
Er du redd?

Redd for å stå opp. Redd for å legge deg.

Redd for å smøre brødskiva feil.

Redd for at ungen vekker den som sover.

Redd for at du har kledd deg feil.

Redd for at noe du sier blir til bråk. 

Redd for at noen oppdager blåmerkene. Redd for …

Ingen skal leve med frykt. 
Ring Krisesenteret 628 18 088 vi kan hjelpe.
Du kan være anonym, hvis du vil.

Lokal hjelp. Glåmdal krisesenter er for deg som er 
redd for en person som står nær, hvis du opplever vold 
eller trusler – vi tar deg i mot og vi tar vare på deg. 

Glåmdal krisesenter
Hov, Østre Solørveg 206
2211 Kongsvinger

Ingen skal leve med frykt.

Glåmdal krisesenter

628 18 088
Vi kan hjelpe.

trygt
bosted

som
forstår

trygge
ansatte barna er 

trygge

tar vare 
på deg



Vi er alltid å få tak i. 
Og du kan være anonym, 
hvis du vil. 628 18 088

HVA MED BARNA?

Glåmdal krisesenter hjelper mennesker slik at ingen skal leve med frykt.  
Krisesenteret er åpent for alle som utsettes for vold, overgrep og trusler i nære relasjoner. 
Henvend deg direkte til Krisesenteret uten timeavtale eller henvisning.  
Les mer om oss på www.glamdalkrisesenter.no

DIN VEI UT

Nær familie ser og føler at noe kan 
være feil. Men det er ofte tvil. Det 
er vanskelig å være sikker når noen 
lever med frykt og vold. Den som 
sprer frykt er god til å skjule sine 
spor. Den som lever med frykten er 
enda dyktigere. 

Og hva kan du som står nær gjøre? 
Kanskje står du selv i frykt. Kanskje 
er du bare redd for å gjøre feil – noe 
som kan skade familiens ære.

I over 30 år har Krisesenteret hjulpet 
mennesker som har levd med frykt og 
vold. Det betyr at vi også har bistått 
familiene omkring. Kontakt oss, vi 
kan med råd og  veiledning finne 
løsninger som gir ro og trygghet til 
voksne, unge og barn.

I konflikter, og spesielt der frykt og 
vold preger hverdagen, er barn og 
unge spesielt sårbare og utsatte.

Å tilby ro og en trygg seng er det 
viktigste Krisesenteret gjør den første 
tiden barna kommer til oss. 

Vi snakker sammen. Vi legger 
 forholdene til rette slik at fritids
aktiviteter, skole og barnehage følges 
opp. Vi bidrar til ro for barna, og vi gir 
råd og veiledning for hvordan du går 
fram i møtet med hjelpeapparatet.

Her møter barna også andre barn, 
ofte er det godt å snakke med noen 
som har like erfaringer.

I over 30 år har Krisesenteret hjulpet 
voksne, unge og barn som har levd 
med frykt og vold. Kontakt oss, vi  
kan hjelpe.

Det er vanskelig å tro på en vei ut 
fra den frykten du lever i. Vi vet 
det. I over 30 år har Krisesenteret 
hjulpet mennesker som har levd 
med frykt og vold. 

Vi er tilstede for å gi ro og trygghet til 
voksne, unge og barn. 

Noen trenger å komme vekk fra den 
de lever med. Da er Krisesenteret et 
trygt bosted.

Noen har behov for råd, for så selv  
å finne veien videre.

Noen må ha mye hjelp, andre trenger 
litt. Samme hva – ingen skal leve  
med frykt. Første skritt på veien er  
å snakke med noen som forstår, og 
som også har muligheter til å hjelpe.

De senere årene har media vært  
fylt med saker der trusler mot liv  
og helse, vold og mishandling 
omtales. Ikke sjelden er det noen 
som står bekymret og ser på  
at det skjer.

Du jobber kanskje i barnehagen, 
 skolen, er en arbeidskollega eller 
venn. Og du ser det er noe galt, men 
er i tvil. Det er vanskelig å være  sikker 
når noen lever med frykt og vold. Den 
som sprer frykt er god til å skjule sine 
spor. Den som lever med frykten er 
enda dyktigere.

I over 30 år har Krisesenteret hjulpet 
mennesker som har levd med frykt og 
vold. Kontakt oss, vi kan med råd og 
 veiledning finne løsninger som gir ro 
og trygghet til voksne, unge og barn.

NÆR FAMILIE DU SOM SER PÅ


