
Til deg som 
pårørende

Fuglekassen er et hus hvor 
det er trygt og rom for vekst. 
Det er noe vi alle trenger, 
uavhengig av hvor vi i livet vi 
er, eller hvilken alder vi har. 
Fugler er et symbol for vårt 
pårørendearbeid.

Helhjertet og Raus
Dristig og Solid

Vi holder til i hyggelige 
lokaler sentralt i Bergen. 
Ta kontakt med oss, så 
lager vi gjerne en avtale 
med deg!

Telefon: 55 96 01 55
Mandag-Onsdag   kl. 09.00-15.00
Torsdag      kl. 15.00-20.00

E-post:  
kalfarhuset@stiftelsencrux.no

Adresse:
Kalfarveien 84 B
5022 Bergen

www.stiftelsencrux.no



Å være pårørende til mennesker som sliter kan oppleves krevende og 
vondt. Vi ønsker å være et godt og trygt sted som både du og familien 
din kan komme til. Her fokuserer vi på dine behov, og hvordan mestre 
utfordringene du står i. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss 
mye erfaring på å ivareta pårørende til våre deltakere. Hos oss møter 
du trygge, voksne fagpersoner som er engasjert i din situasjon. Vi tror 
på kraften i gode relasjoner der det faglige og vanlige virker sammen.
Det er et mål for oss å synliggjøre pårørendegruppens behov for 
myndighetene og samfunnet ellers.

Kort om oss 
CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter er for mennesker som soner/
har sonet fengselsstraff, har gjennomført rusbehandling og/eller 
har psykiske utfordringer. Målet er å bidra til bedret livskvalitet, 
mestringserfaringer og nye livshistorier. Vi er en del av CRUX, en 
landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester 
innen helse- og sosialfeltet. 

Tilbud og aktiviteter 
• Individuell oppfølging 
• Oppfølging av familier
• Råd og veiledning 
• Aktiviteter for barn og voksne
• Temakvelder 
• Kurs og informasjonsvirksomhet
• Bistand i kontakt med hjelpeapparatet og kriminalomsorgen

Samarbeid
Vi samarbeider tett med barneansvarlige ved de ulike fengsels-
enhetene, i tillegg til Nav, familievernkontor og andre relevante 
samarbeidspartnere. 

Er du pårørende til en som er i kontakt 
med kriminalomsorgen, sliter med rus, 
psykisk helse og/eller vold? Bor du i 
Bergen og omegn? CRUX tilbyr deg og 
din familie gratis oppfølging. 

Vi har en erfaringskonsulent som 
bruker egne bearbeidede erfaringer 
i møte med deg som pårørende, og 
kan bidra til å formidle håp og gode 
løsninger for din situasjon. 

Det finnes alltid 
muligheter.


