
NYHETSBREV 
HØST 2020

LANDSDEKKENDE STØTTE OG RÅDGIVNING: 
Tlf: 22 11 41 30 

www.ffp.no 
 

 
 

 

Besøk oss på Facebook:
For Fangers Pårørende (FFP)

FFP i Oslo:  
Sms: 979 66 199 
post@ffp.no

FFP Ung:  
Sms: 979 66 199 
ung@ffp.no 

FFP Trøndelag: 
Sms: 940 03 120 
trondelag@ffp.no    

ENDELIG I GANG IGJEN!
Etter et vårsemester der koronasituasjonen førte til avlyste 
treff og aktiviteter i FFP, er vi nå endelig i gang med aktiviteter 
igjen! Tilretteleggelse med tanke på smittevern er selvsagt 
på plass, det skal være trygt å delta i FFPs aktiviteter. Vi er 
glade for igjen å kunne tilby samtaler i våre lokaler, samt 
ulike treff og aktiviteter for barn, unge og voksne. I høst har 
vi også startet opp et tilbud med «walk and talk» i begge 
 avdelingene til FFP, der samtalene foregår ute i naturen.

MINIGOLF PÅ EKEBERG
Som høstens første aktivitet i FFP Ung i Oslo ble det tur til 
Ekeberg med minigolf og pizza på programmet. Det var 
veldig hyggelig å møte barn, unge og voksne pårørende 
igjen etter så lang tid! Til tross for smitteverntiltak, avstand 
og hyppig spriting av hendene var deltakerne glade for 
endelig å kunne møtes igjen. Mange fortalte at de hadde 
savnet det å kunne treffe de andre på aktiviteter hos FFP, 
og så fram til flere hyggelige treff utover høsten.

På tur med Vill mat lærte deltakere fra FFP om spiselige planter i naturen, 
og hvordan de kan brukes i matlaging.

En morsom dag for både små og store med minigolf og pizza på Ekeberg!

DAGSTUR MED VILL MAT
I FFP Trøndelag var det sanketur i Bymarka i Trondheim 
som stod på programmet på høstens første aktivitet. Med 
på turen var Vill Mat, som driver med sanking av råvarer og 
kunnskapsformidling. Det var fokus på spiselige planter, 
aktivisering av sansene og naturopplevelser. Vi ble delt 
inn i sankelag hvor vi plukket ingrediensene vi hadde lært 
om. Dagen ble avsluttet med at vi laget middag sammen 
av  v  ekstene vi plukket. En lærerik og hyggelig dag både for 
store og små! 

STØTTE OG RÅDGIVNING
FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, 

e-post og ved samtaler i våre lokaler.
FFP har også ulike aktiviteter og møter, samt en chat 

og en lukket facebookgruppe for pårørende.
Alle FFPs tilbud er gratis.

DIGITALE SAMTALER OG UTVIDET CHAT
For de som ikke ønsker eller har mulighet til å komme fysisk til 
samtaler i våre lokaler, tilbyr vi også digitale samtaler, i tillegg 
til rådgivning på telefon, e-post og chat. Midler fra Stiftelsen 
Dam har bidratt til at vi opprettholder det utvidede tilbudet med 
chat hver hverdag. Her kan både barn, unge og voksne ta opp 
problemstillinger helt anonymt. 



Mandag 14. september
Tirsdag 22. september
Tirsdag 22. september

Tirsdag 20. oktober
Tirsdag 20. oktober

Lør. 17.–Søn. 18. oktober
Mandag 9. november
Tirsdag 17. november
Tirsdag 17. november
Torsdag 26. november

Onsdag 9. desember

Lørdag 22. august 
Onsdag 14. oktober

Tirsdag 3. november
Onsdag 25. november

Tirsdag 8. desember
På forespørsel

Søndag 13. september
Onsdag 30. september

Søndag 1. november
Onsdag 9. desember

13–18 år:
Onsdag 30. september
Søndag 22. november

Mandag 2. november
Mandag 7. desember

Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 18.00–19.30. Enkel servering
Walk and talk i gruppe kl. 11.30–13.30. Enkel servering
Kveldstreff for unge voksne kl. 18.00–19.30. Vi serverer pizza
Walk and talk i gruppe kl. 11.30–13.30. Enkel servering
Kveldstreff for unge voksne kl. 18.00–19.30. Vi serverer pizza
Helgetur for foreldre til innsatte på Leangkollen i Asker
Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 18.00–19.30. Enkel servering
Walk and talk kl. 11.30–13.30. Enkel servering
Kveldstreff for unge voksne kl. 18.00–19.30. Vi serverer pizza
1980 – Aker Brygge på Oslo Nye kl. 19.30
Julesanatoriet på Chat Noir kl. 19:30

Sanketur med Vill Mat på Østre Tømmerdal gård i Bymarka kl. 10.00–17.00
Formiddagstur langs Ladestien kl. 11.00–13.00
Filmen Kunstneren og tyven på Prinsen kl. 20. Ta kontakt med FFP innen 20.10
Kreativt verksted i FFPs lokaler kl. 18.00–20.00
Akedag med grilling på Lian kl. 17.00–19.00
Tilbud om individuell- eller gruppeyoga for både barn og voksne
Temamøter for pårørende med minoritetsbakgrunn

Minigolf og pizza på Ekeberg kl. 11.00–13.00  
Høstferieaktivitet: Alpakkavandring kl. 11.00–14.30
Kino. Vi bestemmer film når det nærmer seg
Snøfall på Oslo Nye kl. 18.00 

Høstferieaktivitet: Alpakkavandring med FFP Ung kl. 11.00–14.30
Fallskjermhopp på MEGA FLY, dagtid

Filmen Kunstneren og tyven på Konsertpaleet kl. 17.30 Ta kontakt med FFP innen 20.10
Keramikkverksted for barnefamilier på Bryggestredet kl. 17.30

TILBUD I BERGEN

TILBUD I TRONDHEIM

FFP UNG

TILBUD TIL PÅRØRENDE HØSTEN 2020

 – tilbud i Oslo for barn og ungdom
Påmelding: post@ffp.noBarn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.

TILBUD I OSLO Påmelding: post@ffp.no

For å ivareta smittevernhensyn har vi et begrenset antall plasser på alle våre aktiviteter i høst. 
Dersom du har symptomer på luftveissykdom, ber vi deg om å melde avbud til aktiviteten du har meldt deg på. 

Se for øvrig FFPs smittevernrutiner på www.ffp.no.

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no

KUNSTNEREN OG TYVEN – GRATIS BILLETTER TIL PÅRØRENDE 
På grunn av koronasituasjonen har FFP vært nødt til å avlyse aktiviteter flere steder i landet denne 
høsten. Vi ønsker derfor å spandere billetter til pårørende til den kritikerroste filmen Kunstneren og 
tyven. I Bergen og Trondheim inviterer vi til konkrete visninger der det etter filmen blir en samtale 
 mellom skuespiller Karl-Bertil Nordland og en representant fra Blå Kors Steg for Steg (se  programmet). 
I resten av landet velger pårørende selv når de ønsker å se filmen. Send en e-post til post@ffp.no for å 
få billetter. Vi har et begrenset antall billetter, så førstemann til mølla!


