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Besøk oss på Facebook:
For Fangers Pårørende (FFP)

FFP i Oslo:  
22 11 41 30 
post@ffp.no

FFP Ung:  
979 66 199 
ung@ffp.no 

FFP Trøndelag: 
73 51 19 29 
trondelag@ffp.no    

TILBUD TIL PÅRØRENDE I NORD-NORGE
FFP Trøndelag skal i løpet av våren arrangere pårørende-
treff i Bodø, Tromsø, Alta og Vadsø. Et mål er å bidra til at 
det kan etableres selvhjelpsgrupper og lokale aktiviteter for 
pårørende i etterkant av FFPs besøk. Vi vil også arrangere 
samarbeidsmøter med ulike lokale aktører og besøke feng-
slene i Bodø, Tromsø og Vadsø. 

Pårørende i Nord-Norge har lenge etterspurt flere tilbud, 
og FFP er glad for at vi nå har fått midler fra Extrastiftelsen 
til å kunne tilby dette. Pårørende og lokale aktører som er 
interessert i å delta må gjerne ta kontakt med FFP for mer 
informasjon.

LUKKET FACEBOOKGRUPPE FOR UNGDOM
Gjennom flere år av sin barndom hadde Carmen (19) 
pappaen sin i fengsel. Fengslingen var noe det ikke ble 
snakket så mye om. Hun slet i mange år med skyldfølelse for 
at pappaen var kommet i fengsel, og situasjonen fikk store 
konsekvenser for henne. Hun fikk etterhvert god hjelp til å 
bearbeide situasjonen, og har i mange år hatt glede av å 
delta i FFP Ung. I dag er hun opptatt av å formidle hvor viktig 
det er at barn og voksne snakker sammen når en i familien 
fengsles, og at det aldri er barns skyld når en forelder begår 
et lovbrudd og kommer i fengsel.

Nå ønsker Carmen å bidra med sine erfaringer for å hjelpe 
andre ungdommer som har foreldre eller andre nære i feng-
sel. FFP oppretter derfor nå en ny, lukket Facebookgruppe 
der ungdommer over 13 år kan møte Carmen og andre unge 
med et familiemedlem i fengsel. 

FFP har i flere år hatt en lukket gruppe for voksne pårørende 
på Facebook. Mange finner støtte i å dele erfaringer med 
andre som også har et familiemedlem i fengsel. Dette er et 
viktig tilbud særlig for pårørende som bor langt unna Oslo 
og Trondheim, og dermed ikke får møte andre gjennom 
FFPs aktiviteter. 

«Det er ikke din skyld at mamma eller pappa sitter i fengsel. Snakk med noen», 
oppfordrer Carmen.

Chatten er åpen:  Tirsdag og onsdag kl. 12.00 – 16.00 
     torsdag kl. 12.00 – 20.00

CHAT MED FFP!
FFP startet sommeren 2018 et tilbud om chat der både barn, 
unge og voksne kan stille spørsmål eller ta opp problem-
stillinger med rådgivere i FFP. Mange pårørende tar kontakt 
med FFP via telefon, e-post og Facebook, men for noen kan 
det oppleves enda enklere å snakke med oss via chat. Chat-
ten er helt anonym, og er åpen på kveldstid hver torsdag. 

Det har primært vært voksne som har benyttet chatten så 
langt, men barn og unge er også velkommen til å chatte med 
oss. Med støtte fra Extrastiftelsen utvider FFP nå tilbudet til 
tre dager i uka.

Hva skal jeg si til 
vennene mine?

Hvor lenge må han sone 
før han får komme hjem 

på permisjon?



Onsdag 30. januar
Mandag 4. februar

    Mandag 11. februar
Torsdag 7. mars 

Tirsdag 26. mars
Tirsdag 2. april

Onsdag 10. april
Torsdag 11. april
Mandag 29. april

Tirsdag 14. mai
Torsdag 20. juni

Torsdag 24. januar
Tirsdag 19. februar

Tirsdag 12. mars
Tirsdag 2. april
Tirsdag 7. mai

Lørdag 15. juni

Mandag 28. januar
Søndag 10. februar
Torsdag 21. februar

Torsdag 01. april
Tirsdag 14. mai

Juni
På forespørsel

Tirsdag 5. mars
Onsdag 6. mars
Tirsdag 21. mai
Onsdag 22. mai

Mandag 4. mars
Onsdag 6. mars    

Tirsdag 19. mars
Onsdag 20. mars

Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 17.00–19.00. Vi serverer ost og kjeks
Formiddagstreff for pårørende kl. 12.00–14.00. Vi serverer vafler
Kveldstreff og strikkekafé for unge voksne (18–30 år) kl.17.00–19.00. Vi serverer pizza
Teater for voksne: De urørlige på Oslo Nye Centralteateret
FFPs årsmøte. For pårørende, samarbeidspartnere og andre interesserte kl. 18.00–20.30
Vi møter ordføreren i Oslo og får omvisning på Rådhuset kl. 17.00
Kveldstreff for unge voksne (18–30 år) kl.17.00–19.00. Vi serverer pizza
Påskelunsj for pårørende på Taverna’n restaurant kl. 12.00
Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 17.00–19.00. Vi serverer ost og kjeks
Formiddagstreff for pårørende kl. 12.00–14.00. Vi serverer vafler
Formiddagstreff fra kl. 12.00–14.00. Vi serverer vafler, is og jordbær

Disney on Ice kl. 18.30
Vinterferieaktivitet: Bowling og pizza fra kl. 12.30–15.00 
Minigolf på Oslo Camping kl. 16.30–18.30
Vi møter ordføreren i Oslo og får omvisning på Rådhuset kl. 17.00
Vi lager fine cakepops kl. 16.30–19.00
Klar for litt berg- og dalbane? Bli med til Tusenfryd!

Kino. Dragetreneren 3 kl. 18.15 
Kammerkonsert med Trondheim Symfoniorkester kl. 13.00 
Vinterferieaktivitet: Aktivitetsløype og Peppes Pizza kl. 11.00–14.00
RUSH trampolinepark kl. 18.00–20.00
Piknik og sjongleringskurs kl. 17.00–19.00
Sommerteater på Munkholmen. Dato kommer senere 
Tilbud om individuell- eller gruppeyoga både for barn og voksne.

Trampolinepark kl. 17.30–19.30
Tilbud om samtale med rådgiver i FFP
Pizza og samtale med barneansvarlig i Bergen fengsel 17.30–19.30
Tilbud om samtale med rådgiver i FFP 

Pårørendetreff i Bodø kl. 18.00-21.00. Info om FFP og planlegging av videre aktiviteter
Pårørendetreff i Tromsø kl. 18.00-21.00. Info om FFP og planlegging av videre aktiviteter
Pårørendetreff i Vadsø kl. 18.00-21.00. Info om FFP og planlegging av videre aktiviteter
Pårørendetreff i Alta kl. 18.00-21.00. Info om FFP og planlegging av videre aktiviteter 

TILBUD I TRONDHEIM

TILBUD I BERGEN

TILBUD I NORD-NORGE

FFP UNG

TILBUD TIL PÅRØRENDE VÅREN 2019

 – tilbud i Oslo for barn og ungdom Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no

Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.

TILBUD I OSLO Påmelding: post@ffp.no

Helgetur 14.–16. juni Foreldretreff en gang i måneden: 
28.1, 20.2, 25.3, 23.4, 14.5 og 10.6

SOMMERFERIE 25.– 28. juni  Ferietur til Kragerø for barn, ungdom og voksne

LANDSDEKKENDE STØTTE OG RÅDGIVNING: FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og ved 
samtaler i våre lokaler. FFP har også en lukket facebookgruppe for pårørende. Alle FFPs tilbud er gratis.

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no


