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Deadline for indlæg til næste
nummer af Nørbygård Nyt:
5. august 2019

REDAKTIONENS SPALTE
Redaktør Lisbeth Højbjerg takker af
minder sommetider mig selv om den historie,
hvis jeg f.eks. kommer til at køre for meget i en
negativ rille. Så er det værd at ændre fokus – og
fodre den del, man gerne vil der skal vokse. I kan
læse historien her i bladet.
Tusind tak for jeres mange input igennem min
tid som redaktør på bladet.
På redaktionens vegne - Lisbeth

Så kom vi igennem endnu en
vinter, ganske vist en mild en af
slagsen. Dagene er længere end
nætterne nu.
I dette nummer er der en artikel om alkoholens skadelige virkninger. De er
sikkert ikke ubekendte. Men det er godt nok, at
tænke over, når/hvis man en gang i mellem tænker
”er det umagen værd, at holde sig ædru”. Det er
umagen værd. Det kan ses i artiklen ”Gevinster
ved at stoppe med at drikke”.
Mange kender sikkert historien om de 2 ulve.
Jeg har i alt fald fortalt den mange gange. Jeg

Redaktionen består af:

Finn Hove Pedersen

Claus Verner Nielsen
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Skader ved alkoholmisbrug

De medicinske skader, sygdomme og psykiske
følgevirkninger ved alkohol er omfattende og alvorlige – i sidste instans kan de alkoholrelaterede
sygdomme være dødelige. Alkoholmisbrug og
alkoholafhængighed resulterer i mindst 2,5 mill.
dødsfald om året på verdensplan.

Alkoholens skadelige virkninger er
veldokumenterede
Mange tror, at det kun er alkoholikere, der får
skader eller alvorlige sygdomme af for meget alkohol. Men forskningen viser, at man ikke behøver at
være alkoholafhængig for at kunne få fysiske eller
psykiske sygdomme og skader af alkohol.
De fleste mennesker kender Sundhedsstyrelsens
anbefalinger på 21 genstande om ugen for mænd
og 14 for kvinder. Knapt så mange er klar over, at
anbefalingerne, hvis man vil undgå skader ved alkohol, er langt lavere, nemlig 14 genstande om ugen,
hvis du er mand og 7 genstande, hvis du er kvinde.
Samlet set er alkohol det farligste af alle rusmidler, viser en nylig undersøgelse i det anerkendte
medicinske tidsskrift The Lancet. Og det er det
fjerdemest skadelige for brugeren, kun overgået af
stoffer som heroin, crack kokain og metamfetamin.
Undersøgelsen er baseret på rusmidlers skader både
i forhold til brugeren og i forhold til samfundet.

Skader ved alkohol - de fysiske
sygdomme og følgevirkninger
Hos et menneske, der lider af alkoholisme, sker
der afgørende ændringer af:
• Nervesystemet - degeneration af lillehjernen,
ødelæggelse af nerverne, søvnbesvær, hukommelsesbesvær og kramper
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• Mave/tarmsystemet - betændelse i bugspytkirtel, åreknuder i spiserør og endetarm, fedtlever
og leversvigt
• Hjertet ødelæggelse af hjertemusklen, forhøjet blodtryk
• Det hormonale system - nedsat mandligt
kønshormon – impotens
• Musklerne/knoglerne - muskeldegeneration,
afkalkning af knoglerne
• Kræft - der er veldokumenteret sammenhæng
mellem alkohol og en række kræftformer, især:
Strube, mundhule, svælg og spiserør, lever, bryst,
tarm og endetarm.
Når alkoholisme er medvirkende ved flere
forskellige kræftformer, skyldes det:
Der dannes kræftfremkaldende nedbrydningsstoffer, når leveren omdanner alkohol.
Der findes kræftfremkaldende tilsætningsstoffer i alkohol.
Alkohol øger virkningen af andre kræftfremkaldende stoffer.
Alkohol påvirker kvindelige kønshormoner.

Skader ved alkohol - de psykiske
sygdomme
Blandt de alvorligste psykiske lidelser eller
skader ved overforbrug af alkohol er:
• Depression
• Angst
• Paranoia i forskellige varianter
Med til det psykiske hører, at alkoholikeren
har massiv modstand mod at se sin alkoholisme
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i øjnene, og derfor beskytter sig bag en mur af
benægtelse.
Ulykker og selvmord har en meget høj frekvens
blandt alkoholikere.

ADHD. Risikoen for at udvikle et misbrugsproblem er meget forhøjet, hvis man lider af ADHD.

Alkohol og psykiske lidelser

Det er en kamp for alle alkoholikere at komme
ud af deres misbrug. Men for nogle er det så godt
som umuligt. Omkring halvdelen af de 140.000
danskere, der er afhængige af alkohol, lider nemlig samtidig af en behandlingskrævende psykisk
lidelse, der er stærkt medvirkende til at fastholde
dem i alkoholmisbruget.
De har brug for specialiseret behandling rettet mod både deres misbrug og deres psykiske
problemer, men den behandling tilbydes kun få
steder i landet.
”Det er mennesker, som ofte har fået hjælp
adskillige gange, men bliver ved med at falde i
og derfor stemples som håbløse og umotiverede.
Sandheden er, at de har noget psykisk uafklaret i
bagagen, som ingen har set eller udredt, og derfor
først kan bringes i land, når nogen har stillet den
rigtige diagnose.

Næsten hver anden af alle der har et misbrug
af alkohol, har også personlighedsforstyrrelser,
og mere end hver tredje har symptomer på angst,
depression eller ADHD (”voksen DAMP”).
En personlighedsforstyrrelse er noget man har
hele (voksen) livet, og det medfører som regel
betydelige nedsættelser af det almindelige funktionsniveau i tilværelsen.
Personlighedsforstyrrelser er en af de hyppigste
årsager til frafald fra eller tilbagefald under/efter
behandling.
Mange har også symptomer på angst eller
depression samtidig med deres alkoholproblem.
Også dette er vigtigt at få hjælp til.
Endelig har man i de senere år erkendt, at en del
voksne, som havde DAMP som børn bliver ved
at have lignende symptomer som voksne, såkaldt

Udtalelse fundet fra Per Nielsen fra
Ringgården:

Gevinster ved at stoppe alkoholforbruget
Vi ved godt, at det er usundt at drikke for meget.
Den gode nyhed er, at der ofte er hurtig gevinst
i form af et bedre helbred, hvis man helt stopper
alkoholindtaget. Nogle af fordelene ved at stoppe
med rødvinen, de kulørte cocktails eller øllene
viser sig omgående. Her kan du se, hvor hurtigt
udvalgte sygdomme, skader og skavanker knyttet
til et stort alkoholforbrug forsvinder eller forbedres, hvis man holder op med at drikke:
• Søvnforstyrrelser pga. for meget alkohol aftager, men kan nogle gange blive lidt værre i de
første måneder, inden de forsvinder.
• Immunforsvaret har det bedre allerede efter
2 ugers afholdenhed. Hvis man kun har drukket
en enkelt aften, kan det gå endnu hurtigere. Efter
længerevarende alkoholforbrug kan der gå et par
måneder, før immunforsvaret fungerer normalt.
• Stress: Kroppens stressberedskab bliver nor-

malt 1-4 uger efter ophør.
• Snigende knogleskørhed : Forandringerne i
knoglemetabolismen bliver normale, når man
går fra et længerevarende, stort alkohol-forbrug
til afholdenhed.
• For højt blodtryk og øget risiko for hjerneblødning: Blodets koagulationsevne og blodtrykket er
tilbage på normalt niveau 1-2 uger efter, man er
stoppet med at drikke.
• Alkoholrelateret demens : Tilstanden bliver
delvis bedre efter længere tid, men allerede efter
6-7 uger sker der en vis forbedring af hukommelse
og koncentrationsevne.
• Hjertet: Alkohol kan påvirke hjertet på flere
måder: Nedsat pumpefunktion er en risiko ved
højt, dagligt forbrug. Hjertefunktionen får det helt
eller delvist bedre efter 1-3 måneders afholdenhed
i disse tilfælde. Uregelmæssighed i hjerterytmen
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kan både opstå efter en enkelt lejlighed med højt
alkoholindtag og ved periodevis eller vedvarende
stort alkoholforbrug. Efter 4 uger uden alkohol
er risikoen for rytmeforstyrrelser i hjertet blevet
væsentlig mindre.
• Halsbrand og irritation af mavesækkens slimhinde: Forsvinder hurtigt, når man stopper med
at drikke.
• Diaré pga. for meget alkohol forsvinder oftest
efter få dage, forudsat at man spiser fornuftigt.
• Fedtlever pga. alkohol er i de fleste tilfælde en
godartet tilstand, som forsvinder helt ved ophør.
• Kræft: Der er en sammenhæng mellem alkoholforbrug og risikoen for at udvikle kræft i mundhule, svælg, spiserør og øvre del af mavesækken.
Desuden er brystkræft, primær levercancer og
kræft i bugspytkirtlen hyppigere ved højt alkoholforbrug. Prognosen for kræft i mund og svælg er
bedre, hvis man stopper med at drikke. Hvis der er
behov for kirurgisk behandling, forbedres forløbet.
• Blodet: Både et enkeltstående, periodevist og
vedvarende stort alkoholforbrug virker forgiftende
på de bloddannende organer. Selvom man stopper
med at drikke, kan der gå noget tid, før de nydannede, røde blodlegemer bliver frigivet til blodcirkulationen og bytter plads med de “alkoholpåvirkede” celler. Anderledes med produktionen
af blodplader, der ret hurtigt bliver normal.
• Hvis du skal opereres: Der er klar sammenhæng mellem et stort forbrug af alkohol og
komplikationer efter kirurgiske indgreb. Det er påvist, at personer, der drikker over 4 genstande om
dagen, har langt flere komplikationer end personer,
der holder sig under de anbefalede genstandsgrænser. Personer, der drikker meget alkohol, har

desuden meget længere indlæggelsestid end dem,
der holder sig under genstandsgrænserne.

Jo mere du drikker, jo højere risiko
At drikke for meget har tilknytning til i alt 60 forskellige sygdomme. Herunder finder man sindsog adfærdsmæssige lidelser, mave-tarm-lidelser,
kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme, problemer
med immunsystemet, lungesygdomme, muskelog skeletsygdomme og forplantningsmæssige
lidelser. Risikoen for skader og sygdomme forbundet med alkohol er afhængig af en række ting:
Hvor meget man drikker, hvor ofte, og hvor meget
man drikker ved hver lejlighed. Man kan generelt
sige, at jo mere man drikker, både regelmæssigt
og ved en enkelt lejlighed, jo større er risikoen. Til
gengæld vil næsten alle skadetyper blive mindre
eller forsvinde ved at sænke alkoholforbruget.
Det er individuelt, hvor langvarigt og hvor stort
alkoholforbruget skal være, før der opstår skader.

Alkohol og kroniske sygdomme
Visse kroniske, alkoholrelaterede sygdomme
afhænger af, hvor meget alkohol, man har drukket
igennem livet. Her kan man nedsætte, men ikke
helt fjerne, risikoen ved at stoppe med at drikke alkohol. På den anden side viser undersøgelser, at et
nedsat alkoholforbrug i befolkningen er forbundet
med hurtige fald i kroniske sygdomme og dødsfald
på grund af skrumpelever. Ved skrumpelever og
depression, vil det at stoppe med at drikke medføre
forbedringer for helbredet. Undersøgelser viser, at
mange depressive symptomer forbedres markant
inden for dage eller uger med afholdenhed.

Nyt i medarbejderstaben siden sidst
I forbindelse med at Lisbeth
har opsagt sin stilling, har man
valgt at vente med at søge en ny
medarbejder, til belægningen er
blevet bedre. Det antal ansatte
der er på Nørbygård er ansat ud
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fra at der er fyldt op. I stedet er vi
så heldige at låne Bodil Vendelbo
fra Nørbygårds alkoholbehandling, så længe der ikke er fyldt
helt op der.
Matilde som vi har haft for-

nøjelsen af at have som pædagogpraktikant stopper pr. 1.
juni. I stedet kommer der en ny
pædagogpraktikant som hedder
Rene, ham vil der senere blive
en præsentation af.
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Lisbeth takker af:

Kære beboere, tidligere beboere, pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer. Det er noget
underligt, vemodigt og spæn-

dende at takke af på Nørbygård
efter 13 fantastiske år. Tusind tak
fordi I har lukket mig ind i en del
af jeres liv. Det har givet mig meget. I har rørt mig, jeg har grint,
grædt, været bekymret, frustreret
og også stolt på jeres vegne, når
I på trods har klaret det. Det er
også godt, når I kommer tilbage,
hvis det bliver for svært at holde
sig ædru i første omgang.
Jeg har nydt at være til stede
på de dage, hvor der har været
efterbehandling på Nørbygård.
Lige at få et knus og en snak
med jer der er udskrevet og hilse

på jeres nære relationer. Det gør
mig glad og varm.
Jeg synes I som misbrugere er
seje, når I vælger at gøre noget
ved det. Mange af jer har noget
af en historie med jer. Vi er vidner til, at det er en svær kamp I
kæmper. Fortsæt kampen!
Mine rummelige kollegaer,
der lægger ører og skuldre til,
når jeg trænger til det – Tak for
det. Jeg vil savne jer, men også
glæde mig til, at trække stikket
ud i nogle måneder og mærke
efter, hvad der så skal ske. I vil
høre nærmere.

De to ulve
DEN GAMLE HVIDHÅREDE INDIANER sidder med
sine 2 børnebørn og kigger mod
solnedgangen. Han har længe
haft et ønske om at lære dem
noget om livet ud fra sine egne
erfaringer. Han syntes, det var
vigtigt at lære om de indre konflikter, som de fleste mennesker
jævnligt befinder sig i, hvor de
er fanget imellem modsat rettede
indre kræfter. Men emnet var
måske lidt for abstrakt at gøre
forståeligt for børn. Imens han
sad og funderede over det, lagde
han pludselig mærke til et kobbel
ulve, som legede i solnedgangen i
horisonten. Pludselig kom historien til ham ganske af sig selv:
“Jeg ved ikke, om I kan forestille Jer det, men jeg har hele
mit liv haft en kamp indeni mig
selv. Ind imellem har det været en
frygtelig kamp, og til andre tider

har det været en mere behersket
kamp. Men den har altid været
der, altid ligget på lur, og overrasket mig, bedst som jeg troede,
at den var forsvundet.
Det er en kamp imellem de 2
ulve. Den ene ulv indeholder
grådighed, stolthed, vrede, misundelse og selvoptagethed, og
samtidig står den også for modstand, skyld, selv-medlidenhed,
utilstrækkelighed, og modvilje.
Den forsøger hele tiden at se
sine mu-ligheder for at tage over
og komme til at bestemme.
Den anden ulv indeholder fred,
kærlighed, venlighed, glæde,
sandhed, medfølelse, ydmyghed,
autenticitet, venskab, respekt, integritet, godgørenhed, tiltro, fællesskab og empati. Men den må
hele tiden være vågen og på vagt.
Den samme kamp foregår inden
i Jer, ligesom den foregår i hvert

eneste menneske”. Børnebørnene tænker lidt over historien
for en stund. Så spørger den lille
pige sin morfar: “Hvilken ulv
vinder”? Den gamle hvidhårede
indianer holder en lang pause.
Så siger han: “Den, som du giver
mest mad”.
Vi kender alle til at være i konflikt med os selv. På den ene side,
og på den anden side. Det er slidsomt at være i, og derfor vigtigt,
at vi lærer hvordan vi kan arbejde
med vores indre konflikter og at
vi kan finde det standpunkt, som
giver den plads til os selv, som
vi har brug for. Det paradoksale
er, at vi ofte bliver mest optaget
af den side af os selv, som giver
mest konflikt. Det skyldes vores
biologiske wiring, at smerte
afkræver større opmærksomhed.
De 2 ulve er en metafor, som
handler om at vælge sit fokus.
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Digteren Helle Søtrup har i sin digtsamling ”Kyshånd” skrevet et
Digteren Helle Søtrup har i sin digtsamling ”Kyshånd” skrevet et
smukt digt, der så fint minder os om alt det, vi også er, når livet føles
smukt digt, der så fint minder os om alt det, vi også er, når livet føles
vanskeligt, og vi oplever os mislykkede:
vanskeligt, og vi oplever os mislykkede:

Du er mere
end summen af dine fejltagelser.
Du er mere end summen af dine fejltagelser.
Du er mere
ditend
ophav.
Du erend
mere
dit ophav.
Du er mere
end
din
tankeløse
ungdom.
Du er mere end
din tankeløse
ungdom.
Du er mere
end
alle
dine
vildskud
tilsammen.
Du er mere end alle dine vildskud
tilsammen.
Du er mere
dine
kuldsejlede
relationer.
Du erend
mere
end
dine kuldsejlede
relationer.
Du erend
mere
end
dinehensigter.
gode hensigter.
Du er mere
dine
gode
Du erend
mere
end
dine tab.
Du er mere
dine
tab.
Mere
end
dengang
Mere end dengang du vardu
fej.var fej.
Mere
end
hvad
nogen
om dig.
Mere end hvad nogen menermener
om dig.
Mere
endnogen
hvad nogen
engang
harom
sagtdig.
om dig.
Mere end
hvad
engang
har sagt
Du er mere end din helt egen hjerteløse kalk

Du er mere end din helt egen hjerteløse kalk
Ude over alle de ting, du vil kunne bebrejde dig selv nu
Ude over alle de ting, du vil kunne bebrejde dig selv nu
og i al evighed.
og i al evighed.
Helle S. Søtrup, 2016

Helle S. Søtrup, 2016
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Generalforsamling i Nørbygårdforeningen
Fredag d, 05.04.19 på Nørbygård
Referat:
1. Formand Ove Råhede byder velkommen og fastsætter at general-forsamlingen er rettidigt indkaldt
og dermed godkendt som beslutningsdygtig.
2. Valg af dirigent:
Ove Råhede
Valg af referent:
Christina Nielsen
Valg af stemme tællere: Arne og Lars (Begge fra Nykøbing gruppen)
3. Formanden aflagde sin beretning og denne blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Godkendelse af regnskabet for 2018. Kasserer Ulrik Nielsen fremlagde regnskabet og dette blev
godkendt af generalforsamlingen.
5. Beretning fra lokalgrupperne / ad hoc udvalg.
Holstebro: Kontaktperson for gruppen Herman Grønbæk kunne fortælle, at det går godt i gruppen, og
de mødes hver den 3. tirsdag i måneden til socialt arrangement med spisning og hygge. De er ca. 20-30
personer som mødes. De har PFT møder en gang om måneden, hvor der deltager 10-15 personer.
Gruppen oplever at det både er nye og gamle i gruppen som har brug for PFT. De har i løbet af året
haft grill arrangement og jule arrangement. Pt. arrangerer de en hyttetur til Nyvang, og der var sidste
tilmelding fredag d. 5.04.19. Medlemmer på generalforsamlingen kunne melde sig til på stedet.
Herning: Stedfortræder for gruppen Ib Jørgensen kunne fortælle, at de afholder socialaftner hver 4.
tirsdag i mdr. og der kommer hver gang ca. 30 personer. De har netop gang i at få en PFT gruppe i
gang igen. Også i Herning opleves det at PFT gruppen er et godt tilbud til nylig hjemvendte borgere.
Gruppen har i året været vært ved et stort grill arrangement hjemme hos kontaktpersonen, og her
deltager over 50 personer. De har også afholdt jule arrangement, hvor de også var mange.
Nykøbing: Kontaktperson for gruppen Ulla Pia Nielsen kunne fortælle, at de afholder socialaften on
onsdagen i alle lige uger. De er ca. 10-12 personer som mødes og flere når bussen kommer fra NBG.
Grup-pen har ikke en aktiv PFT gruppe, men denne kan aktiveres ved behov. Gruppen har afholdt en
weekendtur i maj 2018, hvilket var en dejlig og hyggelig weekend. De har afholdt grill arrangement
og jule arrangement. Pt. forbereder gruppen en tur til Mariager Salt Center d. 22.07.19.
Viborg: Kontaktperson for gruppen Ove Raahede kunne fortælle, at de mødes om onsdagen i alle
ulige uger. De er alt fra 4 til 26 personer, når de mødes. Gruppen arrangerer hvert år en weekendtur
til Bamse-Bo og i 2019 er det 10. år det arrangeres. I 2018 var det dejligt der også var børn med på
turen, hvilket gav weekenden et andet liv. Derudover har gruppen også haft et jule hygge arrangement
med god mad, hygge og pakkespil.
Aalborg: Der var ingen kontaktperson fra Aalborg gruppen tilstede, men de mødes hver den 1. torsdag i
9
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måneden, og de afholder PFT møder også en gang om måneden. Gruppen har for nylig fået nye lokaler
til deres møder. De mødes i det der hedder De Frivilliges hus på Mølholmvej 2 i Aalborg. Gruppen er
den seneste oprettet i foreningen.
Sommerferieudvalget: Udvalget ved Pia Kristensen fortalte om turen i 2019. Sommerferieturen går
i år til Trent Mølle Naturcenter ”syd Fyn”, Trentevej 7, 5672 Broby. Turen er i uge 29 fra mandag d.
15. juli til d. 21. juli. Prisen er 1.100 kr. for voksne, børn (4-17 år) 550 kr. og børn (0-3 år) 275 kr.
Tilmelding er senest 1. juni 2019.
Der arrangeres 2 udflugter på turen:
Onsdag:
De Japanske haver eller
		
De Fynske landsby museer.
Fredag:
Egeskov slot og park.
Derudover arbejdes der på at få en naturvejleder til at fortælle om Trent Mølle og dennes historie.
6. Valg til bestyrelsen: På generalforsamlingen bliver der hvert år valgt 3 medlemmer. 2 af disse
deltager i bestyrelsesmøderne og 1 fungerer som suppleant. 2 medlemmer modtog genvalg – Ib Jørgensen og Niels Støttrup. Derudover blev Yvonne Henriksen valgt som suppleant til bestyrelsen.
7. Indkomne forslag: Bestyrelsen har et forslag, som præsenteres for generalforsamlingen i forhold
til afstemning. Christina Nielsen præsenterer forslaget om at gøre vores blad Nørbygård Nyt til et
elektronisk nyhedsbrev. Bestyrelsen har drøftet de fordele denne elekroniske udgave ville have.
-

Vi er ikke bergænset af plads. I dag har vi 16 sider at gøre godt med.
Vi vil kunne bringe længere artikler og lignende.
Vi vil kunne nå hurtigt ud med nyheder.
Vi vil kunne sende remindere ud vedr. tilmeldingsdatoer m.m.
Vi vil ikke have udgift til porto eller trykkeri.
Bladet kan både komme på mailliste, på NBG hjemmeside og vi vil også trykke nogle eksemplarer
og tage med i grupperne, til de få som ikke har adgang til det elektroniske eksemplar.

Efter flere spørgsmål og drøftelser, blev der stemt på skrift.
Stemmetællerne kom på arbejde og resultatet blev:
For forslaget:
15
I mod forslaget: 11
Blank:
01
Forslaget blev dermed vedtaget.
8. Evt.:

Der var ingen punkter til evt.

På bestyrelsens vegne, tak for god ro og orden.

Referat af Christina Nielsen d. 08.04.19
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE
Nørbygårdforeningens generalforsamling den 5. april 2019
Formandens beretning
Man tager fejl af thyboer og i
det hele taget af vestjyder, hvis
man tror de er tunge og træge.
Hvad enten de er indremissionske, grundtvigianere, eller
syndere for Herren, så har de en
humor, som nok ofte kan være
dobbeltbundet og underfundig,
men den er der. Men en ting
skal man ikke drive spøg med
på disse egne, og det er Nørbygård og Nørbygårdforeningen,
for uden dem var vi mange der
i dag ikke havde muligheden
for at være med til nogle af de
mange arrangementer som der er
i Nørbygårdforeningen.
En af de mange ting, som vi
er gode til er at vedligeholde
og udbygge er et godt og stærkt
socialt netværk, og noget af
det der virker, er jo nogle af de
mange forskellige aktiviteter der
er i Nørbygårdforeningen.
Vores årlige sommerferietur i
2018, foregik i Sundeved Centeret ved Sønderborg. Her var vi
22 personer der deltog. Det var
igen et rigtig godt og vellykket
arrangement, med udflugter til
et Papirmuseum, Sønderborg,
Danfoss Univers, Sønderborg
Slot, og en heldagstur til Mandø.
Det var igen et rigtig godt og
vellykket arrangement, som
gav alle nogle gode og positive
oplevelser.
Så en stor tak til alle jer i
ferieudvalget, for jeres indsats.
I 2018 var der igen 2 weekend

ture nr. 47 og 48. og de foregik
henholdsvis på ”Susvind” som
ligger på Mors, og på ”Bamse
Bo ved Ulstrup. Der var som
sædvanligt fyldt op med glade
mennesker, og som noget nyt
var der igen børn med, der rigtig
hyggede sig med diverse aktiviteter, og et rigtig godt socialt
samvær. Så der skal også lyde
en stor tak til alle jer i weekend
udvalget.
Vores lokalgrupper i Aalborg,
Nykøbing, Viborg, Holstebro
og Herning har også her i 2018
fungeret rigtig godt, med P.F.T.
og sociale aftener, og andre
forskellige aktiviteter, som I vil
høre mere om under punkt 5.
Vores medlemsblad ”Nørbygård Nyt” er jo vores ansigt udadtil, og det bliver læst af rigtig
mange, så jeg vil igen opfordre
jer til at komme med nogle gode
”historier”.
En af de mange ting som vi
også i 2018 har kunnet glæde os
over, er vores advents-hygge på
Nørbygård. I år var vi ca. 90 rare
mennesker der igen fik en rigtig
god og hyggelig dag sammen.
Så en stor tak til Nørbygård. Jeg
håber vi ses igen i 2019 til endnu
en hyggelig dag.
Nørbygårdforeningens økonomi for 2018 ser rigtig godt ud. Vi
havde en omsætning på 118.946
kr. og det gav et overskud på
22.599 kr. Vores kasserer vil
fortælle meget mere under punkt
4. En af årsagerne til dette gode

resultat, er at vi har haft et rigtigt
godt samarbejde med Røde Kors
i Hanstholm. Dette samarbejde
ophørte desværre d. 30-0618. på grund af Nørbygård og
Nørbygårdforeningen ikke har
midlerne til at støtte deres flytning med ca. 1 million kroner.
Vores ansøgninger om økonomisk støtte fra de forskellige
kommuner (§18 midler) er sat i
gang. Her udover vil vi i 2019
søge forskellige fonde og Hjertebanken om støtte til vores
forskellige arrangementer, så pt.
ser det ikke helt sort ud.
Hvad der vil ske i fremtiden
med Nørbygårdforeningen, er
der jo ingen der rigtig ved, med
en ting der er helt sikkert er at
Nørbygårdforeningen den 6.
december 2019 har eksisteret
i 30 år. En væsentlig grund til
dette, tror jeg er, at I alle følger
det gode råd som Albert Einstien
engang gav, og dette gode råd
skal ikke siges på ”thysk”, men
på tysk nemlig:
”Versuchen Sie nicht eine
person der suces zu werden,
sonderen versuchen Sie eine
person des wertes zu werden.”
Så en stor tak til jer alle sammen for den støtte og opbakning
i giver Nørbygårdforeningen.
Så vil jeg lige her til sidst ikke
sige farvel, men på gensyn, hvor
og hvornår, er der ingen der ved,
men vi ses igen.
Ove Raahede
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Aktivitets-tilbud
Så er vi klar igen til at nyde en weekend for 10.
Så er vi klar igen til at nyde en weekend for 10.

gang
gang

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

Tidspunkt:
Tidspunkt:
Sted
Sted

Mødetidspunkt

Fredag den 6 september–8 september 2019
Fredag den 6 september–8 september 2019
Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup
Bamsebo Camping Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup
Fredag den 6. september mellem kl. 16.00 – 18.00

Mødetidspunkt
Fredag den 6. september mellem kl. 16.00 – 18.00
Overnatningsmuligheder 6 ps Hytter m/toiletter og bad
Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
Overnatningsmuligheder 6 ps Hytter m/toiletter og bad
Campingvogn
Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen
Campingvogn
Priser
Ved overnatning I hytte
400 pr. voksen
Ved overnatning i telt / campingvogn 400,00 pr. voksen
Priser
Ved overnatning I hytte
400 pr. voksen
Børn til og med 17 år.
150,00 pr. stk.
Ved overnatning i telt / campingvogn 400,00 pr. voksen
Børn til og med 17 år.
150,00 pr. stk.
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OBS Der er desværre ikke mulighed for at være mere end
25 tilmeldte pga. fælleshuset faciliteter, derfor er først til mølle
OBS Der er desværre ikke mulighed for at være mere end
gældende vedr. tilmelding.
25 tilmeldte pga. fælleshuset faciliteter, derfor er først til mølle
gældende vedr. tilmelding.

Aktivitets-tilbud

Kanotur
Under denne weekend er der 6 kanoer til rådighed.
Det vil så være muligt at benytte disse kanoer både til en aftentur om fredagen og til en længere tur
om lørdagen. F.eks. fra Bamsebo Camping og til Fladbro eller kun til Langå alt afhængig af vejret.

Fiskemuligheder
Som campist på Bamsebo Camping må man på en strækning a ca. 400 meter af Gudenåen fiske
uden dagspas. Ønsker man at fiske i andre områder af Gudenåen skal man selv købe et dagskort til
de zoner man ønsker at fiske i, og man skal have det statslige fiskekort for 2019
Om fredagen vil vi ved fælleshuset grille ved den store grill.
Både fredag og lørdag har vi mulighed for at være helt for os selv i et fælleshus på campingpladsen,
hvor vi så vil lave en dejlig festmiddag om lørdagen og hygge os efterfølgende.
Det er som I kan læse her en ny måde og kombinere efterårsweekendturen med vores årlige
kanotur. Her kan I som gerne vil med på en kanotur eller I som vil med på en weekendtur får
dækket jeres behov med base på en dejlig campingplads med gode faciliteter.

Sidste tilmeldingsfrist til denne tur er den 23. august 2019
Tilmelding kan ske til:

Ove Raahede på tlf. 30 27 05 63

Ved tilmelding skal I lige fortælle os om I vil bo i hytte.
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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. 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.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.

Nørbygård. Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk - www.noerbygaardcentret.dk
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Aktivitets-tilbud
LOKALFORENINGER
Nykøbing:
Vi mødes onsdage i lige uger.
Adresse: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing. Der
er fælles spisning kl. 18.00
Tilmelding skal ske søndagen før til
kontaktperson: Ulla Nielsen, tlf. 41 27 75 05.
Lokal PFT møde og pårørendegruppe: 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: Suppleant: Ib Jørgensen, mail:
ibbella@live.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
- 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

