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Februar 2022

Her har I denne 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 sekretariatet
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Spor har lige nu travlt med at sætte fokus på Traume-
Bevidst Tilgang - eller mangel på samme...

Hvor er fokus på traumer i anbefalingerne til den nye psykiatriplan? Vi ser mange gode takter i

Sundhedsstyrelsens 37 anbefalinger til politikerne, men hvor er den traumebevidste tilgang? Vi

ved i dag, at op mod 80% af de indlagte i psykiatrien har (ubearbejdede) traumer med sig i

bagagen.

Hvorfor skal man opleve, at 'diagnosekassen' er adgangsbilletten til hjælp? Hvorfor skal man

opleve samtale efter samtale med sin psykiater uden at barndomstraumer italesættes? Hvorfor er

der ikke fokus på den traumeramtes krop og sind, men i stedet fokus på medicin og

kassetænkning?

Vi har spurgt, vores medlemmer hvordan deres oplevelser med den danske psykiatri har været,

og vil sætte fokus på deres fortællinger over de kommende uger og måneder.

#sygafpsykiatrien #TraumeBevidstTilgangNu #landsforeningenspor

#senfølgerafseksuelleovergreb #duerikkealene #psykiatriplan #TBT

De bedste hilsner

Sekretariatet

Nyt fra bestyrelsen

Det er med stor glæde, at vi kan byde

medlemmer og støttemedlemmer

velkommen til 

Spors Årsmøde 2022

Vi er så heldige, at vi igen i år har fået midler

fra TrygFondens midtjyske pulje til at afholde

Årsmøde. Arrangementet bliver afholdt på

Hotel Helnan i Aarhus, der kan tilbyde de

dejligste rammer for samvær og refleksion

Hotel Helnan Marselis

Strandvejen 25

8000 Aarhus C

Sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu. Vi

sender invitation ud i løbet af februar måned,

så du kan læse mere om arrangementet, hvis

du ikke har deltaget før.

Sæt kryds i kalenderen
fra fredag d. 22. til søndag d.
24 april 2022
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sammen med andre Spor-folk.

Igen i år kører vi efter 'først til mølle'-

princippet, da vi har begrænsning på antal

pladser.

OBS! Generalforsamling 2022

Husk også at sætte kryds i kalenderen søndag

den 12. juni 2022, hvor vi afholder

generalforsamling i Odense og online.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Artikler

Diagnosetrangen i psykiatrien ødelægger
muligheden for at hjælpe dem, der lider

Systemet har travlt med at give diagnoser til mennesker i dyb psykisk smerte og udskrive medicin,

men det er ikke den bedste hjælp. Vi bør i stedet se psykisk smerte i lyset af det liv, som den

lidende har levet og lever – og udvikle et diagnosefrit system, skriver psykolog Jonas Vennike

Ditlevsen i denne kronik.

Læs artiklen fra Information her

Når synsindtryk, lugte og lyde
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er overbelastende

Luna, Cordelia og Anne oplever, at deres sanser er meget skarpe. Meget skarpere

end det mennesker almindeligvis oplever. De tre kvinder har har Kompleks PTSD

efter liv med traumer, og de sanser det meste af det, der sker omkring dem. Både i

form af lugte, lyde og synsindtryk, men også andres ansigtsudtryk, kropssprog og

tale. Sanseindtrykkene går direkte ind og påvirker dem følelsesmæssigt og fysisk.

Læs artiklen her

Flashbacks og det der trigger dem

Flashbacks kan være ét af de karakteristiske træk ved PTSD. De føles som om, at dele af en

traumatisk begivenhed genopleves her og nu. Hvad som helst kan trigge dem. Både

kropsfornemmelser, minder, tanker og følelser, men også det der sker i livet omkring dig, som

minder dig om din traumatiske oplevelse.

Læs artiklen her

Hvordan kommer vi videre efter traumer?

At have oplevet noget meget traumatisk er for mange en del af livet. Der er hovedsageligt tre metoder, der

kan hjælpe traumeofre med at komme videre, skriver den amerikanske psykiater Bessel van der Kolk i

bogen 'Kroppen holder regnskab'.

Læs artiklen her
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Ny handleplan skal sikre bedre
hjælp til seksuelt misbrugte

Et enigt Socialudvalg i Randers Kommune vedtog i december 2021 en handleplan,

der skal sikre bedre hjælp til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Det skete på baggrund af et forslag fra SF, der vil have mere fokus på senfølger efter

seksuelle overgreb.

Spor har holdt første møde med Randers Kommune, og vi glæder os over Social- og

Arbejdsmarkedsforvaltningens interesserede og nysgerrige tilgang til et område, der

er nyt for dem.

Læs artiklen her

Sådan beroliger du
dig selv, når du
bliver mindet om
tidligere traumer

Du kan blive tryg og komme mere i balance, hvis du bruger dine sanser til at få kontakt til nuet. Du

kan bruge alle dine sanser (føle, se, høre, lugte og smage) til at få kontakt til dig selv, og hvor du

er, så påmindelser om tidligere traumer ikke fører dig følelsesmæssigt tilbage til fortiden. Det

kaldes 'grounding', og hjælper dig til at indse, hvor du er i øjeblikket.

Læs alle de godt råd her
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En undersøgelse af tilknytning

Hvordan varierer børns tilknytning til deres forældre? 

Det var temaet for Mary Ainsworths klassiske undersøgelse.

Tilknytning er et varigt følelsesmæssigt bånd mellem to mennesker. 

Et kendetegn er, at man ønsker at opnå og bevare nærhed til den anden. 

Hos små børn kan tilknytning genkendes ved aktivt at søge kontakt,

klamre sig til dig, smile eller græde. 

En af de første undersøgelser til at undersøge variationer i tilknytning

blev udført af den canadisk-amerikanske psykolog Mary Ainsworth (1913-1999)

og hendes kolleger i 1970 ved Johns Hopkins University i Maryland. 

Over 50 et-årige børn og deres mødre deltog i forsøget.

Læs artiklen her

Videoer, film, podcasts, bøger m.v.

Mit spaltede jeg

Vi følger Autumn, Elsa og Elenes hverdag med den psykiske lidelse DID - dissociativ

identitets forstyrrelse. Deres personligheder er spaltet i flere dele, og de ved ikke, hvornår

en delpersonlighed overtager kroppen. Men kan det virkelig passe, at de har flere

delpersonligheder, eller er det absurd teater og noget, de bare finder på?

Se den på tv2
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'Sådan en er jeg jo ikke'

Forfatteren til bogen hedder Marianne Stein, og hun privatpraktiserende socialrådgiver. Hun har

selv været turen igennem systemet, så både fagligt og personligt ved hun, hvad hun taler om, når

hun med sin bog prøver at hjælpe andre igennem forløb i jobcentret. Bogen findes også  som

lydbog.

Bogen klæder læseren ekstremt godt på til mødet med systemet.

Så godt, at man kan blive så irriterende dygtig, at man ikke længere kan ignoreres.

 Anmeldelse af Stine Pedersen

Sportsverdenens overgrebsanklager

Fransk dokumentar fra 2020. (End Game: Breaking the Silence):

Det antages, at ét ud af syv sportsbørn udsættes for seksuel vold eller chikane. Ofte bliver disse

overgreb tildækket på eliteniveau. Baseret på en hidtil ukendt undersøgelse, der dækker

forskellige sportsgrene i flere forskellige lande over en periode på flere år, afsløres det, hvordan

systemet ofte beskytter misbrugeren. Hvem har kendskab til, det sker? Og hvorfor fremmer

sportsmiljøet den slags handlinger?

Se den på DR

EU har tidligere haft bevilget penge til et

forskningsprojekt, som indsamlede viden om

seksuelle overgreb i europæiske

sportsmiljøer. Projektet hedder VOICE.

Se mere her
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Misbrugt i frikirken

Dansk dokumentar fra 2021: En frikirkepræst

i Aarhus blev meldt til politiet for at have

krænket syv kvinder i menigheden, to af

kvinderne anmeldte ham for voldtægt.

Præsten erkendte upassende forhold, men

ifølge ham var det frivilligt. Politiet droppede

sagen på grund af manglende beviser, for i

dag er det ikke ulovligt for en præst at have

sex med medlemmer i menigheden, så længe

de er over 18. Men skal loven ændres?

Anklagemyndigheden har tiltalt præsten for at

have forevist upassende nøgenbilleder, med

forbehold for nedlæggelse af påstand om

udvisning og erstatning.

Se den på DR

'Messedreng'

Frederik Roed blev som ung teenager

messedreng i den katolske kirke i Danmark.

Han var ensom og usikker. Familien

derhjemme var i opbrud, og svigt og angst

var noget, Frederik dagligt måtte kæmpe

med. I kirken kunne han søge tilflugt. Den

katolske pater tog Frederik til sig, tog ham

under sin vinge, men det gik snart op for den

søgende teenager, at han i virkeligheden var

offer for en halvpædofil præst, der udnyttede

både Frederiks og andres situation. Først nu -

mange år efter - fortæller Frederik Roed den

uhyggelige historie om sin tid som

messedreng. Det er en grusom, men

gribende og litterært velskrevet beretning om

at se et uhyre i øjnene og blive konfronteret

med fortiden.

Bogen er fra 2011 og kan lånes på biblioteket.
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'Spotlight'

“Spotlight” beretter den sande historie om Boston Globes Pulitzer-

prisvindende Spotlight gruppe af dybdeborende journalister, der i

2002 først chokerede byen og resten af verden ved at afsløre den

katolske kirkes systematiske mørkelægning af omfattende

pædofili, der involverede flere end 70 præster.

Da den nyudnævnte redaktør, Marty Baron overtog ledelsen af the

Globe i sommeren 2001, var én af hans første beslutninger at

bede avisens Spotlight-gruppe om at følge op på en notits om en

lokal præst, der anklagedes for seksuelt at have misbrugt dusinvis

af unge sognebørn over en periode på mere end 30 år.

Se filmen på Blockbuster

Findes også på Netflix.

Til orientering

Joan-Søstrene har det seneste halvandet år haft deres rådgivning i Dansk

Kvindesamfunds Krisecenter på H.C. Andersens Boulevard. 

Den 1. februar 2022 er de flyttet i nye lokaler, så fremover vil rådgivningen foregå i 

Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Joan-Søstrenes rådgivning vil fortsat være åben mandag og torsdag kl. 18-20.30, og

de laver fortsat gratis anonym kvinde-til-kvinde rådgivning, for kvinder udsat for vold

og seksuelle overgreb.

Til kalenderen
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Spor videregiver information om forskellige arrangementer og faste aktiviteter, som vi får

kendskab til, men vi er kun arrangører, når det direkte fremgår.

Kig under 'Begivenheder' på vores Facebook-side, hvor relevante arrangementer bliver lagt ind.

Spors egne aktiviteter annonceres også på vores hjemmeside.

Ny lokalafdeling i Horsens

ONSDAG 16. FEBRUAR -  KL. 12.00-15.00

Åbent hus i Spor i Horsens

Åboulevarden 52 - 8700 Horsens

Christina åbner ny
lokalafdeling i Horsens

Der vil være åben hver 1. og 3. onsdag i

måneden fra klokken 12-15 og det vil være

i Sund Bys lokaler.

Datoerne for åbent hus i Horsens er:

Onsdag den 16. februar kl 12- 15 i lokale 2

Onsdag den 2. marts kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 16. marts kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 6. april kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 20. april kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 4. maj kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 18. maj kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 1.juni kl 12-15 i lokale 2

Onsdag den 15. juni kl 12-15 i lokale 2
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Kom og mød andre voksne, der lever med

senfølger efter seksuelle overgreb i barndom

og ungdom. Vi kan i dette fortrolige rum få talt

om de udfordringer hverdagen og livet bringer

med sig, og om alt det der gør os glade i

låget og bringer os fremad. Vi kan fra tid til

anden have fokus på særlige problematikker

og sammen se nærmere på nogle af de

emner, som vi i Spor har en del

erfaringsbaseret viden omkring.

Adressen er: Sund By Åboulevarden 52

8700 Horsens (der vil være skiltning i Sund

By Horsens)

PSYKIATRIENS SPØRGETIME - vær med online

TORSDAG KL. 17.00-18.00

Hvad sker der typisk, når du møder op på en psykiatrisk akutmodtagelse?

Hvad vil det sige at være i ambulant behandling?

Er du i tvivl om diagnoser og symptomer, eller hvordan du hjælper et menneske med psykisk sygdom til at

søge hjælp?

Vær med online og få svar på dine spørgsmål om veje til behandling i Region Hovedstadens Psykiatri.

Webinaret er gratis og for alle interesserede.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til psykinfo@regionh.dk - og modtager et direkte link til

webinaret.

Læs mere på dette Facebook link
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Kreativ fordybelse - tilbud fra Spor i Aarhus

Første gang er:

MANDAG DEN 7. FEBRUAR 2022 KL. 11.00-15.00

Viggo Stuckenbergs Vej 23 (i gavlen) - 8210 Aarhus V

Har du en interesse i at udfolde dig kreativt eller lyst og mod til at inspireres af kreativt

samvær med andre, så kan du igen i år deltage i et givende, varmt og trygt tilbud. Vi ønsker

at give adgang til kreative skabende rum, hvor man kan få mulighed for at tilgå sig selv i

meditative stoflige processer, og skabe nye fortællinger om sig selv i et fællesskab med

andre, der også selv lever senfølger.

Værkstedet er åbent mandage kl.11.00 - 15.00 i perioden 7. februar til og med 28. marts.

Læs mere på vores hjemmeside.
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Dato og tid: Torsdag d. 17. februar 2022 kl. 16:30 til 17:30

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 17. februar 2022 kl. 15:00

Som pårørende til én med psykisk sygdom hører man af og til om ‘recovery’. Recovery er en

tilgang, som blandt andet bruges i behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, når den syge skal

få det bedre.

Men hvad indebær recovery egentligt, og hvordan kan du som pårørende understøtte processen?

Læs mere på Bedre Psyiatris hjemmeside.
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TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2022 KL. 17.00-19.00
Online cafémøde med forfatter Kim Leine

Det er med stor glæde Spor kan præsentere forfatter Kim Leine som oplægsholder

på et et online cafémøde.

Kim vil i sit oplæg fortælle om sin opvækst, de dysfunktionelle familieforhold,

misbruget og sin tunge bagage med seksuelle overgreb internt i familien. Vi vil også

komme til at høre om Kims forfatterskab, der kredser om mennesker, der er kastet

ind i barske livsbaner præget af misbrug og flugt.

Der vil være god tid til at stille Kim spørgsmål efter hans oplæg, der cirka varer 45

minutter.

Det er gratis at deltage, og det foregår online via link: https://zoom.us/j/93832869018

Mødet starter kl. 17, men log gerne på lidt før.

Alle deltagere skal være over 18 år.

Spor i Aarhus holder åbent
hus

Tid: Hver fredag kl. 10:00 til 13:30

Sted: FrivilligCenter Aarhus Sønder Alle 33, Aarhus C – lige overfor rutebilstationen

Spor i Aarhus  har åbne døre hver fredag kl. 10.00 til 13.30. Her kan du komme og møde aktive

medlemmer i Spor samt andre voksne, der lever med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og
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ungdom. Vi kan i dette fortrolige rum få talt om de udfordringer hverdagen og livet bringer med sig, og om

alt det der gør os glade i låget og bringer os fremad. Vi kan fra tid til anden have fokus på særlige

problematikker og sammen se nærmere på nogle af de emner, som vi i spor har en del erfaringsbaseret

viden omkring.

Du kommer, som du er, med det der fylder, eller med et ønske om og behov for at mødes og tale med

nogle andre der bare forstår  og rummer dig. Der er kaffe og the på kanden så kig forbi 

Vi holder til i FrivilligCenter Aarhus Sønder Alle 33, Aarhus C – ligeoverfor rutebilstationen - der er

skiltning indenfor. Vi kommer også gerne ud til gården, så vi lige kan følges ind i huset.

Kontakt tovholder: Jeanne Bruun på mail jeanne@landsforeningen-spor.dk, mobil 2890 3675.

Vi holder ferier i løbet af året:

vinterferie fredag 27.02.2022

påskeferie fredagene 08.04 og 15.04.2022

helligdage fredagene 13.05.2022 og 26.05.2022

fridag fredag 03.06.2022

sommerferie fredagene 01.07 - 12.08 2022.                          

Du skal vide, at der er mulighed for at have kontakt i disse perioder blandt andet via lukkede

netværk/grupper på Facebook.

Kvistens mandetræf online

Kvistens Mandetræf er et uforpligtende tilbud om

et fællesskab i et trygt og åbent rum for mænd

med senfølger efter seksuelle overgreb i

barndommen eller ungdommen.

Lige nu er tilbuddene om mandetræf med fysisk

fremmøde i Lyngby og Aarhus lukkede, men hold

øje med Kvistens hjemmeside, så du kan høre

nyt, når de genåbner.

Online mandetræf

Tid: Torsdag i lige uger kl. 17-19 indtil videre.

(Når Mandetræf i Aarhus starter op igen, bliver dagen flyttet.)

Deltagere: Du kan deltage uanset, hvor i landet du bor. Der er max. 10 deltagere pr. gang.

Tovholdere: Kurt Kyed (personlig erfaring) og Henrik Buskov (psykoterapeut)

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig og skal ske på tlf. 88 44 81 42.

Link: Inden træffet modtager du et link på mail til at deltage på den virtuelle platform Whereby.com.

Kvistens Kvindetræf i Aalborg

Tid: Onsdage i ulige uger kl. 16.30 - 18.30

Sted: Kvistens lokaler i Galstersgade 3,

Nørresundby

Kvistens Kvindetræf er et åbent, uforpligtende og anonymt tilbud til kvinder med senfølger af seksuelle
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overgreb.

Formålet med Kvistens Kvindetræf er at skabe et rum, hvor kvinder kan mødes med ligesindede og

udveksle erfaringer om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb. Her er der ingen adgang for

mænd.

Tryghed og tillid er fællesnævnere for vores kvindetræf. Det ledes af Eva Kasten, der selv har været udsat

for overgreb i barndommen og på skift Gitte Syvsten og Jette Fjeldgaard Poulsen, der er psykoterapeuter

og frivillige i Kvisten.

Har du spørgsmål: Så kan du kontakte Eva Kasten på tlf: 50 56 86 56.

Læs mere om Kvistens Kvindetræf her

Café i Aarhus

Adresse: Skolebakken 5 i Aarhus

Åbningstider:

Mandage kl. 16.30-19.30

Tirsdag og torsdag kl. 10-14

Café i Aalborg
Adresse: Boulevarden 16, 1. th, 9000 Aalborg

Åbningstider: Mandag kl. 13-15

CSM Midt Nords café i Aalborg er et værested for voksne, der er berørte af seksuelle overgreb i

barndommen. Det gælder både dig, der selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og dig

der er pårørende. 

I caféen har du mulighed for at møde ligesindede og frivillige i hyggelige rammer. Det er et åbent og

uformelt tilbud, som ikke kræver nogen tilmelding, og du bestemmer selv, hvad du har lyst til at være med

i, og hvor længe du har lyst til at blive.

Caféen er altid bemandet af mindst to frivillige caféværter og frivilligkoordinatoren, som sætter rammen og

sørger for, at alle føler sig godt tilpas.

Du er velkommen til at kigge spontant forbi caféen i åbningstiden, hvor du altid vil blive taget godt imod af

én af vores frivillige. Du kan også lave en aftale på forhånd over telefonen, så vi kender til din ankomst og

vil være ekstra forberedte på, at du kommer.

Er du interesseret i at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Guro F. Korterød

på telefon 28153903 eller mail gk@csm-midtnord.dk. 

Bemærk, at caféen er lukket på helligdage og i skolernes ferier.

Café i Herning
Genåbner i starten af 2022.

Besøg CSM Midt Nords hjemmeside for at finde flere aktiviteter i Aarhus, Aalborg og Herning. Her kan du

også læse om, hvordan du bliver taget imod, første gang du kommer.
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Skriveværksted i Aarhus

Adresse: Skolebakken 5 i Aarhus

Tidspunkt: Fredage i ulige uger og dørene er åbne mellem kl. 10 og 12.

Skriveværkstedet er for dig, der gerne vil udfolde dig på skrift.

Du er hjertelig velkommen i skriveværkstedet, uanset om du allerede har skrevet en del, eller aldrig før har

arbejdet med det skrevne ord.

Læs mere her.

Aktiviteter i Odense     

CSM Syd Frivilligsektion i Odense har en lang række aktiviteter, som du har mulighed for at gøre brug af,

hvis du bor i Odense eller omegn. Aktiviteterne spænder fra sociale arrangementer til individuel

rådgivning. Besøg deres hjemmeside hvis du vil læse mere.

CSM Syd Frivilligsektion er vant til at møde mænd og kvinder med senfølger, så du vil blive taget godt

imod, hvis du vælger at kontakte dem. Her kan du læse om, hvor du kan henvende dig og om visitation til

tilbuddene.

Aktiviteter på Frederiksberg,
i Holbæk og Næstved

CSM Øst har aktiviteter på Frederiksberg, i Holbæk og Næstved. Hvis du vil vide mere om de enkelte

aktiviteter, kan du læse mere i CSM Øst's kalender.

For at benytte tilbuddene bedes du kontakte frivilligkoordinator Mille Eldevig på mie@csm-ost.dk.for en

visitationssamtale. 

Frirummet Frederiksberg

Sted: Rathsacksvej 9, 1862 Frederiksberg

Mødested: Underetagen CSM Øst indgang fra cykelgården

Tilmelding: Til sekretær for Frivilligsektionen, Susanne på mail slf@csm-ost.dk.

Frirummet Holbæk

Sted: Paletten, Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 Holbæk

Tilmelding: Til sekretær for Frivilligsektionen, Susanne på mail slf@csm-ost.dk

Frirummet Næstved

Sted: Jernbanegade 10,  Næstved

Mødested: CSM Øst' venteværelse på Jernbanegade 10, Næstved.

Tilmelding: Til sekretær for Frivilligsektionen, Susanne på mail slf@csm-ost.dk.

Subscribe Past Issues Translate

https://csm-danmark.dk/midt-nord/skrivevaerkstedet
https://csm-danmark.dk/midt-nord/skrivevaerkstedet
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/vi-tilbyder/
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/vi-tilbyder/
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/sadanhenvenderdudig/
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/sadanhenvenderdudig/
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/sadanhenvenderdudig/
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/sadanhenvenderdudig/
https://csm-danmark.dk/ost/kalender/
https://csm-danmark.dk/ost/kalender/
mailto:mie@csm-ost.dk.
mailto:mie@csm-ost.dk.
mailto:slf@csm-ost.dk
mailto:slf@csm-ost.dk
mailto:slf@csm-ost.dk
mailto:slf@csm-ost.dk
mailto:slf@csm-ost.dk
mailto:slf@csm-ost.dk
http://eepurl.com/gJk4uL
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=dcbb3402c41188abec3c9abb9&id=0ab0f934dc
javascript:;


Recovery Labs aktiviteter i København      
Læs mere på hjemmesiden

Onsdags café

Hver onsdag kl.13.00-15.00

Åben recoverygruppe

Hver tirsdag kl.12.00-14.00

Strikkehygge

Hver fredag kl. 11.00 - 13.00.

Sted: RecoveryLab, Vesterbrogade 53, 1. sal. - 1620 København V

Tilmelding: Send sms til Regitze på 7190 9893 eller mail: regitze@recoverylab.dk

ALLE forløb er gratis

Rådgivning og behandling

Telefonrådgivning for senfølgeramte og deres
pårørende
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Har du brug for råd og vejledning, eller kender du én der har? Er du pårørende? Ring til os. Vi har

telefonerne åbne fast hver uge, tirsdage og onsdage aftener. 

Vi har tavshedspligt og du kan være anonym.

Læs mere her

Anonym rådgivning

Liva Rehab skriver:

Har du brug for at tale fortroligt om overgreb, vold, incest eller prostitution? Vores frivillige

rådgivere sidder klar til at lytte til og chatte med dig.

Man kan kontakte vores frivillige rådgivere tirsdag og torsdag mellem 16-19 på chatten eller på

telefon. Vi sidder klar til at lytte, støtte og rådgive.Den anonyme rådgivning kan enten nås via chat

eller ved at ringe til os på 8844 2000.

Principper i vores rådgivning

• Vi lytter og vi rådgiver – uden at dømme.

• Opkaldet er uforpligtende, og du har mulighed for at være anonym, når du ringer.

• Du vil indledningsvis blive spurgt om din alder, dit køn og hvilken kommune, du kommer

fra. Dette bruger vi udelukkende til at lave statistik over, hvem der henvender sig, samt for

at rådgiveren kan hjælpe dig bedst muligt.

Hvem kan ringe?

• Personer, der er i eller har været i prostitution og/eller gråzoneprostitution samt personer,

der har oplevet incest, vold og/eller seksuelle overgreb

• Pårørende

• Fagpersoner

Både den anonyme rådgivning og vores andre tilbud er for både kvinder, mænd og transpersoner.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til området og vores arbejde.
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Rådgivning mandag og torsdag fra kl. 18.00 - 20.30

Joan-Søstrene

Kvindernes Bygning 

Niels Hemmingsens Gade 10 

1153 København K.

Tlf.: 33 14 74 84

mail@joan-soestrene.dk

Rådgivningen er for kvinder, der har været udsat for

vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane.

Du kan møde personligt op i rådgivningen,

du kan ringe til os eller du kan sende os en mail.

Vores rådgivning er gratis, og både du og vi er anonyme.

Samtalerne tager udgangspunkt i din aktuelle situation,

og vi taler sammen om de muligheder, du har

for at forbedre den.

Det kan dreje sig om både psykologiske, juridiske og sociale problemer.

Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM) og Kvisten tilbyder rådgivning og behandling til
voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Der findes også andre muligheder for at få
hjælp.

Se listen fra Socialstyrelsen her 
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Kvistens telefonrådgivning

Alle tirsdage kl. 17-20

Telefonrådgivning kvinder: 6133 1030

Telefonrådgivning mænd: 6133 4400

Kvistens telefonrådgivning er rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb samt

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

CSM (Center for seksuelt misbrugte) 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
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Ring på 3323 2123

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: 5119 9950

Åbningstider:

Mandag kl. 16.30 – 19.30

Tirsdag kl. 10.00 – 13.00

Torsdag kl. 10.00 – 13.00

Telefonrådgivning i Aalborg

Telefon: 2783 0499

Åbningstider:

Mandag kl. 10.00 - 13.00

Telefonrådgivning i Herning

Telefon: 2783 1904

Åbningstider:

Tirsdag kl. 10.00 – 13.00

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

Cafétilbud i Aalborg:

”Kære alle brugere af CSM Mid Nords frivilligsektion i Aalborg.

Vores café-tilbud er ÅBENT!

Vi har åbent hver mandag fra kl. 13-15.

Adressen er: Boulevarden 16, 1. th. 9000 Aalborg

Husk at du kan komme alene eller med en pårørende.

Husk at du ikke behøver at bestille tid for at møde op.

Husk at du må komme og gå når du vil indenfor åbningstiderne.

Husk at vi gerne vil se dig.

Det er også et opslag på vores FB-side som du gerne må linke til.

Hilsen Guro F. Korterød

Frivilligkoordinator

CSM Midt Nord – Frivilligsektionen Afd. Aalborg

Tlf: 28153903
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www.csm-danmark.dk/midt-nord

Har du behov for en samtale, så er telefonen åben – vi er klar til at hjælpe dig.

Ring 7550 7902 mandag – torsdag fra kl. 10-16 eller kontakt os på mail:

info@koldingselvhjaelp.dk
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Frederiksværk Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold til kvinder og deres børn, der er udsat for trusler,

fysisk eller psykisk vold begået af en partner, ex-partner, familie eller andre nære relationer. Som noget

særligt får alle kvinder og børn en dedikeret kontaktperson, der hjælper med at understøtte  din proces

væk fra volden. Dette sker med omsorg, samtaler og praktisk støtte, og det sker altid på dine præmisser.

Vi ved at der kun er en ekspert på dit liv og det er dig.

Rådgivning

Vi tilbyder ligeledes rådgivning til kvinder, der er udsat for vold af alle typer, der har brug for afklaring i

deres situation. Rådgivningen er også åben for den voldsramtes familie, venner og fagperson etc.

Henvendelse kan ske personligt på vores adresse eller vi kan kontaktes via:

Telefon: 4777 0447 (08.00 – 22.00) – Se mere her for kontakt.

DepressionsForeningen

Socialrådgiver Linien - 3312 4774
Åben hver onsdag kl. 17.00-18.30, undtagen helligdage

Socialrådgiver Linien 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

f.eks. 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.
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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
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