
Maj 2021
Her har I maj måneds nyhedsbrev fra Spor med nyt fra foreningen, relevante arrangementer, bøger m.v.

Husk, at du også kan være med til at gøre vores nyhedsbrev levende. Har du kendskab til arrangementer,
nyheder, blogindlæg, en ny bog eller noget helt femte, må du meget gerne sende et tip til
nyhedsbrev@landsforeningen-spor.dk.

God læselyst!

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling søndag den 6. juni 2021 kl. 12 - 17 i Odense og på Zoom
Vi glæder os rigtig meget til at vi mødes i Odense til årets generalforsamling, hvor vi bl.a. vil præsentere
udkast til strategien 2025.

I år bliver der også mulighed for at deltage online via Zoom, så flere kan deltage.

Indkaldelsen med dagsorden bliver sendt ud til alle medlemmer, støttemedlemmer og kollektive
medlemmer senest 6. maj 2021.

Årsmøde 2021
Vi ved endnu ikke om vi får et legat, så vi kan gennemføre Årsmødet 2021. I givet fald vil det finde sted til
efteråret. Vi håber meget og krydser fingre.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Medvirkende til dokumentar søges 
Spor er blevet kontaktet af Aberdabei Film, og vi vil gerne forsøge at hjælpe dem.

Aberdabei Film søger medvirkende til en mulig dokumentarserie til Danmarks Radio. Seriens formål er at
sætte fokus på seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark. Herunder bl.a. omfanget, senfølger og
den manglende hjælp og forståelse, som mange voksne med senfølger oplever.

Vi søger nogle, som selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, som
har mod på at fortælle deres historie, og lyst til at undersøge den nærmere.



Vi vil gerne undgå den klassiske 'offerfortælling', som ofte er set. Vi ønsker i stedet at fokusere på styrken,
og det store mod det kræver at stille sig frem og gøre op med skammen.

Igennem fortællingerne vil vi forsøge at tegne et billede af de typiske mekanismer og dynamikker, der er i
spil for gerningsmanden/-kvinden, barnet, familien generelt og det omkringliggende samfund.

Vi vil gerne give #MeTooincest luft under vingerne i Danmark, så vi kan få fokus på emnet og sat det på
dagsordenen.

Er du interesseret i at høre mere om programserien, så skriv uforpligtende til ulrik@aberdabeifilm.dk eller
telefon 2973 2580.

Hvis det når så vidt, at I bliver enige om, at du gerne vil medvirke, så er her nogle tanker, der er værd at
have gjort sig inden en offentlig fremtræder: https://www.landsforeningen-spor.dk/etiske.../

Du kan også kontakte Michael R. Palm i Spor, hvis du har nogle spørgsmål.
Mail: michael.palm@landsforeningen-spor.dk - mobil: 8172 5452.

Hvordan påvirker coronakrisen dig?
Det er så vigtigt, at der kommer mere åbenhed om, hvordan vi hver især har det i disse coronatider. Hver
eneste beretning kan være med til enten at skabe større forståelse for hinanden og vores forskelligheder,
eller at give en spejling af, hvordan man selv har det.

De første personlige beretninger om, hvordan det er at leve med senfølger af seksuelle overgreb under de
nuværende vilkår, er nu lagt på vores hjemmeside.

Du kan læse dem her.

Vi vil rigtig gerne modtage flere beretninger. Vil du være med, kan du sende din tekst på max. 1½ side til
Anne på ac@landsforeningen-spor.dk. Du kan være anonym, hvis du foretrækker det.

Genoprettende samtaler

https://www.facebook.com/hashtag/metooincest?__eep__=6&__cft__[0]=AZWGhj9NSZsWPZLr16VfeCDG5459zzYGfv2vHbZ_R_WXaweuY01mbUvnVnM-5a9PyAf6YrbGlj3Yjvom-6i_ZNOBKUnzGSlMcjWMHPhSh_K4tYahXPOgqMTw0CJeTiKUTug&__tn__=R]-R
mailto:ulrik@aberdabeifilm.dk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.landsforeningen-spor.dk%2Fetiske-retningslinier-i-forbindelse-med-offentlig-fremtraeden%2F%3Ffbclid%3DIwAR31nBuO8mm8AtgyUyj5rr6Suc0yI1HXSOanvHpWzzTWYDrLNJHgARCjIYo&h=AT29HYE8j9OnBaKTmLuv4zy3EdplTDhwjA1lOWbbb9QqGENmWz6-4PZbcCmWm4ASL-YTL474N3YsaiNdBsvgJwloKSPNdx4UCMyzrlhPZZMYD57oHr2bzSSUUNl74nWsEFWFN08&__tn__=R]-R&c[0]=AT04FvgmCTSMLiyrcU5FMI9441azNhuzRkCRWy0tnjNE0eIcBfmlFYl0L9oWOF9wlt_ob4T8KLzduSb4cHCCGMGUomoMo6WR-Tqz_MDTMVOb6TkQjK5qcIqOifetkGhDcv-JzfixJDxQMmNDKXAzqPmsa6Mw
mailto:michael.palm@landsforeningen-spor.dk
https://www.landsforeningen-spor.dk/category/beretninger/senfoelgeramt-i-en-coronatid/
mailto:ac@landsforeningen-spor.dk


Vi søger personer, der har mistet kontakt med pårørende i
forbindelse med seksuelle overgreb, og som gerne vil genoptage
kontakten.

Har du været udsat for seksuelle overgreb og i den forbindelse
oplevet, at kontakten til nære relationer er blevet helt eller delvist
brudt, og vil du gerne vil genetablere den? Eller du er den
pårørende, der gerne vil tage initiativet til at kommunikere eller
mødes?

Det kan være, at du er udsat for digitale seksuelle krænkelser og har svært ved at forklare dine nærmeste,
hvordan de bedst kan hjælpe dig. Eller du er pårørende til den udsatte og gerne vil støtte og drage
omsorg?

Vi, Thomas og Chelina, er under uddannelse i genoprettende samtaler. Vores samtaler er ikke terapi, men
en ligeværdig dialog for alle parter.

Det er en samtaleform, der giver mulighed for at kommunikere og udtrykke sine følelser og opfattelser
omkring svære og sårbare forhold i forbindelse med begivenheder, hvor der er foregået seksuelt
grænseoverskridende adfærd.

Uddannelsen foregår hos tre af de mest erfarne mediatorer i Danmark. Under deres kyndige vejledning og
supervision tager vi jer trygt igennem processen. Vi har også selv erfaring med seksuelle overgreb og
forstår det komplekse i det.

Vi har tavshedspligt, og lige nu er der ingen betaling for forløbet.
Kontakt os for en samtale. Så afklarer vi, om vi kan hjælpe dig/jer og bliver enige om, hvordan de
genoprettende samtaler kan forløbe.

Mail: chelina.sorensen@landsforeningen-spor.dk

Artikler 
 

Ny type mental træning styrker pårørende
til familiemedlemmer med psykisk sygdom

Pårørende trænes i at vise omsorg uden selv at
få det dårligt i et nyt forløb, der blandt andet
indebærer meditation.

Læs artiklen her  

Den uforståelige smerte

"Hvis barnet lærer at se seg selv gennem andres blik, er det
væsentlig at vi ser barnet rimelig klart. Ellers kan vi skape

mailto:chelina.sorensen@landsforeningen-spor.dk
https://videnskab.dk/krop-sundhed/ny-type-mental-traening-styrker-paaroerende-til-familiemedlemmer-med-psykisk-sygdom?fbclid=IwAR1igCx4aAvBGNNY8RvZZyiPZeFsSd-AZHrqExzIaeTxWHLfU5PtTV1ttrc


meget uforståelig smerte", skriver Linn Rødevand i dette norske
indlæg.
 
Nogle mennesker oplever følelsesmæssig smerte uden at vide
hvorfor. Der er ingen åbenlyse begivenheder relateret til følelsen.

De er ikke blevet misbrugt eller påført nogen form for skade eller traume. Årsagen er ikke tilstedeværelsen
af   noget skadeligt, men snarere fraværet af noget, de ikke ved, hvad der er, og som de ikke har ord for.

Det handler om fravær af noget grundlæggende; oplevelsen af   at være følelsesmæssigt tæt på en anden
person i den tidlige interaktion. Dette indikerer, at det grundlæggende behov for nærhed ikke er opfyldt.

Læs den norske artikel her

Mænd i voldsterapi mangler ofte sikre omsorgserfaringer  

Norsk artikel som omhandler en undersøgelse, hvor der påvises
en sammenhæng mellem svigt og vold i mændenes barndom, og
hvordan de selv er som fædre. Undersøgelsen ville givetvis have
vist nogenlunde samme resultat, hvis den havde fokuseret på
voldelige mødre.

De har svært ved at se på deres børn som tænkende og følende
individer, der skal forstås mere end kontrolleres. Mange
har allerede i barndommen afskrevet deres egen far som
omsorgsperson. Dette er to af observationer fra Henning
Mohaupt, som i sin doktorafhandling har dybtgående interviewet
mænd i voldsterapi.
 

Læs den norske artikel her

At leve med en overvældende forladthedsfølelse

En grundlæggende forladtheds- og
ensomhedsfølelse har sit udspring i
barndommen. Konstant negligering af barnets
følelsesmæssige behov skaber
tilknytningstraumer, der også præger voksenlivet.

Mange patienter med social angst fortæller om en barndom fuld af sår og om en grundlæggende,
overvældende følelse af opgivelse, skriver Tormod Huseby.

Læs den norske artikel her 

https://psykologisk.no/2015/12/den-uforstaelige-smerten/?fbclid=IwAR3_MRo-8f2rYESIymvTLzVJBqMWHO7ZK-kfsLoMEURDCGfVWaDKAD-lJQE
https://psykologisk.no/2020/12/menn-i-voldsterapi-mangler-ofte-trygge-omsorgserfaringer/?fbclid=IwAR2-XMBxX5NI7epUi6xIKG5x590ViR_r0VjSVvVT9FuaF4dbSeVEAINhTUg
https://psykologisk.no/2018/05/en-overveldende-forlatthetsfolelse/?fbclid=IwAR1PScB-V5CaTF2ZR7rjf6ASA-dlxJIG5PFf8aLjkRY0wPiWLbOUHlawm2M


Blog

Vand i sigte
Af Ansu Orheim

vil dig ikke
vil lade bølgerne føre mig videre
vil drukne i det kendtes hav
til døden føles blidere
som barndommens genkendelige rav

du vil mig
ved overfladen vil jeg intet
ved overfladen er alt blændende
ved ikke om du kender mindet
altid og evigt afkendende

ingen vil dybden
din stemme forvrænges
din arm, hånd og negle
bobler sprænges
vor fingre bambinespejle

her i havet

vi forsvinder begge
du i lyset, jeg i mørket
vandets vanvittige venten
alles tålmodighed størknet
du reagerer… altid regenten

i det tungeste
er jeg endelig fanget
aldrig fri, du blot et ekko
vibration af alt du har forarmet
din ageren, Deres analyseren;
mit Atlantis, min ghetto.

du huskes
for alt det jeg vil, glemmes
vandets vægt vælter, omsider
muligheder skændes, hæmmes og tæmmes
for din frihed nu engang datid, til alle tider

På vores hjemmeside ligger også Ansus digt 'Til søs'.

https://www.landsforeningen-spor.dk/digte-vand-i-sigte-og-til-soes/


Videoer, serier og podcasts
 

Aftenshowet med Maja
Plougmann Birch
Forfatter til bogen "Hvad nu hvis..."

Maja har en mission om, at hendes historie bliver
hørt, så der kan gøres en forskel for andre unge
mennesker.

Da Majas stedfar blev anholdt for seksuelle overgreb, han udsatte hende for som barn, følte hun sig
overladt til sig selv. Hun kunne ikke få hjælp, fordi hun nåede at blive 18 år, før hun fandt mod nok til at stå
frem.

Som 18-årig blev hun betegnet som værende myndig og voksen, hvilket ikke gav hende mange
muligheder. Selvom samfundet vurderede hende til at være voksen nok til at opsøge hjælp på egen hånd,
ville hun gerne have haft en voksen i hånden.

Se indslaget i Aftenshowet her. Spol 17 minutter ind i programmet.

Landsbyernes hemmelighed
Dokumentarserie i 2 afsnit på TV2 Play

Artikel på tv2.dk

Dine veninder burde være dem, du kunne fortælle alt. Men hvad nu, hvis du bliver en del af noget så

https://www.dr.dk/drtv/se/aftenshowet_-moed-bla-soeren-pape-poulsen-og-mai-villadsen_250037


alvorligt, at du ikke tør sige det højt? En venindegruppe bliver udsat for overgreb af den samme fyr, men
hvem vil tro på dem i det lille lokale landsbysamfund?

Se udsendelserne her på TV2 Play og læs artiklen på tv2.dk her.

Perfekt Uperfekt
Af Katrine Gisiger

(Tilgængelig på Spotify)
 

I podcasten 'perfekt Uperfekt' inviterer Katrine Gisiger spændende personligheder ind til en snak om alt,
hvad livet indebærer. 

Episode #135 - Hvem Vil Tro Mig?
Malene voksede op med en papfar der var psykopat, en far der var pædofil, og en bror der lige skulle høre
om hun var ‘nysgerrig’. Kommunen fik hende på efterskole, og det blev vendepunktet, for der mødte hun
endelig voksne, der så hende. Hør hendes historie i dette afsnit af 'perfekt Uperfekt'.
 
Lyt med her

Bøger
 

Erfaringsbaseret litteratur
 

Orangeusynlig

Af Mette Wolfram
Forord af Karin Dyhr

Mette Wolfram har skrevet en meget barsk beretning om sin
barndom med seksuelle overgreb og svigt - men mest af alt om
mødet med det system, som skulle ha' hjulpet hende, men som i
stedet gjorde hendes vej til heling endnu længere, ensom og
kompliceret. Mette ryger ind og ud af det psykiatriske system i 19
år.

Det er en velskrevet og meget vigtig bog - den kan være med til at
få psykiatrien til at vågne op.

https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/landsbyernes-hemmelighed/n-hemmelighed-bliver-til-flere-240819?playing
https://nyheder.tv2.dk/2021-03-30-fire-piger-gik-med-den-samme-hemmelighed-imens-fortsatte-deres-ven-sine-overgreb?fbclid=IwAR2qI36BUD5kdj2qgS7r6P5EMqxhQWGzrtzlzHaYLx212CpRTvaX922sy-Y
https://open.spotify.com/show/1TFq7fx5tHVcR4osY098Wo?fbclid=IwAR2qMaSZOlDkwjBeOdnYOjK11KnKIFeHEmg4GAJQQL5NrjHhOjOkSFnDwmM


 

Hvad nu hvis...
En bog om overgrebene, afsløringen, retssagen og
konsekvenserne

Af Maja Plougmann Birch og Finn Højbjerg

Hvad nu hvis… Er en vigtig bog om det ubærlige svigt overfor en
pige, som ikke forstod, hvorfor ingen så, hvad hun var udsat for,
og ingen spurgte, hvordan har du det? Maja er i dag 24 år. I
næsten fem år – fra hun var 10, til hun var 15 - blev Maja misbrugt
seksuelt af sin stedfar. Siden har mange spørgsmål plaget
hende: Hvad nu hvis jeg havde turdet sige nej fra
begyndelsen? Hvis jeg havde fortalt det til en voksen? Hvis jeg
ikke havde skjult det, når han forgreb sig på mig? Hvis nogen
havde set, eller havde villet se, hvad der skete? 

Hvad nu hvis... er Majas egen fortælling om overgrebene, afsløringen, anholdelsen, retssagen – og hvad
det alt sammen gjorde ved hendes og hele familiens liv. Samtidig er det beretningen om hendes kamp for
at komme videre i livet på trods af de store ar, som oplevelserne efterlod.

Bogen fortæller om livet i den lille by, som ingenting så, efterskolen på landet og veninden, der var der
hele vejen, ”flugten” til storbyen og familien der hjalp midt i ensomheden, tomheden der blev til druk og
sex uden kærlighed og kæresten, der blev på trods af alle odds.

Bogen indeholder - ud over Majas beretning om livet før, under og efter overgrebene - en QR-kode med
20 minutters lydfil af Maja i samtale med stedfaren lige inden politiet arresterer ham.

Maja fik det fortalt til sidst, og hendes budskab med bogen er: Søg hjælp – det nytter. Og til de
voksne: Tro på hvad I ser og reager derefter.

Lone Holm er dyrlæge og bosat i Støvring.
”Vejen tilbage” er hendes debut som forfatter
og baseret på hendes egne
barndomserindringer.

Lone Holm (f. 1967) er dyrlæge og bryder i denne bog de tunge
hemmeligheder, hun blev pålagt som barn, og tabuet om at have
været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.
Det er hendes håb, at bogen kan bidrage til, at flere lægger
skammen fra sig.

Find bogen her

Den 19. maj holder Lone Holm foredrag i Nørager. Læs mere
længere nede i dette nyhedsbrev.

 

https://www.rebildbib.dk/arrangementer/foredrag/forfattermoede-med-lone-holm-om-bogen-vejen-tilbage?fbclid=IwAR2qI36BUD5kdj2qgS7r6P5EMqxhQWGzrtzlzHaYLx212CpRTvaX922sy-Y


Tvang gør noget ved dig
 
"Jeg ved, at tvang uden respekt og hensyntagen kan gøre store
og varige skader, fordi jeg har oplevet det og stadig kender
eftervirkningerne, og jeg ved, at det er muligt at udføre tvang med
respekt," skriver Arnhild Lauveng. 

I ti år havde norske Arnhild Lauveng skizofreni, var tvangsindlagt
og stærkt medicineret. I dag er hun uddannet psykolog og
arbejder til daglig med mennesker med skizofreni.
I sin bog “I morgen var jeg altid en løve” inviterer Arnhild Lauveng
os ind i en verden, som består af stemmer og hallucinationer, som
for et menneske med skizofreni er virkelighed. I bogen viser hun,
både som fagperson og tidligere patient, hvordan
vrangsforstillinger har deres egen logik.

Læs det norske uddrag fra bogen her 

 

Faglitteratur

Et hjerte må behandles varsomt

"Når et hjerte har fået mange sår, kan indre medfølelse virke
helende," skriver Katinka Thorne Salvesen og Malin Wästlund i en
ny bog.

Det siges ofte, at vi skal møde os selv med omsorg og være milde
ved os selv. Det kan være lettere sagt end gjort, og måske ved
man ikke, hvordan man gør.I dette uddrag fra den norske bog
'Mindfulness og medfølelse' af Katinka Thorne Salvesen og Malin
Wästlund er der en lille vejledning i, hvordan man kan starte.
 
Læs omtalen af bogen her

At Danse med Nervesystemet 

Ulla Rung Weeke præsenterer en anderledes tilgang til
formidlingen af krisepsykologi.

Ulla Rung Weeke selv skriver i introduktionen til bogen, at “dette
ikke er en akademisk bog, ej heller en opslagsbog over forskellige
traumebehandlinger eller biokemiske sandheder, men en
forelskelses- og oplevelsesbog over det fantastiske, dansende
både mikro- og makrounivers… som vi er i besiddelse af, men
som vi ikke altid helt ved, hvordan vi skal forholde os til.”

Læs omtale af bogen her
 
Køb bogen her

https://psykologisk.no/2016/08/hvordan-tvang-skader/?fbclid=IwAR1PScB-V5CaTF2ZR7rjf6ASA-dlxJIG5PFf8aLjkRY0wPiWLbOUHlawm2M
https://psykologisk.no/2015/05/et-hjerte-ma-behandles-varsomt/?fbclid=IwAR2BPkPXhqNGcd0IEc2D6L-GPK1PbghZvZZEDYXy3GE2jkwgfs6rsAi59Os
https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/boganmeldelser/at-danse-med-nervesystemet/?fbclid=IwAR3gOT-TDc35iCehpODkuvx6uLgoE907_oUevtfrVg4NPw0UXRTnKIoKcvI
https://www.saxo.com/dk/at-danse-med-nervesystemet_ulla-rung-weeke_haeftet_9788793525689?gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnIC6Yi722Y9q0jH008C_-Tv640YzXRXdXErLOxlwq64hdX5UEmWD5oaAtJNEALw_wcB


Til kalenderen
Spor videregiver information om forskellige arrangementer og faste aktiviteter, som vi får kendskab til,
men vi er kun arrangører, når det direkte fremgår.

Igen i denne måned er der kun få arrangementer i vores nyhedsbrev. Der afholdes formentligt flere
relevante arrangementer, men vi har blot ikke har fået kendskab til dem inden deadline.

Hold derfor øje med vores Facebook-side, hvor vi løbende deler arrangementer. Spors egne aktiviteter
annonceres også på vores hjemmeside.

Gåtur og samvær

Grib chancen – mulighed for at være sammen på afstand
CSM Midt Nord inviterer på gåture hver tirsdag kl. 10.30 - 12.00.

Mødested: Skolebakken 5 i Aarhus
Tidspunkt: Præcis kl. 10.30 - afgang kl. 10.35

Turen går til forskellige destinationer (maks. 2 km. væk), pauser indlægges undervejs. Medbring selv evt.
drikkelse

Påklædning efter vejret.

Der vil være frivillige turguider med.

                                                                            
 

Online cafémøde - debatmøde
om senfølger m.v.

Tid: Mandag den 10. maj 2021 kl. 18.30 - 20.30
Der bliver åbnet for deltagerne kl. 18.20, og vi gennemgår teknikken på Zoom.
Sted: Zoom

På cafémødet vil Lene Falgreen lægge op til debat om, hvorfor senfølger efter seksuelle overgreb i
barndommen er så sejlivede. Kan det være, at hjælpen ikke god nok? Eller må man bare acceptere, at det
tager frygteligt lang tid at komme ud på den anden side? Spørgsmål og kommentarer er velkomne under
oplægget.

Desuden er der plads til, at Lene fortæller om, at hun har startet Spor i Varde. Benedicte, den nye
frivilligkoordinator i Spor i Esbjerg (tidligere Vestjysk Spor), vil også præsentere sig og fortælle om
fremtidige planer og aktiviteter.

Du kan deltage anonymt, hvis du ønsker det.
Arrangementet er gratis, og alle over 18 år er velkomne.

https://www.facebook.com/LandsforeningenSpor
https://www.landsforeningen-spor.dk/
https://zoom.us/j/93540122211


Foredrag i Nordjylland
Forfattermøde med Lone Holm om bogen "Vejen tilbage"

Tid: 19. maj 2021 kl. 19:00 - 21:00
Pris: 25 kr.
Sted: Kig Ind, Nørager
Vestermarksvej 2
9610 Nørager

Lone Holm fortæller om sin bog ”Vejen tilbage”, der omhandler helingen
efter en barndom og ungdom med seksuelle overgreb og manipulation.
Det er en fortælling om at få den rette hjælp og tage sin historie og sin
styrke til sig.

Læs mere og køb billetter her

                                                                            
 

Online cafémøde med
familiekonsulent Lonnie Liv Henriksen

Tid: Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 17.00 - 19.00
Der bliver åbnet for deltagerne kl. 16.50, og vi gennemgår teknikken på Zoom.
Sted: Zoom

Lonnie Liv Henriksen er neuropædagogisk behandler, familiekonsulent og foredragsholder, og arbejder til
daglig på en akut psykiatrisk afdeling. Lonnie har været helt nede i mørket og kæmpet sig op derfra. I dag
giver hun ud af sin erfaring og bruger aktivt sin bagage med omsorgssvigt og seksuelt misbrug i
barndommen til at hjælpe andre, og til at forstå de dynamikker og skyggesider af samfundet, som udsatte
børn og familier lever i.

Lonnie skriver selv dette på sin hjemmeside, lonnieliv.dk:
”For mig er arbejdet med udsatte mennesker, børn, unge og voksne, det vigtigste i verden! Min drivkraft er
erindringen om, hvordan det var at være et omsorgssvigtet og seksuelt krænket barn”.

På cafemødet vil Lonnie fortælle om sin opvækst og kampen for at holde sammen på familien og de
mange hemmeligheder om, hvad der i virkeligheden foregik. Hun vil også fortælle om, hvordan hun
arbejder fagligt med neurokommunikation i sit møde med klienter, der har angst, senfølgeskader m.v.
Endeligt vil Lonnie vil komme omkring, hvordan det er for hende, at hun som tidligere psykisk syg, nu er
en del af personalet på en akut psykiatrisk afdeling.

Alle deltagere skal være min. 18 år.
Det er muligt at deltage anonymt.

https://www.rebildbib.dk/arrangementer/foredrag/forfattermoede-med-lone-holm-om-bogen-vejen-tilbage?fbclid=IwAR2qI36BUD5kdj2qgS7r6P5EMqxhQWGzrtzlzHaYLx212CpRTvaX922sy-Y
https://zoom.us/j/91699277794
http://lonnieliv.dk/


Reaktionsmønstre efter seksuelle overgreb
- samspil og relationer

Oplæg af Joan Søstrene, Aarhus

Tid: Torsdag den 20. maj 2021 kl. 16 - 18
Sted: FO by
Frederiksgade 78 C (ind i gården ved siden af Rema)
Stiften Lounge til venstre i gården
8000 Aarhus

Om arrangementet:
Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus arrangerer en række åbne og gratis møder i 2021 om emner
relateret til seksuelle overgreb. Det er en gang om måneden.

Tag din ven med. Opfordre fagpersoner til også at deltage. Vær med til at skabe åbenhed, viden og
nedbrydning af tabuemnet. Møderne tager hensyn til alle. Ingen fotos.

Her er også tovholdere fra arrangørerne, som du kan snakke med. Vi glæder os til at se dig. 
 

Rådgivning
 

Telefonrådgivning tirsdage 17-20
Telefonrådgivning kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning mænd: 61 33 44 00

Kvistens telefonrådgivning er rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb og
deres pårørende. Rådgivningen  er gratis og anonym.

Ved telefonerne sidder Kvistens frivillige terapeuter. De frivillige er uddannede psykoterapeuter med
specialviden inden for området.

Læs mere på Kvistens hjemmeside.

Anonym chatrådgivning

Mandag: 16.30-19.00
Tirsdag:  09.00-11.00
               13.00-16.00
               19.00-22.00
Onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 10.30-13.30
               18.00-21.00

https://www.kvistene.dk/telefonraadgivning/


CSM centrene skriver:
"Vores chat er for dig, der er berørt af seksuelle overgreb. Det gælder både dig, der selv har været udsat
for overgreb, og dig der er pårørende eller er bekymret for et andet menneske. Du kan chatte med frivillige
rådgivere, der har stor viden om seksuelle overgreb og senfølger, og som er vant til at tale om emner, der
kan være svære eller sårbare.

Det er dig, der bestemmer indholdet af samtalen, og du er 100% anonym."

Find chatten her.

            Anonym telefonrådgivning 
CSM Øst skriver:
"Telefonrådgivningen tilbyder en personlig samtale mellem dig og en frivillig rådgiver fra CSM Øst.

Vores rådgivere har viden om senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. De er i stand til at bringe
deres viden i spil, så det bliver relevant for dig, og den situation du står i.

Du er også meget velkommen til at benytte dig af rådgivningen, hvis du er pårørende."

Mandage kl. 16:30-19:30
Tirsdage kl. 13:00-16:00
Torsdage kl. 10:30-13:30

Ring på 33 23 21 23

            Anonym telefonrådgivning 

CSM Midt Nord skriver:
"Telefonrådgivningen er for dig, der er berørt af seksuelle overgreb. Det gælder både dig, der selv har
været udsat for overgreb, og dig der er pårørende eller er bekymret for et andet menneske.

Telefonrådgivningen er anonym. Her kan du tale med en frivillig om det, der fylder hos dig. Det er dig, der
bestemmer indholdet af samtalen. De frivillige rådgivere er vant til at tale om seksuelle overgreb i
barndommen, og de følger det kan føre med sig."

Telefonrådgivning i Aarhus

Telefon: 51 19 99 50

Åbningstider:
Mandag kl. 16.30 – 19.30
Tirsdag kl. 10.00 – 13.00
Torsdag kl. 10.00 – 13.00
 

Telefonrådgivning i Aalborg

Telefon: 27 83 04 99

Åbningstider:
Mandag kl. 10.00 - 13.00

https://csm-danmark.dk/chatradgivning/


 

Telefonrådgivning i Herning

Telefon: 27 83 19 04

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10.00 – 13.00

Telefonrådgivningerne i de tre byer holder lukket alle andre dage, helligdage og i skolernes ferier

For alle i hele landet. 

DepressionsForeningen
SocialrådgiverLinien - 33124774

Åben hver onsdag kl. 17.00-18.30, undtagen helligdage

 

SocialrådgiverLinien yder rådgivning til alle, der står i en vanskelig situation på grund af depression,



bipolar lidelse og anden psykisk sygdom eller mistrivsel og har brug for hjælp til at håndtere udfordringer
fx i forhold til job, uddannelse eller forsørgelsesgrundlag.

Læs mere på DepressionsForeningens hjemmeside.

Alle har ret til lige behandling i vores
fælles sundhedsvæsen
I Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet - arbejder vi
for at øge den sociale lighed i sundhed. Det gør vi med to
tidsperspektiver for øje.

På kort sigt ledsager og støtter vi dagligt mennesker, der på hver deres måde har svært ved at benytte og
få gavn af kontakten med vores fælles sundhedsvæsen.

På længere sigt øger vi den sociale lighed i sundhed nedefra og op gennem sundhedsvæsenet. Vores
frivillige brobyggere er alle sundhedsfaglige studerende – og dermed fremtidens sundhedsprofessionelle. 

Læs mere her 

Landsforeningen Spor
Vodroffsvej 5, st. tv.

1900 Frederiksberg C

Tlf.: 3014 5452
Mail: kontakt@landsforeningen-spor.dk.

www.landsforeningen-spor.dk

Har du fået ny mailadresse? Så besvar denne mail med oplysninger om din nye e-mail.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, så besvar denne mail og skriv "Afmelding"
i emnefeltet eller i mailen

https://depressionsforeningen.dk/socialradgiverlinien/
https://socialsundhed.org/om-social-sundhed/?fbclid=IwAR0liN1BnWD1xgX7VGGcEiOQI4tCijYWbF7gyjzi9OvDx_kl7ENl4IpIIrs
http://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/LandsforeningenSpor/
http://mailchimp.com/
mailto:kontakt@landsforeningen-spor.dk
https://www.landsforeningen-spor.dk/

