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Hva betyr 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. Crux ønsker å vandre 
sammen med deg, og se at uansett hva din 
situasjon er så finnes det alltid muligheter.

Crux oppfølgingssenter
Jonas Lies gate 11
4319 Sandnes
51 21 01 91 
crux@stiftelsencrux.no

Kontonr: 3000.22.95284 (merk: Crux Sandnes)
Vipps: 131458
Følg oss på Facebook og Youtube
(Søk: Crux oppfølgingssenter)
stiftelsencrux.no
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Crux oppfølgingssenter i Sandnes er et rusfritt 
tilbud for mennesker som har en rushistorie, 
og som ønsker å bruke oss som del av sitt 
endringsarbeid og sin rehabilitering. Vi er også et 
oppfølgingstilbud for mennesker som soner, har 
sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak.

Vi ønsker å bidra til nye livshistorier, mestring 
og livskvalitet, som igjen kan være med å hindre 
tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet.

Vi er en del av stiftelsen CRUX, en lands-
omfattende, ideell og diakonal stiftelse, som 
tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet.

– Her blir jeg sett, det gir meg 
opplevelse av tilhørighet og tro 
på framtiden. Crux betyr mye 
for meg!

– Crux oppleves annerledes. 
Vi møter mennesker som 
bryr seg og som har tid.

Åpent hus tre dager i uken med 
tilbud om trening, turer, kreativitet, 
temagrupper, samtale, fellesskap og 
god lunsj.

Crux Vedlikehold er arbeidstrening 
for deg som vil være med på praktisk 
arbeid i et positivt arbeidsfellesskap. 
Vi utfører snekker- og hageoppdrag for 
private og næringsliv.

Flere kvelder i måneden har vi 
forskjellige sosiale arrangement.

Individuell oppfølging. Vi er opptatt av 
å gi oppfølging som er tilpasset den 
enkeltes behov og ønsker. Vi kan tilby 
samtaler, praktisk hjelp, delta i ansvars-
grupper og være med på møter, o.l.

Soning på Crux. Vi samarbeider med 
kriminalomsorgen. Det er mulig å sone 
på Crux med frigangsavtale, eller tiltak 
under friomsorgen (samfunnsstraff, 
elektronisk kontroll, ND og 
hjemmesoning).

Vi tilbyr også miljøarbeid og individuelle 
samtaler i fengslene.

Våre samarbeidsparter. 
Kommuner, kriminalomsorgen, NAV, 
behandlingsinstitusjoner og det øvrige 
hjelpeapparat, samt menigheter og 
forskjellige frivillige organisasjoner.

Våre tilbud og aktiviteter

Bli deltaker på Crux. Dersom du ønsker 
endring og har en rus- og/eller sonings- 
historie kan du bli deltaker på Crux. 
Stikk innom eller ta kontakt med oss.

Bli frivillig medarbeider på Crux. De 
frivillige medarbeiderne på Crux gjør 
det mulig for oss å ha de aktivitetene 
vi har. Våre frivillige får opplæring, 
veiledning og har taushetsplikt. Ta 
kontakt for informasjon om frivillighet 
på Crux.

Bli Cruxgiver. Vi er avhengige av økono- 
miske gaver for å kunne gi det tilbudet 
vi har. Vi får noe støtte fra stat og kom-
mune, men trenger flere «Cruxgivere». 
Vi er takknemlige for privatpersoner, 
næringsliv, menigheter, lag og foreninger 
som vil stå sammen med oss. Ta kon-
takt for mer informasjon om hvordan 
du kan støtte oss økonomisk.


