
 

      Program i Sundsvall 9-14 februari 2015 
 

Spela roll! är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för 

mycket eller använder andra droger. Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Forskning visar att 

barn som växer upp i familjer med missbruk och som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa 

upp till friska och ansvarstagande vuxna. För mer info se info@spelaroll.se 

Må 9 februari    ”Barn till föräldrar i missbruks och beroendevård – en  
kl 13:30 – 16:00     kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd”. 
Kyrkans Hus Paulus salen    I denna, den andra rapporten har dessa barn föräldrar i missbruks-  
Fri entré   anmälan     och beroendevård varit i förgrunden. 
        Håkan Leifman direktör på CAN presenterar rapporten (143). 

           

 

Må 9 februari    ”Du fanns inte där!” 
Kl 18:30 – 19:30    Hur är det att vara barn till en pappa som bara dricker? Hur är det att vara 

Kulturmagasinet    pappan som dricker mer och mer? Hur är det vara Gud, som ser allting?      

Fri entré  anmälan    En teaterföreställning om alkoholism, far och son relation, och om frågan:   

        Finns det en Gud som kan hjälpa? Peder Forsberg gör tre roller: Sonen,  

        pappan och Gud. Kommer de att reda ut situationen?  

 

Tisdag 10 februari   ”Vikten av viktiga vuxna” 
Kl 10:30 – 12:00    Välkommen till ett samtal i litet format med max 15 personer om hur du kan 

Plats meddelas vid      vara till stöd för barn i din närhet. Föreläsare / samtalsledare: Kristina Renard       
anmälan      - Hård och Susanne Norberg, med lång erfarenhet av familjearbete i 
         Sundsvalls kommun.   Anmälan kristina.renard-hard@sundsvall.se  060-198460 
Onsdag 11 februari   Öppet Hus, Samtal om vardagen med IOGT-NTO   
13:00 – 16:00    Kl 15.00  ”Om alla vuxna i en kommun kommer överens om att ingen ska dricka 
IOGT-NTO Köpmangatan 28 alkohol innan man är 18 år är ungdomsfylleriet i princip redan vara utrotat”.                        

                                                          Håkan Fransson Öckerö. 

               Annilla Augustinsson från Anhörigcenter finns med under e.m.    

  

Onsdag 11 februari   ”Medberoende” 
18:30 – 20:30    Hur man som anhörig påverkas av missbruk i familjen. 

Programsalen Kultur-   Christina Ångman  socionom och anhörigbehandlare från Korpbergets      

magasinet      behandlingscenter föreläser.  Anhörigcenter finns med under kvällen. 

Torsdag 12 februari   ”Vikten av viktiga vuxna” 
Kl 18:00 – 19:30    Välkommen till ett samtal i litet format med max 15 personer om  
Plats meddelas vid     hur du kan vara till stöd för barn i din närhet. Anmälan se ovan. 
anmälan            
        

Lördag 14 februari   JUNISPARTY med disco 
18:30 – 21:00 
Bosvedjans fritidsgård 
Ålder 7 – 13 år 
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