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REDAKTIONENS SPALTE

Fællesskab er 
en samling af 
mennesker, som 
bindes sammen 
af noget de har 
til fælles, hvil-
ket vil sige no-
get de er enige 
om, har samme 
synspunkt på el-
ler f.eks. en in-
teresse de deler 
med hinanden. 

Fællesskab kan også være sammenhold.
Fællesskaber hænger tæt sammen med identitet. 

Man kan tænke på et menneskes identitet som 
opbygget af en masse byggesten. Fællesskaber 
biddrager med nogle af disse byggesten og derfor 
har de fællesskaber, man er en del af, betydning 
for menneskers identitet – hvem de er. 

I byen Frome i det sydlige England er der sket 
et dramatisk fald i antallet af indlæggelser på ho-
spitalet, siden de indledte en fælles kamp mod iso-

lation. Projektet bør tjene som forbillede for alle
Fællesskaber skal typisk have rod i noget. Et 

fælles projekt, fælles værdier eller en fælles kamp. 
For mange er det derfor svært at opnå følelsen 
af fællesskab og sammenhold på tværs af landet 
alene baseret på nationalitet. Der mangler indhold, 
som folk kan være fælles om, udover måske store 
sports- og kulturbegivenheder, hvor vi er fælles 
om at være stolte vindere. Det handler om at have 
noget, der binder mennesker sammen af den ene 
eller anden grund. Det kan være at man holder 
med samme fodboldklub, tror på samme gud eller 
har været på Nørbygård og har haft et misbrug.

I dette nummer vil der være fokus på Nørby-
gårdforeningen og det fællesskab der er der.

Hvis du ikke allerede kommer i en af Nørby-
gårdforeningens lokalgrupper eller i et andet fæl-
leskab der gør dig godt, så vil vi hermed opfordre 
dig til at møde op. 

På redaktionens vegne - Lisbeth

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen Lisbeth Højberg Claus Verner Nielsen

Slår man fællesskab op i Wikipedia, 
den frie encyklopædi står der: 
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Nyt i medarbejderstaben siden sidst
Nedenfor kommer der en præ-

sentation af Rikke Halkjær-
Lassen der startede i Alkohol-
behandlingen den 1.12.2018. 
Der er også en præsentation 
af Matilde Engholm Petersen, 
der er pædagogstuderende og i 
praktik på Nørbygård fra januar 
til juli 2019.

Jeg – Lisbeth har opsagt min 
stilling gældende fra 1.maj 
2019. Det skyldes at min mand 
fik arbejde i Kalundborg den 
1.11.2018. Jeg flytter over til 
ham. Jeg skriver lidt mere om 
det i næste nummer.

Rikke:
Jeg er 46 år, 

har tre børn 
på hhv. 12, 18 
og 20 år, er 
gift. Har tidli-
gere arbejdet 

med pleje, ambulant alkohol – og 
stofbehandling, og sagsbehand-
ling i Fam. afd. Er uddannet 
SoSu-ass. og socialrådgiver.

Jeg vil gerne takke beboere og 
personale for den gode modta-
gelse på NBG – det har gjort det 
nemt at falde til hurtigt, som ny 
medarbejder!

Matilde:
Mit navn er 

Matilde Eng-
holm Peter-
sen og jeg er 
pr. 1. decem-
ber i halvårs-

praktik på Nørbygård. Jeg læser 
til social- og specialpædagog, 
på pædagogseminariet i Thisted, 

hvor jeg gerne skulle være færdig 
i januar 2020. Først og fremmest 
vil jeg gerne takke både perso-
nale og beboere på Nørbygård, 
for den varme velkomst de har 
givet mig. Hjerterum er noget af 
det første jeg har mærket til, og 
det betyder rigtigt meget når man 
kommer som ny på stedet. 

Jeg er 23 år og bor sammen 
med min datter, Clara Sofie som 
er 3 år gammel. Vi bor på Mors, 
i et lille hyggeligt hus. Her nyder 
vi stilheden og ikke mindst den 
flotte natur – samt det smukke 
kig til Thy. Jeg kommer fra en 
familie hvor man er meget sam-
men, hvilket Clara Sofie og jeg 
bestemt nyder godt af. 

Min tidlige ungdom bestod af 
skole, jeg har altid ville have de 
højeste karakterer, ligesom min 
storebror altid fik. Først gik jeg 
på friskole i Sundby, her nød 
jeg godt af det lave elevtal. I 8. 
klasse startede jeg på Øster Jølby 
Folkeskole, hvor jeg gik til og 
med 9. klasse. Tiden var præget 
af, at jeg havde svært ved at finde 
rundt i alle de følelser man, som 
teenager, kan slås med. Men jeg 
kom igennem tiden ved hjælp 
af mine venner, familie og ikke 
mindst undervisere. Efter 9. 
klasse startede jeg på handelssko-
len, her ville jeg tage en HHX, 
for jeg ville gerne arbejde med 
økonomi. Efter det 1. år, stod det 
dog klart for mig, at jeg langt fra 
var interesseret i tal. 

Undervisning fylder selvføl-
gelig en del når man går i skole, 
men vi ved vist alle, at når man 
er 18 år, så er der meget andet 

der fylder også. I løbet af 2. og 
3. år fyldte en bestemt ting mere 
og mere – mit misbrug.

Jeg indså hurtigt, at jeg ikke 
længere kunne agere i mit eget 
liv, i hvert fald ikke uden lidt 
vejledning. Efter studenterugen 
besluttede jeg mig for, at jeg 
nu var klar til at tage mig selv 
alvorligt, og startede derfor i 
behandling. Det tog mig ca. 6 
måneder, hvorefter jeg skulle 
ud i verden og prøve den ”nye 
mig” af. Jeg priser mig lykkelig, 
hver evig eneste dag, for at jeg 
fik så fantastisk en mulighed – 
at komme i behandling. Længe 
skulle der ikke gå, førend at min 
mave pludselig indeholdt andet 
end kage. Jeg fødte min datter, 
havde en super god barselstid 
sammen med hende. Men hvad 
skulle jeg efter? Jeg synes at det 
var svært at beslutte hvad jeg 
ville, for kunne jeg nu virkelig 
bruges til noget? Jeg var jo, tid-
ligere aktiv misbruger? 

Jeg har taget et valg om at min 
fortid er en del af mig. Jeg lever 
glædeligt med den hver evig ene-
ste dag, og håber på, at jeg i frem-
tiden kan bruge mine erfaringer 
i det job jeg ender med. Ud over 
hjerterum, så har Nørbygård også 
budt på tillid til mig, hvilket jeg 
er meget beæret over. Jeg håber 
på at jeg kan leve op til dette, og 
glæder mig til fremtidens stunder 
med personale og beboere på 
Nørbygård.
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Nørbygårdforeningen
- En støtteforening for Nørbygård og de men-

nesker der bruger Nørbygård.

Fakta om Foreningen
-  Stiftet d. 6. december 1989
-  Har pt. ca. 200 medlemmer 
-  Lokalgrupper i: Nykøbing, Viborg, Holstebro, 
Herning og Aalborg
-  Ledes af en bestyrelse på 12 – 13 medlemmer
-  Arrangerer sommerferie og andre ture for 
medlemmerne
-  Tilbyder et ædru og stoffrit fællesskab 

Lokalt engagement
Nørbygårdforeningen har siden starten bygget 

meget på lokale aktiviteter og lokalt engagement 
i byerne: Viborg, Nykøbing, Holstebro, Herning 
og sidenhen Aalborg.

De fleste aktive medlemmer er selv tidligere 
brugere af Nørbygård eller er pårørende.

Lokal-grupperne stor kompetence og planlægger 
selv deres aktiviteter. Desuden skabes der aktivi-
teter på tværs af geografien. Det er i høj grad op 
til lokalgrupperne, at foreningens formål leves 
ud i virkelighed.

Netværk
Nørbygårdforeningen er i sig selv et netværk 

for mange mennesker med plads til flere. Derud-
over er Nørbygårdforeningen og lokal-grupperne 
”base” for deltagelse i andre aktiviteter uden for 
foreningen. Det er rart og givende at have nogen at 
dele oplevelse, erfaringer, tanker og følelser med.

Familieaktiviteter og 
selvhjælpsgrupper

Nørbygårdforeningen 
henvender sig til hele fami-
lien. Søgningen til aktivite-
terne er stigende ligesom 
der hele tiden kommer 

nye aktiviteter til. Der er sociale aktiviteter for 
hele familien, såvel som for enlige. Desuden 
har foreningen forskellige tilbud om deltagelse i 
seriøse selvhjælpsgrupper for at støtte hinanden i 
et godt rusfrit liv.

Sommerferieture og udflugter
Der er hver sommer en ferie man kan komme 

med på for billige penge. Ligeledes er der i løbet 
af året udflugter og weekendture.

Det er helt sikkert Nørbygårdforeningen 
der har reddet mig.

Det føler Jørgen sig helt over-
bevist om, og er noget af det 
første han siger den tirsdag, hvor 
vi har aftalt at mødes for netop at 
snakke om betydningen af dette 

fællesskab – Nørbygårdforenin-
gen. Først fortæller Jørgen lidt hi-
storik om vejen til at blive ædru.

Jørgen blev indskrevet på Nør-
bygård 1. gang i november 2010. 
Den 10. december var der afslut-
ning med det Basiskursus, som 
Jørgen havde deltaget i, inden 
han kom på Nørbygård. Denne 
afslutning ville Jørgen gerne 
hjem og deltage i. Efter afslutnin-
gen blev deltagere enige om, at 
de skulle afprøve socialdrikning. 
Jørgen kunne ikke puste 0.00 i al-

koholmeteret, da han søndag var 
retur på Nørbygård. Jørgen pak-
kede sine ting, og fortsatte med at 
drikke hen over hele julen.

Den 27.december kom Jørgen 
på Skovvang i Holstebro. Her var 
han til begyndelsen af det nye 
år. Jørgen drak med det samme 
igen efter udskrivningen derfra. 
Den 19.1.2011 blev Jørgen igen 
indskrevet på Nørbygård. Ugen 
op til var han på Ås bosted til 
afrusning, hvor Nørbygård havde 
skaffet ham en plads. 
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Nørbygårds daværende net-
værkskonsulent – Charlotte – vil-
le have Jørgen med til socialaften 
i Nørbygårdforeningen. Først 
havde Jørgen meget modstand 
på, at ville med. Jørgen ved 
efterfølgende ikke, hvorfor han 
havde så meget modstand på det. 
Måske en form for usikkerhed 
over for noget ukendt. Til sidst 
blev han dog overtalt, og tog 
med ind til gruppen i Thisted, 
der eksisterede på det tidspunkt. 
Herefter tog Jørgen med ud i alle 
grupperne. Han følte sig bare 
hjemme blandt ligesindede.

I april er Jørgen hjemme på 
weekend, og kommer tilbage med 
promille. Jørgen bliver bedt om 
at rejse hjem på en tænkepause. 
Vil han i virkeligheden stoppe 
med at drikke? Hvad skal han i 
givet fald gøre anderledes? Der er 
mange spørgsmål der suser rundt 
i hovedet på Jørgen. Han arbejder 
og synes det går rimeligt med 
drikkeriet de første par uger, men 
så kan Jørgen igen ikke styre det, 
og kommer på Skovang igen d. 
16. maj 2011. På det tidspunkt har 
Jørgen været indskrevet 27 gange 
på Skovang i løbet af et år. Denne 
gang blev også sidste gang.

Jørgen fik et tilbud af sin mis-
brugskonsulent. Han blev tilbudt, 
at blive indskrevet i Nørbygårds 
Bosted igen. Hvis han denne gang 
kunne holde sig ædru i 3 måne-
der, ville han efterfølgende blive 
tilbudt behandling på Nørbygård.

Den 22. maj blev Jørgen ind-
skrevet igen. Jørgen synes ikke 
det var så svært, at holde sig ædru 
på Nørbygård, men oplevede, at 
det var i weekenderne derhjem-

me, det var rigtig svært. Derfor 
tog han en beslutning om, at blive 
på Nørbygård i weekenderne. Det 
meddelte han sine omgivelser. 
Efter 3 ½ måned, uden at drikke, 
startede Jørgen i Tilbagefaldsfor-
byggende behandling ved Ib Hjort 
på Nørbygård. Jørgen mener, det 
tager minimum 2 - 3 måneder at 
blive mentalt ædru.  Jørgen blev 
puffet til i forhold til at skulle tage 
på weekend. Han var nødt til at 
skulle prøve det. Det var en sejr 
for Jørgen, at det kunne lykkes.

I samme periode kom Jørgen 
med som beboerrepræsentant i 
Nørbygårdforeningens bestyrelse.

Den 9.12.2011 udskrives Jørgen 
fra Nørbygård. Siden har Jørgen 
ikke drukket alkohol.

I april 2012 til Nørbygård-
foreningens generalforsamling 
stiller Jørgen op til bestyrelsen 
som suppleant, og året efter 
kommer han med i bestyrelsen, 
og har siddet der siden. Samtidig 
bliver der ønsket, at der starter en 
gruppe op i Herning, hvor fra der 
har været mange indskrevne på 
Nørbygård. 14. september 2012 
er der et opstartsmøde. Forinden 
bliver der snakket om, at hvis 
der møder 6 op, så startes der 
en gruppe. Der kommer 14. Det 
føltes godt, og viste noget om 
gruppens berettigelse.

Jørgen blev overtalt til at blive 
kontaktperson for Herning grup-
pen. Jørgen er glad for at være 
kontaktperson i Herning grup-
pen. De opgaver han har i den 
forbindelse er at have styr på, 
hvor mange der kommer, så han 
kan få bestilt maden udefra til 
dem, der møder op. Jørgen plejer 

at komme ca. 1 time før og gøre 
klar. Han fortæller, at det er der 
flere andre, der også gør. Jørgen 
er rigtig glad for gruppen, hvor 
han oplever stor opbakning. Der 
kommer mellem 35 og 40 hver 
gang. Jørgen siger med et smil, at 
det eneste lovlige fravær er, hvis 
man skal til begravelse.

Jørgen blev ædru på Nørby-
gård. Han har fastholdt at være 
ædru på grund af Nørbygård-
foreningen, hvor han oplever 
et ædru netværk, hvor alle for-
står alle. Samværet er dejligt 
uformelt. Man er en del af et 
fællesskab som er uhøjtideligt 
og på mange måder føles helt 
familiært. Jørgens råd til andre 
indskrevne på Nørbygård: ”Kom 
afsted til Nørbygårdforeningens 
møder, og kom til Efterbehand-
lingen på Nørbygård. Specielt de 
første 2 – 3 år er vigtige. Det er 
når man kommer hjem, det kan 
blive rigtig svært. Her har man 
brug for andre i samme båd”. 

Til Adventshyggen på Nør-
bygård var der en trillebør med 
gode sager på højkant. Jørgen 
købte mange lodder, og var også 
ham der løb med gevinsten. Pen-
gene fra lodderne går til beboerne 
på Nørbygård.
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Jeg mødte 
Lars i maj år 
2004 og før-
ste gang jeg 
var med på 
Nørbygård 
var til Ad-
vents hygge 

i år 2004. jeg husker stadig alle 
de sommerfugle der baskede 
rundt i maven på mig, men da 
jeg trådte ind af døren på Nør-
bygård, forsvandt de med det 
samme. Jeg fik en fornemmelse 
af, at alle de fremmødte kun ville 
mig det bedste.

Jeg startede med at komme i 
Nørbygård Foreningens gruppe 
i Thisted, her var jeg med til, 
at få en pårørende gruppe op at 
stå. Lars og jeg kom i Thisted 
gruppen indtil den lukkede ned, 
da der ikke kunne findes en ny 
kontakt person.

Jeg blev så spurgt om, om jeg 

ville være med i ferie udvalget, 
det ville jeg og den første som-
mer ferie jeg var med på, gik 
til Vester Vedsted ved Ribe. At 
komme med Nørbygård Forenin-
gen på sommerferie, ser jeg frem 
til hvert år. Lars og jeg tager også 
gerne med på de weekend turer, 
de forskellige grupper arrangerer 
hver år.

I år 2006 begyndte Lars og jeg 
at komme i Nykøbing gruppen 
og vi prøver at komme hver gang, 
det betyder meget for os, at se de 
andre medlemmer, at spise og 
hygge os sammen. Dette er med 
til at give en stor samhørighed.

Da der i år 2017 skulle findes 
en ny kontakt person i Nykøbing 
gruppen, meldte jeg mig og blev 
valgt. Jeg har fået stor hjælp af 
den sidste kontakt person og 
andre medlemmer af gruppen. 
Det er jeg meget glad for. I 
Nykøbing gruppen har vi flere 

gange arrangeret en weekend tur 
til Sus wind, et dejligt hus der 
ligger meget naturskønt, der har 
været mange deltagere til disse 
weekender.

Medlemmerne i Nykøbing 
gruppen har et godt og solidt 
netværk, dette kommer til ud-
tryk ved, at medlemmerne ud 
over de faste møde aktiviteter 
i Nørbygård Foreningen også 
mødes til fødselsdage og ved 
andre lejligheder.

Nykøbing gruppen prøver at 
arrangerer følgende hvert år, 
grill aften, ud og spise på cafe-
teria eller restaurant, jule hygge/
jule frokost.

Nørbygård Foreningens Nykø-
bing gruppe holder til i lokalerne 
på Cafe Perlen i Nykøbing by.

Med venlig hilsen
Ulla Pia

Mit møde med Nørbygård Foreningen

Ruth Klausen 73 år

Jeg kom-
mer i lokal-
grupperne i 
Hols tebro 
og i  Her-
n ing .  J eg 
har benyttet 
mig af Nør-

bygård foreningen siden 2006. 
Jeg kommer hver gang der er 
social aften og jeg bruger også 
PFT i Holstebro. Det er 12 ½ 
år siden jeg var på Nørbygård 
i behandling og jeg har været 
ædru lige siden.

Jeg nyder fællesskabet i Nør-

bygård foreningen, at være 
sammen med ligestillede og, 
at jeg kan vise de nye der er i 
behandling nu, at det kan lade 
sig gøre at holde sig ædru med 
de redskaber vi får med hjem. 
Det er rigtig dejligt at jeg fik 
et nyt liv.
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Udtaleser fra nogle af brugerne af 
Nørbygårdforeningens lokalgrupper:

Lokalgruppen Aalborg:
Irene Ritter, 48 år, udskrevet 

fra Nørbygård sep.2018: ”Kom-
mer helst hver gang, det betyder 
alt for min helbredelse, der er en 
supergodt sammenhold/socialt, 
det er lærerigt”

Tina Lund Nielsen, 40 år, ud-
skrevet sommeren 2018: ”Kom 
indtil for 3 måneder siden, hver 
2. onsdag, for mig betyder det 
gensynsglæde, frit forum, at 
kunne tale uden at blive dømt, 
at blive hørt og forstået”

Bent Ole Toft, 55 år, udskrevet 
fra Nørbygård efteråret 2018: 
”Kommer 1 gang om måneden, 
det styrker min ædruelighed og 
mit selvværd.”

Torunn F. Nielsen, 53 år, ud-
skrevet fra Nørbygård efter-
året 2017: ”Kommer 1 gang i 
måneden. Det er en del af mit 
ædru netværk, min medicin mod 
alkoholisme, min forlængede 
og selvvalgte familie. Det giver 
indre ro og tryghed, at vide de 
er der”

Steen Larsen, 54 år, udskrevet 
fra Nørbygård i august 2015: 
”Får banket rust af og møder 
gamle venner”

Jens Poulsen, 45 år, udskrevet 
fra Nørbygård august 2017: 
”Kommer hver måned, det 
betyder at være i et fællesskab 
med ædru menne-sker”

Lokalgruppen Holstebro:
Henrik Jeppesen, 62 år, ud-

skrevet fra Nørbygård for 12 år 
siden: ”Kommer hver gang, det 
er en del af min efterbehand-
ling, det er blevet en del af mit 
netværk”

Gudrun Ballebye Pedersen, 
61 år, udskrevet fra Nørbygård 
for 7 år siden: ”Kommer så ofte 
jeg kan, det betyder alt, gode 
venner, at jeg kan forblive ædru, 
der er altid dejligt at komme.”

Lisbeth G. Hansen, 58 år, har 
ikke været indskrevet på Nør-
bygård, men på Tjele i 2016. 
”Kommer i Holstebro hvor der 
ellers kun AA, så jeg er blevet 
budt inden for her. Jeg er kom-
met igennem 5 mdr. 1- 2 gange 
om måneden. Det er dejligt, at 
komme sammen med andre alko-
holike-re, som er i samme båd”

Mange vælger at komme både 
i lokalgruppen i Holstebro og 
Herning.

Lokalgruppen Herning + 
Holstebro:

Vivian Kortbæk, 50 år, ud-
skrevet fra Nørbygård i 2018: 
”Startede med at komme med 
ud i lokalgrupperne, da jeg var 
ind-skrevet på Nørbygård. Jeg 
kommer både i Herning og Hol-
stebro, da fællesskabet betyder 
meget for mig. Jeg deltager 3 
gange i måneden”

Jette Schmidt, 67 år, udskre-
vet fra Nørbygård i 2006: ”Er 
kommet i Nørbygårdforeningen 
lige siden. Det er en del af min 
efterbehand-ling, en del af mit 
netværk og mange venskaber 
er opstået her. Jeg deltager 3 
gange i måneden – til PFT, og 
til 2 sociale aftner”

Yvonne Borchmann, 50 år, 
udskrevet fra Nørbygård i 2011: 
”Jeg er kommet i Nørbygård-
foreningen i 8 år, jeg kommer 3 
aftner om måneden. Det betyder 
meget, da det er med til at holde 
mig ædru. Jeg har det rigtig godt 
med det sociale der findes der”

Orla K Jensen, 71 år, udskre-
vet fra Nørbygård i 2001: ”Jeg 
kommer 1 gang i måneden i 
henholdsvis Herning og Holste-
bro, og har gjort det igennem 17 
år. Fællesskabet er guld værd, og 
efterbehandling var guld værd 
især i starten.”

Lissi Kjær Christensen, 62 år, 
pårørende: ”Jeg kommer ca. 1 
gang om måneden. Det støtter 
gemalen, giver fællesskab med 
andre i samme situation og er 
altid hyggeligt”

Ove Christensen, 66 år, ud-
skrevet fra Nørbygård i 2015: 
”Jeg kommer ca. 1 gang om 
ugen og har gjort det siden 
2015. Før det kom jeg engang 
imellem fra 2009 – 2015. Fæl-
lesskabet holder mig ædru.”

NYT FRA LOKALGRUPPERNE
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Lokalgruppen Nykøbing:
Ulla, 49 år, pårørende: ”Jeg 

startede med at komme i Thisted 
gruppen, da den eksisterede. 
Derefter flyttede vi til Mors, og 
startede i Nykøbing gruppen. 
Jeg kommer hver 14. dag. Det 
betyder utrolig meget at komme 
her i Nykøbinggruppen. Vi er 
også med på weekend – og som-
merferieture.”

Lars K. Jensen, 50 år: ”Jeg er 
kommet i gruppen siden jeg blev 
udskrevet fra Nørbygård for 16 
år siden. Jeg kommer hver gang. 
Det betyder ædruelig samvær, 
socialt netværk og ferieture”

Torben, 68 år, pårørende: ”Jeg 
er kommet i gruppen siden 2001. 
Jeg kommer næsten hver gang. 
Det betyder hyggeligt samvær, 
og at man kan følge med i hvor 
godt det går dem der har været i 
behandling”

Boje Andersen, 68 år, udskre-
vet fra Nørbygård i 2005: ”Jeg 
er kommet i gruppen lige siden, 
hver anden onsdag i lige uger. 
Det betyder socialt samvær”

Jenny Andersen, 54 år, pårø-
rende: ”Jeg er kommet i gruppen 
i 13 år, og kommer hver gang, 
som er 2 gange i måneden. Det 
betyder socialt netværk, at være 
sammen med andre i samme 
situation, og aktiviteter man kan 
deltage i”

Betina Hansen, 49 år, udskre-
vet fra Nørbygård for 19 år si-
den: ” Jeg er kommet i gruppen 

igennem 14 – 15 år. Jeg kommer 
2 gange hver måned. Det bety-
der socialt ædru netværk, gode 
venner, gode aktiviteter – ferie 
og weekendture”

Erik Jensen, 53 år, udskrevet 
fra Nørbygård for 19 år siden: 
”Jeg er kommet her i 14-15 år, 
jeg kommer 2 gange i måneden. 
Vi kommer også sammen privat. 
Det er hyggeligt, når der også 
kommer nogen af dem der er 
indskrevet på Nørbygård lige 
nu.”

Niels Støttrup, 63 år, var på 
Nørbygård for 10 år siden: ”Jeg 
er kommet i Nørbygårdforenin-
gen i ca. 9 år. Jeg er med i Ny-
købing hver gang. Sommetider 
er jeg også i Viborg gruppen. 
Det betyder, at jeg kan holde 
mig ædru, og være sammen med 
gode venner”

Lokalgruppen Viborg:
Dorte Kongsted, 56 år, var 

på Nørbygård for 13 år siden: 
”Jeg er kommet siden jeg blev 
udskrevet og kommer hver gang. 
Fællesskabet i foreningen er en 
del af mit liv, jeg ikke vil være 
foruden, Flere af medlemmerne 
er blevet mine nære venner og 
en del af mit tætteste netværk. 
Foreningen har haft stor be-
tydning, særligt i starten af min 
ædruelighed.”

Jørgen Kristoffersen, 65 år, 
var på Nørbygård for 13 år 
siden: ”Jeg kom-mer hver 14. 
dag og har gjort det siden jeg 

blev udskrevet. For mig betyder 
det godt kammeratskab, og er 
med til at holde fokus på ædru-
elighed”

Nogle tager rundt og deltager 
i flere af grupperne

Malene Tøfting, 46 år, udskre-
vet fra Nørbygård i 2018: ”Jeg 
kommer helst hver måned, og er 
taget med siden jeg var indskre-
vet på Nørbygård, Jeg kommer 
både i Herning, Viborg og Hol-
stebrogruppen. Det betyder at 
jeg er en del af et ædru netværk. 
Jeg får snakket om ting der fun-
gerer og ikke fungerer for mig 
i forhold til min ædruelighed”

Niels Chr. Poulsen, 55 år: 
”Jeg har været indskrevet på 
Nørbygård i henholdsvis 2003 
og i 20018. Jeg har benyttet mig 
af Nørbygårdforeningen i 15 år. 
Lige pt. kommer jer der ikke så 
tit. Nørbygårdforeningen er en 
god støtte, og et sted at møde nye 
mennesker, efter at have mistet 
næsten hele sin omgangskreds”
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Nørbygårdforeningens årsredegørelse 2018

Familielejr:
22 personer deltog i Nørby-

gårdforeningens traditionsrige 
familielejr, som i år gik til ”Sun-
devedcenteret” ved Sønderborg. 
Det var igen et rigtig og meget 
vellykket arrangement, som gav 
alle nogle positive oplevelser. 
Der var udflugter til ”Papirmu-
seum” shoppetur i Sønderborg, 
nogle tog en tur til Tyskland, 
”Danfoss Univers” Sønderborg 
Slot, og en heldagstur til Mandø 
og et rigtig godt og hyggeligt 
samvær, i et alkohol/rusfrit miljø.

Weekendture:
Der er blevet afholdt weekend 

ture nr. 47 og 48 og det foregik 
henholdsvis på ”Susvind” på Mors 
og på ”Bamse-Bo” ved Ulstrup. 
Der var som sædvanligt næsten 
fyldt op med glade mennesker, der 
alle rigtig hyggede sig med div. ak-
tiviteter, og et godt socialt samvær.
Fælles aktiviteter:

I 2018 var der igen adventsfest 
på Nørbygård for foreningens 
medlemmer. Vi var ca. 90 perso-
ner, der igen oplevede den hyg-
gelige atmosfære og det store 
fællesskab. Her udover har der 

været arrangeret grill-dage og 
udflugter til forskellige danske 
seværdigheder.

Nørbygård Nyt:
4 gange årligt udsendes med-

lemsbladet ”Nørbygård Nyt”. 
Her fortælles om foreningens 
mange aktiviteter og ny for gode 
oplevelser og fællesskabt fra 
lokal-grupperne og Nørbygård. 
Livshistorier skildres, hold-
ninger fremføres og meninger 
brydes.

Lånedepot for 
medlemmer:

I 1999 blev der oprette et de-
pot. Dette indeholder telte, lig-
geunderlag, bestik m.m. I 2018 
er tingene mest blevet brugt ved 
de større arrangementer, men 
også små grupper af medlem-
mer er meget velkomne til at 
låne div. udstyr til gavn for gode 
oplevelser og fællesskab.

Økonomi 2018:
Årets omsætning blev på 

118.946 kr. og gav et overskud på 
22.599 kr. som overføres til 2019.

Genbrugsbutik:
Vores samarbejde med Røde 

Kors Genbrugsbutik i Hanst-
holm er desværre ophørt pr. 
30-6-18.

Selvhjælpsgrupper:
I 2003 startede en ny type 

efterbehandlingsgrupper. Lokal 
”P.F.T.” som i sit koncept ligger 
i naturlig forlængelse af behand-
lingen på Nørbygård. Der pt. 3 
aktive grupper, desuden er der 
3 aktive grupper for pårørende.

Medlemmer:
I 2018 var antallet af medlem-

mer 180 personer/husstande.

Lokalgrupper:
Der findes 5 lokalgrupper i 

henholdsvis Aalborg – Nykø-
bing – Herning – Holstebro – 
Viborg som på forskellig vis har 
fungeret rigtig godt i 2018. Der 
har også været en stor aktivitet 
på tværs af grupperne til styr-
kelse af vores netværk.

Ove Raahede.

Årsredegørelse fra Lokalgrupperne

Herning:
Herning-gruppen holder til 

på Tietgensgade 5C i Herning. 
Her mødes vi hver 4. tirsdag i 
måneden til socialaften. Vi er 
glade for, at der som regel er 
en busfuld fra Nørbygård. Vi er 

ca. 35 – 40 mennesker samlet 
på sådan en aften. Til vores 
Social aftner bestiller vi maden 
udefra. Vi får stadig dejlig mad 
fra Helles Køkken. Kagen bages 
af Jørgens mor. 

Det står mere sløjt til med vo-

res PFT-møder. Her er det vigtigt 
at melde til, da det bliver aflyst 
hvis der er få tilmeldte. Det er 
desværre ofte tilfældet. I år har 
vi måtte aflyse 7 gange. Der har 
været afholdt 4 PFT-møder hvor 
der var 5 – 6 stykker.
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Igen i år var der traditionen tro 
grillaften i Hemmet hos Jørgen 
og hans forældre i juli måned. 
Her var der også mødt over 
40 op. Vi havde også en dejlig 
julefrokost sammen. Generelt 
kan man sige, at der er en dejlig 
stemning til vores arrange-
menter. Det er dejligt med den 
store opbakning der er at finde 
i gruppen.

Jørgen Larsen

Nykøbing:
Nykøbing-gruppen holder 

til på Cafe Perlen. Vi mødes 
onsdage i lige uger. Vi er en 
flok på 10-15 personer, og når 
der er besøg fra Nørbygaard er 
vi 5-10 personer mere. Vores 
PFT kører ikke i øjeblikket, 
men genopstartes, såfremt der 
er behov for det.

Den 25-27 maj arrangerede 
Nykøbing gruppen forårshyt-
tetur, som gik til Susvind ved 
Tæbring på Mors, hvor der del-
tog 21 personer. Vi hyggede os 
med kortspil og der blev drukket 
en masse kaffe. I juli måned af-
holdt vi vores årlige grill aften, 
der i år foregik på Cafe Perlen. 

Lørdag d. 15. december holdte 
vi vores juleafslutning/julefro-
kost, som nogen af os havde 
forberedt hjemmefra. Vi havde 
en rigtig hyggelig dag med god 
mad og pakkespil. Da vi ikke 
aflyser vores sociale aftener 
var vi 7 personer, der mødtes 2. 
juledag til pizza og hygge. 

Den 22. juni 2019 vil Nykø-
bing gruppen arrangere en tur 
til Mariager Saltcenter. Der 

kommer mere herom senere i 
Nørbygaard Nyt. 

Ulla Nielsen

Viborg:
Viborg-gruppen mødes på 

onsdage i ulige uger til social 
samvær og fælles spisning.

Vi er stadigvæk en lille gruppe, 
men her i 2018 har vi fået 3 nye 
medlemmer, så vi kan nu være 
10-15 personer, der får en hyg-
gelig aften sammen, med god 
mad og en masse snak. Når vi 
har besøg fra Nørbygård, så er 
vi 19-26 gode mennesker, der 
rigtig hygger sig. Vores ”P.F.T.” 
møder er pt. på ”standby” men vi 
vil prøve at få det op at køre igen.

Til vores ”Kano-weekend tur” 
på Bamse-Bo i Ulstrup, var vi i 
år helt fyldt op. Vi var 28 voksne 
og 4 børn, der alle fik en rigtig 
hyggelig og god weekend, med 
kanotur på Gudenåen, besøg på 
Tange El museum, shopping tur, 
og en masse Bamse-Bo is. Så vi 
har allerede nu for 10. gang re-
serveret en ny kano weekend tur 
i 2019. Til vores ”julehygge” var 
vi 19 rare og glade mennesker 
der rigtig hyggede sig sammen, 
med god mad, en masse snak-
ken, og et særdeles spændende 
og uhyggeligt pakkespil.

Ove Raahede

Holstebro:
Holstebrogruppen mødes til 

PFT den anden tirsdag i hver 
måned, og til socialaften den 
tredje tirsdag i hver måned. 
Begge arrangementer foregår på 
Montagen, Niels Ebbesensvej 6, 

Holstebro. På de sociale aftener 
spiser vi god mad og hygger os 
gevaldigt sammen. Det er dejligt 
at mødes med gode venner i 
en positiv ånd. Der bliver delt 
mangt og meget, og vi hører 
også nyt fra ”Gården,” hvis der 
er noget. I år har vi den store 
glæde, at der er kommet nye 
medlemmer til vores gruppe, så 
vi ser positivt på fremtiden, og 
modtager meget gerne flere nye. 
Det ser ud til, at vi har stabili-
seret os med 20-30 deltagere til 
de almindelige arrangementer. 

På PFT møderne mødes vi 
mellem 8 og 15 personer. Vi 
anser disse møder for meget 
vigtige som et redskab i kam-
pen mod tilbagefald. Her har vi 
en mulighed for at forebygge 
tilbagefald, inden det går galt. 
I vores gruppe er der en kæmpe 
”erfaringsbank,” som vi kan 
trække på. Her kan der uddeles 
både trøst, styrke, håb og erfa-
ringer. Og et kærligt skub, hvis 
det er det, der er brug for. Bare 
det, at sætte ord på sine følelser, 
hjælper som regel.

Ud over de almindelige arran-
gementer, har vi igen i år 2018 
afholdt en grillaften. Også denne 
gang på Naturstyrelsens flotte 
shelter i den storslåede natur ved 
Lystbækgård ved Ulfborg. Igen 
rigtig godt besøgt, dejlig mad, 
dejligt vejr, masser af snak og 
hygge. Rigtig vellykket. Vi har 
også afholdt julearrangement. 

Vi ser frem til mange gode 
stunder og gensyn i 2019.

På Holstebrogruppens vegne.
Hermann Grønbæk.
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Aalborg:
Aalborg-gruppen drøftede ved 

sidste social aften, muligheden 
for at afholde social aften i nye 
og større lokaler. En drøftelse 
udledt af, at lokalet på Cafe 
Væxt efterhånden er blevet for 
trangt – en god udvikling da det 
vidner om, at mange ønsker og 
har glæde af et ædru fællesskab. 

Foreningen har fået tilbud 
om, at gøre brug af De frivil-
liges Hus, som ligger tæt på 

travbanen i Aalborg. Busrute 
16 går lige til døren. Desværre 
kan gruppen ikke benytte tilbud-
det om onsdagen som vanligt, 
så der træffes ved afstemning 
beslutning om, at social aften 
bliver om torsdagen i samme 
uge som vanligt. På mødet blev 
der nedsat et lille udvalg, som 
vil undersøge muligheden for 
levering af mad.

Første møde i de nye lokaler 
på Mølholmvej 2, er torsdag d. 

7/3.19. kl 18.00.
PFT møderne fortsætter uæn-

dret om onsdagen på Cafe Væxt. 
Husk tilmelding.

Ønskes yderligere oplysninger 
vedr. program og mødested er 
man velkommen til at kontakte 
Søren på tlf: 53502455 eller på 
mail: sorenc1971@gmail.com

Aalborg- gruppen 

Indbydelse til generalforsamling i Nørbygårdforeningen

Husk kryds i kalenderen  X

Dagsorden:
1. Velkomst/godkendelse af generalforsamlingen.
2. Valg af: dirigent, referent og stemmetællere.
3. Godkendelse af formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab for 2018.
5. Beretning fra lokalgrupperne/ad hoc udvalg.
6. Valg til bestyrelsen.
7. indkomne forslag.
8. Evt.

Indkomne forslag skal være skriftlige og modtaget senest 
8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes til 
formanden, Ove Raahede, Vibevej 11, 8870 Langå / 
raahedes@c.dk. Nørbygårdforeningen vil være vært 
med et måltid mad. Af hensyn til køkkenet bedes man 
tilmelde sig på tlf.: 99172500 senest 25. marts 2019.

På bestyrelsens vegne – Ove Raahede

Nørbygårdforeningens Generelforsamling
På Nørbygård fredag d. 5. april 2019 kl. 18.00

Nørbygårdforeningens weekend tur 2019
”NYVANG” Holmgårdvej 46, 7660 Bækmarksbro.
26-28 april 2019 (uge 17)

Nørbygårdforeningens sommerferietur 2019
”TRENTE MØLLE” Trentevej 7, 5672 Broby.
15-21 juli 2019 (uge 29)

Nørbygårdforeningens weekend tur 2019
”BAMSE-BO” Hagenstrupvej 28, 8860 Ulstrup.
6-8 september 2019 (uge 36)

Alle i Nørbygårdforeningen indbydes til generalforsamling på Nørbygård fredag d.5 april 2019 kl:18.00

Aktivitets-tilbud
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Aktivitets-tilbud


 

fredag den 26. til søndag den 28. april 

 

Nyvang, Holmgårdvej 46, 7660 Bækmarksbro 
 
 
 
Nyvang Lejrskole ligge ikke langt fra Vesterhavet, Limfjorden og Klosterheden, så det 
er midt i den vestjyske natur. 
 
Prisen for denne weekend er 400 kr + evt. entréer. 
 
Lørdag kan en udflugt til Thorsminde og evt. Strandingsmuseet anbefales. 
 
Søndag er der udflugt til VW-museet i Ulfborg. Kafferisteriet Hedekaffe og Café Heden 
i Ulfborg Kirkeby er også et besøg værd. 
 
 
Tilmelding og betaling: 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Se mere om Nyvang på www.nyvanglejren.dk 
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Sommerferietur 2019 
Uge 29 - mandag den 15. til søndag den 21. juli 

 
Trente Mølle Naturcenter, Trentevej 7, 5672 Broby 

 
Trente Mølle Naturcenter ligger i det dejligt sydfynske landskab.  
Der er ikke langt til Faaborg, Svendborg og Egeskov Slot. 
 
Priser:  Voksne              1.100 kr 
  Børn (4-17 år)      550 kr 

Børn (0-3 år)      275 kr  
 
Tilmelding og betaling: 
Tilmeld til Ove Christensen på tlf. 91530990 senest 1. juni 2019. I tilfælde af afbud efter 
den 8. juli er der ingen tilbagebetaling. Indbetalingsinfo bliver udsendt i den første uge i 
juni, og beløbet skal være betalt senest 28. juni 2019. Værelserne fordeles efter først til 
mølle....  Der er mulighed for opstilling af telte. 
Udflugter: Der arrangeres udflugter 2 dage. 
 
Reservering af lejrudstyr: 
Bestilles hos Ove Christensen ved tilmelding. 
 
Med venlig hilsen 
Ferieudvalget 2019 
Betina Hansen 
Pia Kristensen 
Ove Christensen 
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Aktivitets-tilbud
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. 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. 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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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: Michael Ilner, tlf. 40 12 85 31. Mail: 
millner74@outlook.dk

Aalborg:
Vi mødes 1. torsdag i måneden på adressen 
Mølholmvej 2, 9000 Aalborg. 
Buslinje 16 går lige dertil.
Tid: Fællesspisning kl. 18.00
Tilmelding senest søndagen før til kontaktperson 
Søren Juel Christensen tlf. nr.: 53502455 eller pr. 
e-mail: sorenc1971@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

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?


