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Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:
4. februar 2019

REDAKTIONENS SPALTE
Så nærmer julen sig med hastige skridt
Det siges at jo
ældre man er desto
hurtigere går tiden.
Jeg synes at afstanden mellem julen år
for år bliver kortere
og kortere :-)
Det er vigtigt at
få stoppet op. Der
ligger tit mange forventninger knyttet
op på julen. Prøv at
viske dem ud, og mærk efter hvad der er det rigtige
for dig. Vil du gerne være sammen med andre?
Vil du gerne give og modtage gaver? Vil du gerne
være alene? Vil du gerne rejse, eller være hjemme?
Nørbygårdforeningens lokalgrupper juler også.
Der er mulighed for mange æbleskiver, pakkespil
og dejligt samvær. Det dejlige samvær er der hel-

digvis mulighed for hele året rundt. Det være sig i
Nørbygårdforeningen og i AA. Mette fra Aalborg
fortalte, at der var en der til AA havde sagt, at
for ham stod det også for Aldrig Alene. Det gav
virkelig mening for hende. I næste nummer vil der
være lidt mere fokus på Nørbygårdforeningen, så
indlæg om det modtages gerne.
I den sidste tid er I måske stødt på sedler, hvorpå
der spørges til netop dit forhold til Nørbygårdforeningen – udfyld endelig, så det kan tages med i
næste nummer.
I dette nummer kan I glæde jer til at læse flere
indlæg fra tidligere beboere. Mange, mange tak
for det. Det er jeres historier og tanker, der gør
bladet levende og spændende at læse.

Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår
På redaktionens vegne - Lisbeth

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen

Lisbeth Højberg

Claus Verner Nielsen
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Nørbygård 2018 ved Lene Drejer:
Så blev det
igen tid til at se
tilbage på året,
som er gået her
på Nørbygård.
Vi har igen
oplevet foråret, sommeren, efteråret og nu så småt vinteren. Hver
årstid har sin charme og storhed,
og for os som bor ved Vesterhavet, mærkes det i særdeleshed.
Sommeren 2018 gik hen og blev
den varmeste sommer i mange år.
Det har vi bestemt også nydt godt
af her på Nørbygård. Her har grillen, når det har været tilladt, været
rødglødende og fællesskabet på
tværs af bo- enhederne har stor
trives. Der har været et utal af
badeture til Vigsø og flere sommeraftner med ture ud i det blå.
Varmen og lyset gør noget godt
for os mennesker.
I Nørbygård Nyt har vi igennem
året kunnet læse om mange forskellige og spændende aktiviteter
med udgangspunkt fra Nørbygård
og Nørbygård foreningen. Nørbygård Bosted har igennem sommeren været på flere udflugter,
hvor alle har bidraget med godt
humør. Nørbygård foreningen har
ligeledes bidraget til flere arrangementer, herunder en forårstur
til Susvind på Mors, en dejlig
sommerferie til Sønderborg og
senest weekendturen til Bamsebo.
Som noget ganske særligt i
2018 så har vi fejret KFUM’s
Sociale Arbejdes 100 års fødselsdag. En fest, som forløb over flere
dage, da bestyrelsen og ledelsen
først fejrede fødselsdagen ved
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KFUM’s årsmøde i september
og efterfølgende ved et ”brag”
af et ”kaffeslaberas”, på Nørbygård. Alle som havde tid og lyst
var inviteret. I anledning af 100
års fødselsdagen har KFUM’s
Sociale Arbejde udarbej-det et
historisk tilbageblik, som varmt
kan anbefales. Du kan læse
endnu mere om KFUM´s Sociale
Arbejde på deres hjemmeside
kfumsoc.dk
Nørbygård et helhedsorienteret tilbud
Nørbygård er et center med
en bred vifte af specialiserede
tilbud målrettet mennesker, der
er afhængig af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer.
Nørbygård tilbyder døgnalkoholbehandling under Sundhedslovens § 141, ligeledes rummer Nørbygård også et bosted
under Servicelovens § 110 til
mennesker med særlige sociale
problemer, herunder misbrug,
boligløshed, psykiske problemer
og manglende trivsel.
Nørbygård Bosted
Bostedet har stor succes med,
at samarbejde med kommunerne
om borgere, som på grund af
massive misbrugsproblemer og
andre hel-bredsproblemer ikke
kan fungere og tage ophold i
egen bolig. Målgrup-pen tilbydes
helbredsmæssigt stabilisering,
støtte og omsorg, og der arbejdes
der med motivation til, at skabe
forandring. De borgere, som tager
ophold på Nørbygård bosted

har tidligere haft svært ved at
fastholde et rusfrit forløb under
ambulante rammer.
Nørbygård døgnalkoholbehandling
I alkoholbehandlingen på Nørbygård handler det om mennesker, som har det tilfælles, at de
er afhængige af alkohol og andre
rusmidler. Løgn og benægtelse
af problemer med rusmidler har
været en del af hverdagen før
Nørbygård, ligesom misbruget
har haft store omkostninger for
børn og pårørende. Derfor er
den første dag på Nørbygård en
stor beslutning og starten på en
personlig forandringsproces.
26 ugers efterbehandling
Som en del af Nørbygårds
samlede tilbud i alkoholbehandlingen indgår der 26 ugers efterbehandling. Ved ønske og behov
kan efterbehandlingen været et
tilbud, som rækker ud over de
26 uger - vederlagsfrit. Efterbehandlingen strækker sig over 11
lørdage på et år.
Fokus på samarbejde
Nørbygård Centret tilstræber
at have et godt samarbejde med
alle involverede parter under
opholdet. Vi stifter bekendtskab
med borgere og samarbejdspartnere fra hele landet. Vi arbejder
målrettet sammen med den enkelte borger og dennes kommune
med plan for ophold i Bosted og
behandlingsplaner for borgere i
Alkoholbehandling. Der opsæt-

NYT FRA NØRBYGÅRD
tes realistiske mål for ophold som
løbende evalueres. En vigtig del
under opholdet er ligeledes, at der
udarbejdes en udskrivningsplan.
Vores mission er, at vi skal gøre
en forskel for mennesker i udsatte
livssituationer i et ædru og anerkendende fællesskab.
Nørbygård ønsker at tage
hånd om alle i familien
Vores erfaring fortæller os,
at det ikke kun er den afhængige der oplever konsekvenser
af misbruget – misbrug rammer
alle i familien. Nørbygård alkoholbehandling har et familieperspektiv, hvor pårørende tilbydes
deltagelse i pårørendegrupper
samt familiekurser. I 2018 har
vi også oplevet stor søgning til
vores efterbehandlingslørdage
og pårørende grupper. Ligeledes
er familiekurset også en vigtig del
af Nørbygårds behandlingstilbud,
da familiekurset kan være med til,
at få talt med hinanden om det der
er svært. Familiekurset oplever
vi bidrager til at skabe gensidig
forståelse, og til at genopbygge
tillid og relationer. I Bosted har vi
igennem en årrække haft et tilbud
om gensynslørdage. Desværre
har vi måtte afvikle tilbuddet,
da for få nuværende og tidligere
beboere synes at have behovet.
Du er ikke alene - Nørbygård
foreningen bidrager til, at bibeholde ædruelighed og nedbryde
ensomhed.
Nørbygård foreningen består af
ædru alkoholikere og deres familier. Netværket har også i 2018
været et godt tilbud og en del af
Nørbygårds efterbehandling og

efterforsorgstilbud. Mange frivillige i lokalgrupperne yder en stor
indsats og bidrager til at skabe
fællesskab, oplevelser og støtte
til fortsat ædruelighed. Der er stor
søgning til både PFT grupperne,
men også til de sociale aftner,
hvor særligt gruppen i Aalborg er
blevet så stor, at der skal nye og
større lokaler til. En udfordring
som vi håber løser sig i 2019.
Herfra skal lyde en stor tak
til jer alle i foreningen, som på
den ene eller den anden måde
har bidraget til, at Nørbygård
foreningen er et velfungerende
tilbud, hvor der er plads til og
omsorg for den enkelte.
Nørbygård 2019.
År 2019 tegner godt for såvel
beboere, pårørende og medarbejdere. På medarbejdersiden
har vi I 2018 sagt farvel til Gitte,
som nu er underviser på Social
og sundhedsskolen i Thisted.
Vi har budt Birthe velkommen,
som ny sygeplejeske og Bodil
som alkoholbehandler. Den 1.
december byder vi velkommen til
Rikke som er ansat som alkoholbehandler i en nyoprettet stilling.
Nørbygård har i 2018 været
igennem nogle omstruktureringer
og vi er kommet godt i mål. Nørbygård har et godt og solidt medarbejderteam, hvor alle bidrager
med storfaglighed, engagement
og en kæmpe arbejdsindsats.
Arbejdsmiljøet er godt, hvilket vi
håber afspejles i kulturen og den
indbyrdes trivsel. I 2018 har fået
bevis på, at vi gør noget godt for
hinanden og organisationen, da
arbejdstilsynet efter uanmeldt tilsyn har givet os en ”grøn smiley.”

2018 bragte også Socialtilsyn
Nord og Styrelsen fra patientsikkerhed forbi Nørbygårds dør. Ved
alle tilsyn har vi fået de bedste
scorer på, at kvaliteten og patientsikkerheden på Nørbygård er i
orden. Så det tyder godt for 2019,
hvor vi fortsat vil have fokus på,
at Nørbygård skal være et godt tilbud til mennesker og familier, for
hvem alkohol og andre rusmidler
dominerer hverdagen. Ligeledes
ønsker vi fortsat at være et trygt
og rummeligt omsorgstilbud til
mennesker med særlige sociale
problemer, som ikke har eller kan
trives i egen bolig. Det er vores
erfaring, at mange i målgruppen
fortsat vil have udbytte af et
målrettet og intensivt døgnbehandlingstilbud – Kombineret
med ambulant opfølgning. En
indsats, som kan skabe varige
forandringer.
Vi vil gerne bidrage til, at
endnu flere får mulighed for
ophold på Nørbygård.
Vi har i 2018 forsøgt, at gøre
os mere synlige via avisartikler
og på de offentlige medier. Flere
af jer har bidraget med jeres helt
egne personlige indlæg om livet
før, under og efter ophold på
Nørbygård. Tak for det – I er
med til, at gøre en forskel som
gør en forskel. Med denne lille
gennemgang af året som er gået,
vil jeg slutte af med, at takke jer
allefor samarbejdet i 2018. Håber
også at vi i 2019 får mange glade
og gode stunder sammen.
Håber at se jer alle til Adventshygge lørdag d. 1. december.
Lene Drejer - Centerleder
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Besøg fra Blå Kors i Hjørring
D.30.8.2018 omkring middagstid fik vi besøg af ca. 40
gæster fra Blå Kors i Hjørring,
der var på deres årlige udflugt
– denne gang til Thy. De var
afsted en hel dag. Morgenmaden
var indtaget ved Testcenteret for
Vindmøller i Østerild.
På Nørbygård indtog de deres
medbragte frokost. De fik en
rundvisning af nogle af vores
beboere, og var på grund af det

store antal delt op i hold. Efter
knap et par timer drog de videre
ud i Nationalparken og havde
stadig en del de skulle opleve,
inden de vendte næsen hjemad
mod Hjørring igen.
Tak fordi I kiggede forbi :-)

Nyt i medarbejderstaben siden sidst
1. december er vi så heldige,
at vi har fået en ny medarbejder
i Alkoholbehandlingen.

Hun hedder Rikke. Der vil
komme et billede og en præsentation af hende i næste nummer

af Nørbygård Nyt.

På Nørbygård fejrede vi også KFUM´s 100 års fødselsdag
Fødselsdagen faldt på en tirsdag, hvor vi i forvejen har fælleskaffe på Nørbygård. Her ser
vi gerne tidligere beboere og
ansatte komme forbi. Denne tirsdag blev det slået lidt større op
Der blev lavet en lækker lagkage, som Anette og Torben
havde en stor aktie i.

Beboerne på Nørbygård var
med til at pynte op og gøre klar.
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Lene vores Centerleder bød
velkommen til de fremmødte.
Herefter blev der vist en lille
film på 6 minutter, der er lavet
af KFUM, som beskriver noget
af alt det arbejde de står for med
socialt udsatte borgere og har
gjort de sidste 100 år.

I forbindelse med 100 års
jubilæet fik vi nye billeder,
som KFUM havde bestilt ved
kunstner Kirsten Murhart, der
er bosiddende i Italien.
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Brev fra kunstneren Kirsten
Murhart:
Jeg føler mig glad men også
ydmyg over at være valgt som
den kunstner, hvis billedunivers
kommer til at præge jubilæet på
kort og plakater.
Det er de nære og helt basale
ting i livet, der inspirerer mig.
Det kan være en sjov bemærkning, et kærligt ord – eller bare
et blik, der sætter min fantasi i
gang. Jeg har et stærkt ønske
om, at mine malerier kan sende
et budskab om, at livet er en

gave, vi bør glæde os over hver
eneste dag.
I min verden er alle mennesker
noget særligt. Derfor skal vi
passe på hinanden og være gode
ved hinanden. Jeg maler ofte de
lidt skæve vinkler til tilværelsen,
og mine ”personer” er næsten
altid stille, underfundige typer.
Et bord med mennesker omkring er et motiv, jeg vender
tilbage til.
Bordet var i mit barndomshjem
noget meget centralt og nærmest
symbol på hjælpsomhed. Det

skete jævnligt, at folk – næsten
altid mænd – kom til vores dør
og bad om hjælp. Penge fik
de aldrig, men der var altid et
måltid varm mad og en solid
madpakke til næste dag. Når vi
sad ved bordet, bad mine forældre altid den pågældende om
at fortælle lidt af sine historier.
De historier og skæbner husker
jeg endnu. Selv om det var i
1950’erne og – 60érnebliver jeg
aldrig færdig med at male med
de indtryk som en uudtømmelig
kilde til inspiration.
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Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i 2019
- det handler om et godt liv - for alle i familien!

Målgruppe: Nuværende og tidligere beboere, pårørende og voksne børn.
Lørdag d. 12. januar 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 9. februar 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 9. marts 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 13. april 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 11. maj 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 15. juni 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 10. august 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 7. september 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 5. oktober 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 2. november 2019, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 30. november 2019, 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 2019
- det handler om et godt liv - for alle i familien!

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.
Familie-pårørendekurser:

Lørdag d. 23. februar 2019
Lørdag d. 25. maj 2019
Lørdag d. 24. august 2019
Lørdag d. 16. november 2019
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.
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En lille julehilsen

Så er det atter juletid og vi
kan snart sige
farvel til 2018
og byde år 2019
velkommen. Julen er forbundet med mange
traditioner. Her på Nørbygård
er vi allerede godt i gang med
juleforberedelserne. Fra køkkenet dufter der af vaniljekranse
og andet julebag. På værkstedet
er der fuld gang i produktionen
af diverse ting, som kan købes
til årets Adventshygge d. 1.
december. Den traditionelle tur
ud i skoven efter pyntegrønt
er planlagt, og vi er så småt
begyndt at pynte op.
Mange af jer som har opholdt
jer på Nørbygård i vintermånederne og i juletiden kan nok

nikke genkendende til den særlige stemning der kan opstå på
Nørbygård, når der tændes op i
pejsen og spillene findes frem
og der dufter dejligt af kaffe.
Denne stemning bidrager til, at
de mørke vintermåneder bliver
lidt nemmere, at komme igennem for os alle.
Om få dage tænder vi det første
lys i vores store adventskrans
i salen. Adventstiden er for
mange af os forbundet med håb,
forventninger og glæde. Sådan
vil vi også gerne, at adventstiden
på Nørbygård skal være. Det kan
være svært, at smile og glæde sig
til jul, hvis tankerne er fyldt op
med bekymringer for fremtiden.
Det behøver ikke at være helt så
svært. Et ophold på Nørbygård
kan netop være starten på noget

nyt og noget bedre.
Julen er for mange også ensomhedes tid, især hvis man ingen har at fejre jul sammen med
eller hvis man savner sine kære
som man ikke har mulighed for,
at være sammen med.
At fejre jul på Nørbygård er, at
fejre jul i fællesskab. Sådan har
det været igennem mange år og
sådan fortsætter vi.
Slutteligt vil jeg ønske alle
bladets læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
Tak til alle, der har relation til
Nørbygård for fællesskab og
samarbejde i årets løb.
Vi glæder os igen til, at fejre
julen på Nørbygård.
Lene Drejer
Centerleder

Statistikken over alkoholforbruget i Danmark er noget nedslående.
Giv jer selv et klap på skulderen over, at I har valgt, at gøre noget ved det.
ET DRIKKENDE FORLKEFÆRD
•

Alkoholforbruget har i Danmark gennem de seneste 30 år konstant været
et af de højeste i Europa.

•

I gennemsnit drikker hver voksen dansker omkring 12 liter ren alkohol pr. år.

•

20% af befolkningen drikker 80 % af den alkohol der konsumeres.

•

Hvert år er mindst 6.300 dødsfald i Danmark relateret til alkohol.
Det svarer til 20 dødsfald i døgnet.
Kilder: Hope.dk, Alkohol & Samfund og Sundhedsstyrelsen.
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Den dejligste Bamsebo Weekendtur

I weekenden 31/8 til 2/9 gik
turen traditionen tro til Bamsebo
Camping. Der blev en fantastisk
dejlig tur med ca. 30 deltagere
fra de forskellige
Nørbygaard grupper
- og heldigvis viste
vejret at være med
os i de dejlige naturskønne omgivelser
som i sig selv- synes
jeg – er en fantastisk
oplevelse.
Fredag eftermiddag startede
med ankomst, fordeling i hytterne, kaffe sodavand samt kage,
og tro det eller lad være - en livlig
snakken og en dejlig gensynsglæde. Der var på turen denne
gang 4-5 børn med.
Fredag aften var der et af børnene, som efter fælles grill helt
på egen hånd gav en flot opvisning af det sidste nye inden for
trafiksikkerhed og ekstra udstyr
til cyklen.; imponerende flot og
iøjnefaldende, farvestrålende led
lys sat i egerne på cyklen.
Den livlige snakken, genopfriskning af minder og fælles oplevelser fortsatte resten af fredag
aften, mens andre tog sig et spil
kort eller matador, hvorefter det
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var tid at se dyner. Jeg gik i seng
med en skøn fornemmelse, godt
mættet af de mange nye indtryk
og den velkendte dejlige følelse
af fællesskab, omsorg og imødekommenhed som i hvert fald for
mig kendetegner Nørbygaard og
foreningerne derude.
Lørdagen startede med en dejlig
morgenmad hvorefter der var forskellige aktiviteter. Nogle valgte
at bruge aktiviteterne på pladsen
eller bare slappe af, andre var på
shopping, kanotur eller på besøg
på Energimuseet i Bjerringbro.

Ud på eftermiddagen begyndte
forberedelserne i fælleshuset,
maden skulle gøres klar, bordene
dækkes og pyntes til en lækker
festmiddag med sang - udsøgt
selskab, dejlig mad og fantastisk
lækre islagkager som blev rundet
af med kaffe og amerikansk lotteri. Resten af aftenen hyggede vi
os fortsat mens andre fik revanche
i kortspil.Næste dag, søndag
hvor vi skulle hjem, gik med at
udrydde resterne fra de forrige
dage. Der var god afsætning på
alt lige fra chips og kyskager til
den sidste is. Efter morgen og
middagsmad blev de allersidste
rester fordelt, så intet gik til
spilde. De ganske få, som ikke
allerede havde fået en eller flere

Bamsebo is - var omkring inden
hjemturen, for ingen Bamsebo
tur uden en Bamsebo is. Den
er god og stor kan jeg godt sige
uden at overdrive.
Jeg meldte mig til
at skrive om turen
til Nørbygaard Nyt
- fordi jeg ganske
enkelt ikke kan lade
sådan en chance gå
fra mig, En chance
for at fortælle om en
af de aktiviteter, som arrangeres
af Nørbygaard foreningerne. En
tur som helt klart kan anbefales
til alle.
Det er samtidig en rigtig god
mulighed for at gense hinanden
på kryds og tværs i de lokale
grupper og en enestående chance
for at møde nye fantastiske dejlige mennesker, knytte venskaber
og derigennem styrke det ædru
netværk, som ingen af os kan undvære. Sæt derfor allerede kryds i
kalenderen for næste års Bamsebo tur bliver d. 6.-8. september
2019. Her til sidst på gensyn til
alle der var med og en kæmpe
stor tak for at dele oplevelsen
med mig.
Hanne
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Weekend Tur ved Bamsebo
camping.
Jeg hedder Philip, jeg bor
på Guldregnalle i Videbæk og
jeg er 7 år. Det har været en
fantastisk weekend. Det var så
hyggeligt at der var flere børn

med og de voksne begyndte
også at være barnlige. Betina
forsøgte igen at købe Kevin for
100 kroner. Lørdag var der nogle
der tog ud og sejle i kano, nogle
tog i genbrugsbutikker, og jeg
tog med på Tange El museum.

Lørdag aften spillede vi banko
og spiste is. Søndag legede jeg
sammen med Kevin, Marius og
William, og fik is til formiddags
kaffe.
Venlig hilsen Philip Olsen

Julen hos os!

Vi hedder Erik og Betina. Vi var
begge på Nørbygaard fra 1999 til
2000. Vi lærte hinanden at kende
på Nørbygaard.
Vi var så heldige at være på
Nørbygaard i juletiden, som var
varm og hyggelig i modsætning
til tidligere års jul. Førhen var
julen bare noget der skulle overstås. I Betinas hjem blev der holdt
jul efter alle kunstens regler, men
hun hadede alt det familie halløj,
det var bare om at komme hjem,
så man kunne smide facaden og
drikke ukontrolleret. De hyggelige juletraditioner fra Hanstholm
og Betinas barndomshjem har vi
nu taget alvorligt til os, så hos os
bliver der julet i ren Gertrud Sand
stil, dog uden guirlander :-)
Vi starter i midten af november
med at sætte lyskæder op udenfor, både på stuehus og staldbygning, et par juletræer med lys
udenfor bliver det også til.
Senest 1. søndag i advent siger
Betina (og Erik er helt enig) at

der skal være pyntet op inde
i hele huset. Og her mener vi
pyntet op. Reolerne tømmes for
bøger og nips, så der er plads
til alle nisserne, som skal bor i
dekorerede nisselandskaber med
masser af sne og lyskæder. Det
kræver som regel et par feriedage
at få det hele på plads.
Så er vi klar til 1. december,
hvor kalenderlysdekorationen
og ca. 20 andre julelys i stager og
dekorationer tændes. Det er rigtig
hyggeligt og vi begynder så småt
at glæde os til julen.
I vores jul er traditioner blevet
et vigtigt element. Vi tager altid
til advent på Nørbygaard.
Et hyggeligt arrangement, hvor
vi møder nye og gamle venner og
får ønsket alle en glædelig jul. Vi
kan desværre lige præcis ikke i år.
Derudover deltager vi også altid
i Nykøbing gruppens juleafslutning, som er en rigtig hyggelig
lørdag midt i december. Vi holder
oftest jul hjemme og det skal vi
også i år. Betinas mor, Eriks bror
og kæreste kommer på besøg.
Juleaften er også helt traditionel, vi spiser and og flæskesteg
efterfulgt af risalamande (i alt for
store mængder). Hos os skal man
gå om juletræet for at få gaver, så

det gør vi og synger det meste
af julesanghæftet, inden der kan
deles gaver ud. :-) Vi udpeger en
nisse som fordeler alle gaverne,
derefter pakker vi op på skift, så
alle kan se hvad de andre får. Vi
er kun voksne til jul, ellers gik
denne tradition vist ikke. Efter
gaverne er det tid til kaffe og
snolder (Vi er jo sultne :-))
Det bliver ofte over midnat
inden der bliver ro i vores lille
hjem. Første juledag er vi på
farten til endnu en tradition. Alle
os naboer samles til julefrokost
ved en nabo. En af juledagene
er vi i Horsens ved Betinas mor
og en dag er afsat til gode venner.
Lige inden nytår er der igen
travlhed, så skal alle julesager
pakkes væk. Vi skal være klar til
at holde nytår hos os, sammen
med en flok gode venner fra
Nørbygaardforeningen.
Det var vist alt om vores jul.
Det er den dejligste og mest
fredfyldte tid på året.
Håber at I alle derude må få en
helt og aldeles pragtfuld jul og at
I vil få lyst til at skabe jeres egne
juletraditioner.
Mange juleknus fra
Erik & Betina
11

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
Julen hos mig!

Hejsa, jeg hedder Orla; bor
i Bording (Midtjylland), jeg
lider stadig af den sygdom som
hedder alkoholisme. Jeg har
fået til opgave at fortælle lidt
om min hverdag. Jeg vil starte
med at skrue tiden 17år tilbage.
Der blev jeg ”løsladt” fra NBG
hvor jeg havde været i 6 mdr.
Nu skulle det vise sig om det jeg
havde fået ind i knoppen kunne
holde mig ædru. Heldigvis
havde jobcenteret skaffet mig
noget arbejde så det havde jeg
da at rive i. Jeg kom hjem fredag
og skulle starte mandag, det
blev hårdt for mig både fysisk
og psykisk. Fysisk fordi det var
hårdt arbejde og jeg havde været
sygemeldt i 2 år og psykisk fordi
jeg havde været leder de sidste
20 år og nu skulle jeg bare stå
ved et pakkebånd og komme en
pind i en kasse som kom forbi.
Men jeg klarede det og de sidste
år var jeg kommet så langt at jeg
selv havde ansvaret for en CNC
bore, fræse og pudse maskine.
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Når arbejdsdagen var slut,
holdt jeg ind på værestedet
Oasen Ikast for at få kaffe og en
snak. Der var altid nogen som
ville lytte, og det var jo guld
værd for mig. I hverdagene var
jeg træt, træt når jeg kom hjem
så der var næsten ikke andet end
arbejde, hvile, sove men så var
der weekenderne. Der skulle jeg
passe på, så lørdag tog jeg til AA
i Herning, så kom jeg ud og fik
snakket med nogle ligeværdige.
Efter et halvt års tid var jeg så
heldig at jeg fik en kæreste så var
der lige pludselig en at snakke
med, vi boede sammen i 5 år
og var rigtig gode for hinanden,
men det gik ikke hun var for
ung 20år yngre end mig så vi
stoppede.
Så gik årene (uden alkohol) jeg
var weekend vagt på Oasen så
nu var det mig som skulle lytte.
Efter 4 år startede jeg min egen
selvhjælps gruppe og den kører
stadig, det er jeg lidt stolt af.
Efter jeg er blevet pensioneret
går tiden også godt, jeg har undervist andre ældre i PC start og
ellers passer jeg min træning for
KOL to gange om ugen, NBG
foreningen følger jeg socialaftner i både Holstebro og Herning,
jeg bruger ikke AA mere jeg
har nok i min egen selvhjælps
gruppe. Ellers har jeg verdens
bedste kæreste, vi følges til
koncerter, veteran biludstillinger
og ellers ture ud i naturen. Jeg
har også en formidabel familie,
min eks og jeg har nok aldrig
været bedre venner og jeg har
to dejlige piger som har bakket

mig op hele vejen, og tænk var
jeg ikke kommet på NBG havde
jeg ikke fået lov at opleve mine
4 dejlige børnebørn. Nu havde
jeg nær glemt det vigtigste, en
9år gammel labrador som ligger
her og snorker på mine fødder.
Til alle jer som er ny ædru
eller i behandling. Det kan godt
betale sig, og brug al den efterbehandling I kan om det er AA
eller NBG foreningens PFT eller
noget andet kan være lige meget
bare i bruger noget.
Mit forhold til julen
Julen starter i det lille hjem i
Bording sidst i november måned, hvor jeg er på loftet efter
den ”store” kasse med julepynt,
og der bliver pyntet, ikke overdådigt men dog så julehyggen
indfinder sig, de levende lys
både hygger og varmer. Min
yngste datter Ditte er meget
kreativ så hun laver en kalender
dekoration til ”gammelfar” de
rigtige juledekorationer venter
hun med 14 dage så de bedre
kan holde sig julen over.
Den næste tid går med at
studere diverse ønskesedler og
finde de billigste tilbud, jeg
synes at julegaver er lidt en
byttehandel, dog nyder jeg at
se de små børnebørns forventningsfulde ansigter.
Jeg holder jul skiftevis hos
mine to piger og i år er jeg så
heldig at min søde kæreste
har valgt at holde jul sammen
med mig og min familie. Selve
juleaften bliver jeg mere eftertænksom og rørt. Nogen vil
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nok kalde det religiøs, og det
tror jeg stammer helt fra min
barndom, hvor vi altid havde en
rigtig hyggelig juleaften, hvor
traditionen var at min gamle far
inden julegaver læste juleevangeliet. Denne tradition førte
jeg videre da det blev min tur
til at holde jul, dog var bibelen
blevet udskiftet med en gammel
børnebibel som jeg havde fundet
under en oprydning på min arbejdsplads. Dette gav problemer

da mine piger selv skulle holde
jul. Der blev kamp om ”bogen”,
og det endte med at jeg måtte
ud og finde en tilsvarende bibel
så de begge fik en og julefreden
blev genoprettet.
Så kommer juledagene med
frokoster, og der nyder jeg den
gode mad, men har altid haft det
jeg kalder ”en plan B” jeg har
altid haft en plan så jeg kunne
komme hjem, så når de andre
blev for højrøstede osv. så var

O Jensen skredet hjem til freden
og roen.
Alt i alt synes jeg julen er ok
og nytåret fejrer jeg sammen
med min kæreste det er altid
hyggelig.
Jeg vil ønske alle en god jul
og et godt nytår. Håber I må få
et godt liv.
Hilsen Orla

Julen hos mig!

Jeg blev kaldt til samtale på
mit arbejde i foråret 2005: Her
blev jeg foreslået, at tage i behandling på Nørbygård. Hvis
ikke jeg tog imod forslaget, ville
jeg blive fyret. Hvis jeg derimod
ville gå i behandling, så var der
garanti for arbejde bagefter. I
samarbejde med lægen blev der
søgt om et ophold på Nørbygård.
I august 2005 blev jeg indskrevet på Nørbygård.
I starten var alt meget fremmed for mig, men da vi alle var
i samme båd, faldt jeg hurtigt
ind sammen med de andre.
Jeg syntes det var underligt, at
være tvunget til at tage antabus
den første måned, og at skulle
deltage i AA møder.

Med en kanon opbakning fra
familie, kollegaer, arbejdsplads,
netværket derhjemme, de andre
beboere og personalet på Nørbygård, blev opholdet meget
lettere, end jeg havde forestillet
mig. Madlavningen i Tårnet fik
jeg meget hjælp til, da de godt
kunne se, at det ville være en
stor prøvelse for dem, at skulle
indtage det, jeg på egen hånd
kunne fremstille.
Jeg blev inviteret med til en
sommerfest på arbejdet, som jeg
havde mange overvejelser om at
deltage i. I samråd med Jenny,
medbeboere og behandlere,
besluttede jeg at deltage i festen.
Efter et godt ophold, blev jeg
udskrevet d. 28.10.2005. Ved
hjemkomsten blev jeg modtaget af Jenny, børnene og min
mor. Flaget var hejst, og der var
lavet rigtig dejlig mad. Efter
nogle dage begyndte jeg igen
på arbejde, hvor jeg blev rigtig
godt modtaget af kollegaer, til-

lidsrepræsentanten, formanden
og driftslederen. Efter frokost
fik jeg en halv time i kantinen, til
at fortælle om opholdet og svare
på spørgsmål. Hjemkomsten var
ikke så svær for mig, da jeg var
garanteret arbejde, og havde
et godt og forstående netværk
herhjemme.
Jeg deltog efterfølgende et par
gange i AA i Nykøbing Mors,
men det sagde mig ingenting.
Jeg begyndte også at komme
i Nørbygårdforeningens lokalgruppe i Nykøbing, hvor
jeg mødte nogle fantastiske
mennesker, som hjalp mig godt
igennem hjemkomsten. En stor
tak til Nørbygård, Nørbygårdforeningen og alle de fantastiske
mennesker jeg i tidens løb her
igennem har mødt. De venskaber jeg har fået af den vej,
betyder meget for mig. Tusind
tak alle sammen.
Boje Cort Andersen
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Nyvang Lejrskole ligge ikke langt fra Vesterhavet, Limfjorden og Klosterheden, så det
er midt i den vestjyske natur.

Søndag er der udflugt til VW-museet i Ulfborg. Kafferisteriet Hedekaffe og Café Heden
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5. april
2019.
Praktiske
informationer
bl.a. om betaling sendes ud omkring 15. april.
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Tilmelding og betaling:
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Tilmelding
og betaling:bl.a. om betaling sendes udNørbygårdforeningens
Holstebroafdeling
Tilmeld til Ove Christensen på tlf. 91530990 senest 5. april 2019.
Praktiske informationer bl.a. om betaling sendes ud omkring 15. april.

Med venlig hilsen
Nørbygårdforeningens
Holstebroafdeling
Med venlig hilsen
Nørbygårdforeningens
Holstebroafdeling
Med venlig hilsen
Nørbygårdforeningens
Holstebroafdeling

Nu da ”den
søde juletid”
nærmer sig,
kommer jeg
til at tænke på
en god melodi, lavet af Rolling
Stones i 1967, som hedder: ”Sitting on a fence”. “I’m just sitting
on a fence – You can say I got
no sense – Trying to make up my
mind – Really is too horrifyring
– So I’m sitting on a fence.”
Når jeg hører denne melodi,
kommer jeg til at tænke på hvor
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Se mere om Nyvang på www.nyvanglejren.dk

En lille julehilsen
heldige vi alle har været, at vi og støtte til at komme videre. En
fik lov til at komme en ”tur” på ”lille snak” er en rigtig god gave
Nørbygård, for efter vi har været at give, så det er ikke kun under
i Hanstholm, så sidder vi ikke juletræet der er hjælp at hente,
længere på et ”stakit”, og livet er det er der jo også i vores lokalikke længere ”gruopvækkende”, grupper i Nørbygårdforeningen.
det er blevet rigtig godt, vi er her
Med disse ord ønsker jeg jer
igen som den person vi virkelig alle en rigtig glædelig jul og et
er. At fejre jul og nytår igen som rigtigt godt nytår. Vi ses, hvor
ædru alkoholiker, er bare helt eller hvornår er der ingen der
Se mere om Nyvang på www.nyvanglejren.dk
fantastisk, du er jo ”med” hele ved, men vi ses igen.
tiden Julen er jo en ”travl” tid,
Seikke
mereatom
på www.nyvanglejren.dk
men glem
derNyvang
kan være
et
Ove Raahede
menneske der har brug for hjælp
Se mere om Nyvang på www.nyvanglejren.dk

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: Onsdag
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 – 21.00

Herning:
Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på adressen:
Misbrugscenteret, Tietgensgade 5 C, Herning.
Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl.
18.30.
Tilmelding skal ske fredagen før til Jørgen
Larsen, tlf. 21 46 21 87.
Vi mødes til PFT-møde den 2. onsdag i hver
måned kl. 19 – 21. Tilmelding senest dagen før.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program,
mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf. 21 46 21 87.
Suppleant: Ib Jørgensen, mail: ibbella@live.dk
Aalborg:
Vi mødes 1. onsdag i måneden på adressen:
Café VæXt, Poul Paghs Gade 6a, 9000 Aalborg
Tid: Fælles spisning kl. 18.00
Tilmelding: senest søndagen før til Bjarne Fly
42 70 20 43.
Ønskes yderligere oplysninger vedr. program,
mødested mv. så kontakt
Kontaktperson: Bjarne Fly Nielsen, tlf. 42 70
20 43. Mail: Bjarne.fly@gmail.com
Nørbygårdforeningens depot:
For udlån af lejrudstyr, service m.m.
Kontakt: Christina Nielsen, tlf. 99 17 25 27
E-mailadr.: chni@thisted.dk

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

