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A-LARM BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJON



Dette er A-larm 
A-larm tilbyr et trygt, rusfritt felles-
skap for brukere og pårørende innen 
rusfeltet. 

Fellesskap gir sosiale nettverk, gjennom 
erfaring og fag på samme lag. Vi foku-
serer på selvhjelp, personlig utvikling 
og ny kunnskap.

Våre tilbud har fokus på tid, tillit, toleranse 
og tilgjengelighet. Tid til å se og lytte 
til den enkelte deltaker. Tillit til at del-
taker selv kan ta ansvaret for sin reco-
very-prosess. Toleranse til å respektere 
ulikheter.

Tilgjengelighet gjennom grupper og 
aktiviteter hele året, inkludert helger og 
ferietid/helligdager.

Vi har:
• Grupper og aktiviteter som ledes av 
  gruppeledere med egenerfaring.
• Erfaring og fag på samme med lag.

Våre tilbud er gratis!

For informasjon om lokaler og tidspunkter 
for alle våre tjenester og tilbud i regionen 
din se kalenderen på a-larm.no, eller ta 
kontakt med en regionleder eller en 
lokal kontaktperson.
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TA KONTAKT MED 
OSS I DIN REGION

A-larm Region Agder
Regionleder Unni Stålesen
Tlf. 47 45 16 04
E-post: unni@a-larm.no

A-larm Region Rogaland
Regionledere 
Silje Gundersen tlf. 95 04 46 59 
E-post: siljeg@a-larm.no
Tale Slyngstad tlf. 928 11 856
E-post: tale@a-larm.no

A-larm Region Vestland
Regionleder Espen Aas
Tlf. 918 10 656
E-post: espen.aas@a-larm.no

A-larm Region 
Vestfold og Telemark
Regionleder Sondre Otervik
Tlf. 40 54 33 98
E-post: sondre@a-larm.no

A-larm Region Viken
Regionleder Terje Grotle
Tlf. 93 83 02 72
E-post: terje@a-larm.no

A-larm Region Oslo
Regionleder Tommy Frantzen
Tlf. 92 42 31 76
E-post: tommy@a-larm.no

A-larm Region Trøndelag
Regionleder Erik Holm
Tlf. 90 91 36 78
E-post: erik.holm@a-larm.no

BESØK A-LARM 
PÅ FACEBOOK 
facebook.com/alarm.norge
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Målgruppe: Mennesker med 
rusutfordringer og pårørende til rus.
Varighet: 2 ½ timer per gang

Gjennom samtaler kan endring opp-
stå, når det forgår i trygge omgivel-
ser, med sosial støtte og møte med 
andre i tilsvarende situasjon. I grup-
pen er det mye fokus på motivasjon 
omkring endring og valg i hverdagen 
og betydningen av å benytte gode 
nettverk, for ikke å stå helt alene med 
rusutfordringene. Samtalen ledes av 
gruppeleder med egenerfaring, og 
temaer som tas opp varierer fra gang 
til gang.

A-LARM KAFFEPRATEN

A-LARM SNUGRUPPE

Målgruppe: Mennesker som har tatt 
valg om å leve et rusfritt liv og for på-
rørende.
Varighet: 2 ½-time hver gang.

Gjennom erfaringsutvekslinger og 
samtaler om ulike temaer, blir det tatt 
opp problemstillinger og gleder ved å 
leve rusfritt.

En forutsetning er tillit i gruppen. Det skal være trygt for alle å delta aktivt, og 
tid til at hver enkelt kan dele sine tanker, opplever og erfaringer.

Flere Snu-grupper velger å sitte i ring uten bord, det inviterer åpenhet og stør-
re grad av nærhet til temaene som tas opp.
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Målgruppe: Brukere og pårørende
Varighet: Varierer etter aktivitet.

Gjennom aktivitet på fritiden skapes nye relasjoner i et rusfritt miljø. Det er fokus 
på den enkelte deltakers aktivitet. Det motiveres til å finne nye aktiviteter og 
interesseområder, for å skape meningsfulle opplevelser i hverdagen. Gruppen 
møtes til sosialt fellesskap for å delta på felles aktiviteter, som å gå turer, grille, 
spille spill, besøke ulike kulturarenaer osv. Tilbudet er åpent året rundt.

Eksempler på noen av våre aktiviteter: 

AKTIVITETSKARUSELLEN I Aktivitetskarusellen treffes folk for å gjøre forskjel-
lige aktiviteter sammen. Gjennom alle aktivitetene bygges det sosialt nettverk.

YOGA En mild og rolig yogatime med fokus på forankring og avspenning. Målet 
er å skape ro og balanse i både kropp og sinn.

TURGRUPPA Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Turgruppa arrangerer små 
og store turer.

A-LARM FOTBALL Gleden over å møtes regelmessig. Kontinuteten, den positive 
vanen. En miks av flere typer mennesker. Et lovende fotballag med underhol-
dende spillestil. Lyst til å bli med?

A-LARM AKTIVITET OG FRITID



A-LARM •  BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJON  5

A-LARM FORELDRE & BARN

Målgruppe: Foreldre og barn. 
Foreldre som har hatt eller har rus-
utfordringer, foreldre som pårørende 
og barn som pårørende.
Varighet: Varierer

Mange opplever rusutfordringer i 
nær familie. Foreldre og barn gruppa, 
deltar på ulike aktiviteter sammen, 
med fokus på mestring, gode opple-
velser for å etablere trygge nettverk 
med andre i tilsvarende situasjon. 
Gruppen ledes av en gruppeleder og 
frivillige som har egenerfaring.

A-LARM PÅRØRENDE

Målgruppe: Pårørende som er i 
relasjon med mennesker med 
rusutfordringer.
Varighet: 2 ½ timer hver gang.

Pårørende møtes i trygt fellesskap, 
hvor det er fokus på samtaler, ulike 
aktiviteter og temakvelder.

Temaene handler om bevisstgjøring, 
mestring og på å finne løsninger på 
utfordringer knyttet til pårørenderollen.

„ «Som pårørende i mange år, hadde jeg mye å lære. A-larm hjalp meg 

veldig i min medavhengighet, veien videre ble så bra den, fordi dere delte 

både erfaring og fakta med meg fra første møte så jeg følte meg trygg å 

kunne snakke åpent fra.»
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A-LARM HELG

Målgruppe: Alle
Varighet: Se din region for info

A-larm Helg tilbyr ulike aktiviteter i 
helgene, med mål om å skape nett-
verk og sosial støtte for mennesker 
med ulik bakgrunn. Positive opple-
velser kan være til hjelp for å håndtere 
utfordringer i helgen, som for noen 
forbindes med ensomhet og fravær 
av kontakt med andre menneske.

„ «For meg har A-larm betydd håp, nestekjærlighet, forståelse, respekt og 
tillit. Dette har vært et sted jeg føler har gitt meg så mye styrke og gjort 
meg til et bedre menneske. Jeg er uendelig glad og takknemlig for alle 
disse fine menneskene jeg har fått gleden av å blitt kjent med her. Takk 
for det fine felleskapet.»

A-LARM SENIOR

Målgruppe: Seniorer som er hjemme- 
boende som ønsker et sosialt felles-
skap og delta i aktiviteter sammen 
med andre.
Varighet: 2 ½-time hver gang.

Aktivitetstilbud som gir seniorer 
mulighet til et sosialt fellesskap og 
nettverksbygging i møte med andre 
mennesker gjennom lavterskeltil-
bud, som er tilpasset ulike behov og 
interesser.



A-LARM •  BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJON  7

A-LARM KVINNEGRUPPE

Målgruppe: Kvinner som har hatt 
eller har rusutfordringer
Varighet: Varierer etter aktivitet

En selvhjelpsgruppe hvor målet er å 
stryke fellesskapet mellom kvinner i 
samme situasjoner, samt øke bevisst-
het rundt egen identitet som kvinner.

A-LARM UNG

Målgruppe: Ungdom og unge voksne 
under 35 år
Varighet: A-larm Ung har flere ulike til-
bud gjennom uken, varighet avhenger 
av type aktivitet.

A-larm Ung tilbyr ulike aktiviteter for 
ungdommer og unge voksne. Aktivitete-
ne er av, for og med unge. 

Tilbudene er en sosial møteplass, som fokuserer på fellesskap, brukermed-
virkning, tilhørighet og egenerfaring.

«Etter avrusningen på Skien, var A-larm det beste som kunne hendt meg. 
Da jeg var nyinnflyttet fikk jeg et veldig bra nettverk, noe som var veldig 
bra for meg og noen tøffe tilbakemeldinger som har styrket meg til å 
fortsette å være rusfri. Har aldri gått i noe lavterskelgruppe før. Så det er 
en motivator til å ta gode valg.»

„



Postboks 142, 4662 Kristiansand
Org.nr: 979 683 359

E-post: post@a-larm.no • Telefon: 454 23 454 
a-larm.no  f facebook.com/alarm.norge  

«Takket være A-larm har jeg fått en følelse av tilhørighet 

og et veldig godt nettverk med gode flotte tilbud.»

Region Agder
Region Rogaland
Region Vestland

Region Vestfold og Telemark
Region Viken

Region Trøndelag
Region Oslo

facebook.com/alarm.agder
facebook.com/alarm.rogaland
facebook.com/alarm.vestland
facebook.com/alarm.vestfold.telemark
facebook.com/alarm.viken
facebook.com/alarm.trondelag
facebook.com/alarm.oslo


