
 

 

 

 

Teenagegruppen er  

 for dig, der har  

forældre, der  

drikker eller tager        

stoffer  

 for dig, der er mellem  

      13-20 år  

 

 

Hvordan kommer jeg i  

teenagegruppen?  

 

Ring til Helsingung på  

telefon:  25313593  

 

eller mail på:  hej@helsingung.nu  

 

Du starter med at mødes med en af 

de medarbejdere, der kører gruppen, 

så du kender ham/hende, før du  

starter i gruppen. 

 

Du må gerne få en person, du kender 

til følge dig både til det første møde 

med en af medarbejderne og til det 

første møde i gruppen.  
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Hvad er teenagegruppen? 

 

 Teenagegruppen er en gruppe for 

unge mellem 13-20, der har en  

eller flere forældre, der drikker, 

tager stoffer eller har gjort det. 

 Vi mødes hver anden tirsdag fra 

kl. 16-18. Forløbet varer ti gange. 

Der er mulighed for løbende optag. 

 Der er mellem 3 og 8 unge i  

gruppen ad gangen.  

 Der er tre medarbejdere tilknyttet 

gruppen.  

 Alle unge og voksne har  

tavshedspligt.  

 Du behøver ikke fortælle andre, at 

du går i gruppen. Heller ikke dine 

forældre, hvis du er bekymret for, 

hvad de vil sige.  

 

  

 

Hvad laver vi?  

 

 Du laver din egen målsætning og 

dine egne ønsker for fremtiden. 

Eksempler på mål kan være at  

sige fra, blive mere glad eller  

begynde at gøre nogle flere af de 

ting, du drømmer om. 

 Medarbejderne tager nogle emner 

op og vi ser også film, der handler 

om at være barn af forældre, der 

er påvirkede. 

 Der er mulighed for at lære lidt 

om, hvorfor forældre, der drikker 

eller tager stoffer, handler som de 

gør. 

 Der kommer en ung og fortæller 

om sit liv med forældre, der  

drikker.  

 

 

 

Hvad får du med?  

 

 Du møder andre unge, der har  

forældre, der drikker eller tager 

stoffer. Sammen kan I dele  

erfaringer.   

 Du bliver klogere på, hvad du kan 

gøre i svære situationer og på, 

hvordan du kommer videre med dit 

eget liv. 

 

 Du får mulighed for at fortælle  din 

historie til næste teenagegruppe, 

hvis du har lyst. 

 

 Du får et diplom for din deltagelse.  


