
   Er du  klar over...                                            ...at du ikke er  alene?

Alene i Kolding er der 2.000 børn i samme situation.  
Det svarer til, at der sidder to børn i hver klasse, som 
har forældre, der drikker for meget. Og der tegner sig 
det samme billede for voksne pårørende. Så uanset hvor 
meget du føler dig alene, er det vigtigt at huske på, at der 
er mange andre børn, unge og voksne pårørende, der 
forstår, hvad du gennemgår – og sammen med os, kan I 
hjælpe hinanden. 

Som tilskuer til én, der drikker for meget, kan man have 
følelser, der går i hver sin retning, uanset om man er barn 
eller voksen. Man kan næsten hade dem, men samtidig 
gøre alt for at beskytte, hjælpe og dække over dem. Den 
loyalitet kan være svær for andre at forstå. 

I vores tilbud møder du andre, der står i samme situation 
som dig, og for de fleste er det en kæmpe lettelse at 
opleve - også selvom de første gange i en samtalegrup-
pe kan være svære. 

Pårørende- 
behandling



Samtaler i gruppe med andre børn 
Her møder du andre børn i alderen 7-12 år, som står i den 
samme situation som dig. Vi taler om dét, der er svært og 
støtter hinanden. Du får lært at sætte ord på dine følelser 
og sætte grænser. Der er altid to voksne behandlere med til 
møderne. 

Samtaler i gruppe med andre unge 
Sammen med andre unge i alderen 13-20 år snakker vi om 
oplevelser, bekymringer og håb, og vi støtter hinanden i alt 
det, der er svært. Du får lov at opleve, at andre forstår din 
situation og lærer, at dine reaktionsmønstre er helt normale. 
Der er altid to voksne behandlere med til møderne. 

Individuelle / Familiesamtaler 
Her taler du eller familien med en behandler og får hjælp til 
at sige alle de ting, der kan være svære at sætte ord på. Vi 
hjælper dig og jer videre og styrker jeres forhold til hinanden 
og taler om hvordan et misbrug påvirker en familie.

Samtaler i grupper med andre voksne
Gruppen er for voksne pårørende, der har en ægtefælle, 
voksne børn, nær ven eller søskende, der drikker for meget. 
Vi får mere viden om afhængighed og taler om, hvordan 
man styrker relationen og familiemønstre. Sammen sætter vi 
ord på svære og modstridende følelser og støtter hinanden i 
den svære rolle som pårørende. 
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Det er omsorg 
at søge hjælp.

Barbara Koberg Christiansen
Familie- pårørende behandler
 
Du kan kontakte mig på: 
Barch@kolding.dk

Sanne Rose Hansen
Psykoterapeut
 
Du kan kontakte mig på: 
Sahan@kolding.dk

Indsigt skaber 
udsigt.

…Ikke fra den ene dag til den anden, men lidt efter lidt. For det 
hjælper at tale med andre, der er i samme situation og møde 
nogle, der forstår det liv, du står i. Med tiden hjælper vi hinan-
den til at blive stærkere, komme ud af dårlige reaktionsmønstre 
og forstå, at din plads i verden er lige så værdifuld som alle 
andres. Alle vores tilbud er gratis, og det er ikke et krav, at din 
far, mor eller ægtefælle er i behandling. 

Når du ringer til Sanne eller Barbara, behøver du ikke fortælle, 
hvem du er. Det vigtigste er, at vi snakker sammen og aftaler, 
hvordan du kan få hjælp.

79 79 51 0479 79 48 98

Vi ved,  
at vi kan hjælpe dig... 


