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FFP TRØNDELAG I NYE LOKALER
FFP Trøndelag flyttet i juni inn i nye lokaler i Kjøpmannsgata 
23 i Trondheim. Med stadig flere henvendelser fra pårørende 
var behovet for større lokaler stort. IKEA bidro med støtte, og 
innredet blant annet samtalerom med barnekrok. Vi ønsker 
gamle og nye pårørende hjertelig velkommen til samtaler og 
treff hos FFP Trøndelag!

BARN I FFP UNG FORTELLER 
–Hvis folk snakker veldig mye om faren sin, skulle jeg ønske at 
jeg hadde han nærmere meg. At han ikke satt i fengsel.
 
I samarbeid med Sanden Media og med støtte fra Extra- 
stiftelsen, har FFP utviklet fem små filmer der barna forteller om 
hvordan de opplever det å ha en forelder i fengsel. Hvordan 
fikk de vite om fengslingen? Hvordan er det å dra på besøk 
i fengsel? Får de hjelp og støtte fra folk rundt dem? Barna 
svarer på disse og mange andre spørsmål, og filmene gir 
et sterkt bilde av hvordan fengslingen preger barna i deres 
hverdag. Filmene vil bli benyttet i FFPs informasjonsarbeid, 
og vil bli tilgjengelig på FFPs hjemmeside.

MØTE MED EN FREMMED VERDEN 
Gutten bar på en stor hemmelighet. Helsesøsteren på skolen 
ble den som så han, og utgjorde en forskjell i den situasjonen 
han var i. Kortfilmen Møte med en fremmed verden forteller 
historien om helsesøster Stine Heier og hennes møte med 
en gutt med en forelder i fengsel. Idéen til filmen kom da FFP 
hørte helsesøster Stine Heier fortelle den sterke historien på 
en samling for barneansvarlige i kriminalomsorgen region 
sør. Til tross for at gutten nesten ikke sa et ord i møte med 
helsesøsteren, ville han gjerne komme tilbake, gang etter 
gang. Mer enn ti ganger møtte gutten opp til samtaler hos 
helsesøster før han begynte å snakke med henne.  

–Gjennom samtaler med gutten opplevde jeg at han hadde 
mange spørsmål. Mange av dem kunne ikke jeg besvare. 
Stine besøkte selv fengselet for å få bedre forståelse for 
hvordan det var der. Historien viser hvor viktig det er å være 
tålmodig og å sette seg inn i barnets situasjon. Filmen viser 
også et eksempel på godt samarbeid mellom kriminalomsor-
gen og hjelpeapparatet, og kan være til stor inspirasjon til 
hjelpere - både på utsiden og innsiden av muren! 

Filmen vises for første gang på FFPs konferansen Med  
foreldre i fengsel - slik barna ser det 27. september, og vil 
bli tilgjengelig på FFPs hjemmeside www.ffp.no. Filmen er 
utviklet av Sanden Media og er støttet av Extrastiftelsen. 
 

Helsesøster Stine Heier fikk omvisning i fengselet av barneansvarlig Trude Sørensen.  
Det å ha sett fengselet gjorde det lettere å svare på guttens spørsmål. Foto: Sanden Media 

Nye lokaler med hyggelig samtalerom hos FFP Trøndelag.

Familieterapi i fengsel
FFPs prosjekt Familieterapi i fengsel er i full gang, og 

mange fengsler og familievernkontor er interessert i å tilby 
familiesamtaler til innsatte og deres familier. I slutten av 
oktober arrangerer FFP det andre kurset for fengsler og 

familievernkontor, med mange deltakere fra kriminal- 
omsorgen og familievernet.

Noen som forstår. – Det er fint å møte andre folk som har det nesten som deg, så du ikke 
føler deg alene!



Onsdag 6. september
Onsdag 13. september
Onsdag 20. september
Onsdag 27. september

Torsdag 12. oktober
Torsdag 19. oktober
Tirsdag 24. oktober

Onsdag 1. november
Torsdag 9. november

Tirsdag 14. november
Torsdag 16.november

     Onsdag 29. november 
Torsdag 7. desember

Tirsdag 12. desember

Tirsdag 3. oktober
Torsdag 2. november 

Torsdag 30. november
Torsdag 7. desember

Søndag 27. august 
Mandag 9. oktober

Tirsdag 24. oktober
Onsdag 15. november
Søndag 10.desember

Formiddagstreff for pårørende
Kveldstreff for foreldre til innsatte
Kveldstreff for unge voksne (18-30 år)
FFPs konferanse: Med foreldre i fengsel – slik barna ser det
Teater for voksne: En tjener for to herrer på Oslo Nye
Kveldstreff for foreldre til innsatte
Formiddagstreff for pårørende 
Kurs for pårørende med minoritetsbakgrunn
Kveldstreff for unge voksne (18-30 år)
Kveldstreff for foreldre til innsatte
Temakveld: Å være pårørende til en som er dømt for seksuallovbrudd 
Formiddagstreff for pårørende
Juleverksted
Julekonsert med Oslo-Filharmonien

Kino i høstferien (dagtid)
Vi lager drømmefangere 
Jul i Blåfjell på Oslo Nye teater
Juleverksted

Tur til Skjelbreivannet
Klatreparken Høyt og lavt
Matkurs
Yoga for barn
Fjøsnisseforestilling på Voll gård

FFP I OSLO

FFP I TRØNDELAG

FFP UNG

TILBUD TIL PÅRØRENDE HØSTEN 2017

 - tilbud for barn og ungdom

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no

STØTTE OG RÅDGIVNING
FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og ved samtaler i våre lokaler.

FFP har også ulike aktiviteter og møter, samt en lukket facebookgruppe for pårørende.
Alle tilbud ved FFP er gratis.

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

Lørdag 30.september til søndag 1.oktober
          Fjelltur til Tydal  


