på tur, det var rigtig 
spændende, både det alvorlige 
og de små smudsige historier! 

Klokken 16 kørte vi med dob-
beltdækkerbus hjemad den ”fa-
ste” vejforbindelse til fastlandet. 
Efter en lang dag flottede vi os og 
spiste i Sønderborgcentret med 
alt godt fra en lækker buffet.

Lørdag vågnede vi til endnu 
en varm dag, efter morgenmaden 
blev de store parasoller slået op. 
En rigtig slapper – hvor gårds-
dagens oplevelser blev drøftet. 
Aftensmaden var en såkaldt 
festmiddag, duge på bordet, 
blomsterkreationer til UG og 
servering på fade. Og så havde 
vi for resten besøg af en due hele 
ugen, om den var der på grund 
af os eller det var brødet m.m. 
som vi var flittige til at dele, 
samt vandskåle – det må stå hen 
i det uvisse.  

Det er nu blevet søndag, sidste 
dag på en god ferieuge. Vejret 
har været helt fantastisk, vi har 
fået dejlig mad, billige varer i 
kiosken, fine lokaler og omgi-
velser og rigtig godt samvær. 
Tak til dem der har bagt kager, 
sponserede gevinster, til Tåbel 
for rejer og Nørbygård for lån 
af bil – det stiver økonomien af. 
Tak for denne gang, håber vi ses 
næste år på Fyn.

Lise

Da der i juli måned er højsæson for afvikling af personalets sommerferie, blev 
det i år sådan, at vi ikke kørte til arrangementer i Nørbygårdforeningen i denne 
måned. Det betød også, at vi ikke kørte til Grill aften i Hemmet ved Jørgen og 
hans gæstfrie familie. Dagen faldt også sammen med Bostedets udflugtsdag, så 
flere der egentlig havde lyst, synes det blev for meget kørsel på en dag – som 
også var en meget varm en af slagsen.

Men der var en bil med beboere fra Nørbygård 
der kørte afsted, og de kom tilbage og var 
ovenud begejstret. Dagen/aftenen levede helt 
op til sig selv. Der var som altid mødt mange op. 
Jeg håber på at komme til at opleve det en gang.

Lisbeth

Grill aften i Hemmet

OBS! Husk at give besked, hvis du skifter adresse. Der er for mange Nørbygård Nyt, 
der sendes retur på grund af ubekendt adresse. Du skal give besked til: 

Sonja Raahede, Vibevej 11, 8870 Langå. Tlf: 30 28 81 46 eller på mail: raahedes@c.dk
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En god historie fra MORS

Som omhandler Forårsturen med Nørbygaard-
foreningen til det skønne Mors, hvor vi boede på 
Susvind der ligger på det smukkeste sted med en 
enestående udsigt ud over Dragstrup Vig.

Vi ankom til Susvind hen på eftermiddagen 
fredag den 25 maj. Vi dryssede ind imellem kl. 
16 og kl. 18, så alle var mødt op til kl. 18, hvor 
der blev spist et dejligt aftensmåltid.

Inden aftensmaden havde vi alle fået os instal-
leret i de dejlige værelser og et par stykker havde 
fået deres telte sat op. Det er dejligt at vi på vores 
ture har den mulighed at vi altid selv kan bestem-
me om man vil sove på værelser med andre eller 
man ønsker at bo i sit eget telt eller campingvogn

Som sædvanlig 
var vi nogle som 
hurtigt efter af-
tensmaden fandt 
spillekort frem så 
vi kunne spille en 
gang 500. og an-

dre satte sig ud i det dejlige vejr som vi nød hele 
weekenden. Her gik snakken og der blev drukket 
en masse kaffe og sodavand.

Lørdag morgen stod vi op til endnu en dejlig 
dag og efter morgenmaden var vi en del som tog 
til Nykøbing for at få en is og for at gå en dejlig 
tur i gågaden og kigge butikker. Andre skulle lige 
en tur over til Diges i Østre Assels for at kigge på 
hans store varelager.

Vi var så heldige at der efter meget lang tid hvor 

der ikke har været børn med på vores weekendture, 
så har vi denne gang fornøjelsen af at have Aase 
og Karsten samt deres børn med på turen og det 

var hyggeligt. Da vejret var 
så godt og vi for det meste 
opholdte os ude på terras-
sen så var det jo oplagt at 
der opstod en vandkamp 
mellem drengene og deres 
far. Jo Karsten blev mere og 
mere våd.

Om aften var der som sædvanlig en dejlig fest-
middag og vores sædvanlige pakkespil hvor der 
var mange dejlige gaver som man i Nykøbing 
Gruppen havde skaffet fra forskellige forretninger 
og fra Nørbygård.

Søndag er en dag 
hvor man for det me-
ste sidder hjemme og 
får snakket en masse 
og drukket en masse 
kaffe inden man lige 
over middag synger 
flaget ned og vi tager 
afsked med hinanden 
og siger på gensyn en 
anden gang.

Tak for en dejlig weekend.
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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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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
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?


