
Crux oppfølgingssenter, Sandnes

Det finnes alltid muligheter...



Crux oppfølgingssenter 
Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og 
kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt for fellesskap, praktisk arbeid, 
aktiviteter og turer. I en hverdag med mange utfordringer, ønsker vi at Crux skal 
være et sted som kan bidra til nytt fotfeste, selvtillit og nye relasjoner. Av hensyn 
til alle som skal være en del av senteret legger vi vekt på et rusfritt og godt miljø. 
På Crux er vi opptatt av at du som deltaker er med på å utforme tilbudet ved 
senteret. 

Individuell oppfølging
Vi ønsker å være en støtte for deg 
på veien til et liv basert på dine egne 
behov, verdier og interesser. 
Individuell oppfølging kan være 
samtaler, deltakelse i ansvarsgruppe, 
praktisk hjelp m.m. Ting tar ofte tid. 
Derfor ønsker vi å være tilgjengelige for 
deg så lenge som du selv ønsker det. 



Hvem kan bli deltaker på Crux?
Crux oppfølgingssenter er for deg som har en rushistorie, og som ønsker å bruke 
oss som en del av din rehabilitering. Crux er også et oppfølgingstilbud for deg 
som soner, har sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak. 

”Crux oppleves annerledes. 
Vi møter mennesker som 
bryr seg og som har tid”. 
(Deltaker)



Bli deltaker
Du er velkommen til å stikke innom for å hilse på, slå av en prat og se hvordan vi 
har det. Kom gjerne i åpningstiden, eller ta kontakt for å avtale et annet tidspunkt. 
Ønsker du å bli deltaker vil vi gjerne ha en samtale hvor vi i fellesskap finner ut 
om Crux er tilbudet for deg, hva du ønsker og hvordan vi best kan støtte og hjelpe 
deg.

Samarbeid
Vi samarbeider med kommuner, kriminalomsorgen, behandlingsinstitusjoner og 
øvrige hjelpeapparat, samt kirkelige fellesråd, byprestene, menigheter og ulike 
frivillige organisasjoner.

”Her blir jeg ikke sett på 
som en narkoman, men 
som et medmenneske”.
(Deltaker)



Frivillige
I tillegg til ansatte, har Crux dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør 
en viktig jobb. Alle får opplæring, veiledning og har taushetsplikt. 
Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om å være frivillig på Crux, eller på 
annen måte ønsker å bidra til driften av senteret. 

Økonomi
Crux må søke om driftsmidler fra stat og kommune, men vi er også avhengige av 
innsamlede midler. Vi håper og tror at privatpersoner, næringsliv, menigheter, lag 
og foreninger vil stå sammen med oss for å skape et godt lokalt oppfølgingstilbud. 
Vi inngår samarbeidsavtaler med virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar 
gjennom CSR-engasjement. Ønsker du å støtte oss økonomisk? Benytt konto nr 
3000.22.95284. Det er viktig at gaven merkes ”Crux”. 



Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: kl. 10.00-14.00
Tirsdag og torsdag er satt av til utadrettet virksomhet, møter og 
individuell oppfølging. Vi har også aktiviteter og tilbud på kveldstid. 

Du kan få ukeprogrammet tilsendt på e-post. 

Kontakt oss
Kjetil K. Tjessem (virksomhetsleder)          
Mobil: 47 35 15 48
k.tjessem@s-ks.no                    

Crux Oppfølgingssenter 
Møllegata 2, 4319 Sandnes
Telefon: 51 21 01 91 
E-post: crux@s-ks.no



Kirkens Sosialtjeneste 
Crux oppfølgingssenter eies og drives av Kirkens Sosialtjeneste som er en land-
somfattende diakonal stiftelse. I tillegg til oppfølging før, under og etter rusbe-
handling eller soning, arbeider Kirkens Sosialtjeneste med: Boligtiltak, arbeidstil-
tak, barnevern, rusomsorg, psykiatri, utviklingshemmede og 
rehabilitering. Les mer på www.kirkenssosialtjeneste.no
     
Det finnes alltid muligheter 
Dette er visjonen vår som forplikter oss til aldri å gi opp. Vi skal stadig søke nye 
veier å gå, og være åpne for andre måter å tenke på.  Kirkens Sosialtjeneste 
bygger på et kristent menneskesyn og ønsker å ha fokus på hele mennesket; 
både psykisk, fysisk, sosialt og åndelig. Våre fire kjerneverdier: Respekt, 
kompetanse, dristighet og håp skal prege arbeidet vårt.

Uante muligheter 
og nytt håp!



Crux 
Crux betegner det vanskeligste punktet i en klatrerute, men også et møtested 
med mulighet for nye veivalg. I kristen tradisjon er crux et uttrykk for smerte og 
håp. På veien ut av rusavhengighet og kriminalitet er det ofte mange forskjellige 
utfordringer som den enkelte må gripe fatt i og jobbe med. Vi ønsker å støtte 
deg underveis i prosessene.

Møllegata 2, 4319 Sandnes
Tlf.: 51 21 01 91 
crux@s-ks.no
www.kirkenssosialtjeneste.no/crux 


