
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  06.05. År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

                                  
CRUX Tilja 

  

 
 
Følgende  deltok:  Svein Tore,  Per Sanni, Øystein,  Asbjørn, Hermann, Bent Aslak, Ola Vea, 

Egil. 

 

Denne kvelden hadde vi besøk av 7 flotte personer fra "Crux Tilja" 

 
At vi da kun var 8 fra klubben kjentes ikke godt. 

 

På "nettet finner vi blant annet dette om Crux Tilja: 
CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å 

oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet.  

 

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på å bygge nye nettverk, hvor du kan delta på aktivitet 

og turer, samt få individuell oppfølging. Av hensyn til alle, vektlegger vi et miljø uten rusadferd.  

 

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle 

avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret. 

 

Vi er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og 

landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en 

tydelig verdiprofil.  

 

 



I president Irenes fravær, ble møtet ledet av Ola Vea. 

Han ønsket gjestene velkommen og fortalte litt om Rotary, arbeidet med å utrydde polio og  "4 

way test". 

 

 
 

Crux har 600 ansatte i Norge.  Hovedoppgavene de arbeider med er relatert mest til barnevern, 

psykiatri og rusproblematikk. 

  

"Tilja" er i Skien, med vekt på oppfølging og ettervern.  Det er snakk om å gi en hjelpende hånd 

for de som av ulike grunner "mister taket" på livet sitt.  (rus og/eller kriminalitet) 

I Skien startet de i 2006, og er 8 ansatte og 20 frivillige.  De holder til  ved elva der seilbåtene la 

til i gamle dager. 

De har mange samarbeidspartnere, -blant annet Skien Diakonale Senter. 

 

15 personer utgjør det såkalte "Tilja-teateret", som opptrer med både sang, musikk og 

opplesning.  Det fikk vi servert mange fine eksempler på.. 

 

De legger mye vekt på turer, de har eget autorisert bilverksted, de serverer mat til ca. 30 personer 

hver dag, og har musikk hver tirsdag.  De har plantegruppe med egen gartner og fotogruppe ledet 

av tidligere profesjonell fotograf. 

 

Gruppen serverte oss mange flotte sanger, flere etter Inger Hagerup/Finn Kalvik. Sanger der 

fokus var å sette problemer i perspektiv og være ærlig mot seg selv.  Det må til om man skal 

komme videre etter vanskelig epoker i livet. 

 

De leste fra mange rørende samtaler med brukere/klienter.  Beretninger om vond oppvekst,  

alkoholiserte og slemme foreldre, frykt, følelse av skam og mindreverdighet, seksuelle overgrep, 

prostitusjon og forbønn. 

 

Spesielt sterkt var det når en av de som sang og spilte fortalte om sitt eget liv:  Narkoman i 16 år, 

nå nykter i 17, ansatt 50 % ved Crux, og i tillegg 25 % stilling som prest i Baptistkirken.  Det 

GÅR an å komme ut av rus, men det krever mye. 

Sangen "Takk for en deilig dag" var nok ikke tilfeldig valgt.   

DE avsluttret med sangen "Vi snakke om å leve, -vi snakke om å gje" 

 

Dette er en flott gruppe som driver et verdifullt arbeid.   

Vi takket dem med bøker om Kanalen, og beklager at så få møtte opp fra klubben. 



 
 

 

Carl Diderik vant vin og Egil fikk "napp" 


