
 

 
 

 
Mød Spors aktive medlemmer i interviewstafetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sporet af… Elene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

indvirkning på det en-

kelte menneske. 
 

Derudover er jeg en del 

af Spors nye kommuni-

kationsgruppe. 

Her har jeg i samarbejde 

med et andet medlem 

netop udarbejdet un-

dersøgelsen om, hvor-

dan senfølgeramte har 

det under COVID19. Det 

har været en spæn-

dende proces.  

Jeg laver også indhold til 

nyhedsbrevet.  
 

Jeg holder meget af at 

formidle, både mundt-

ligt og skriftligt.  
 

Min deltagelse i Spor af-
hænger af, hvor meget 
mine senfølger påvirker 
mig. 
 

Har du nogen 
drømme eller visioner 
for Spor? 
 

Jeg drømmer om en 
styrket intern kommuni-
kation i Spor, så det bl.a. 
bliver lettere for nye fri-
villige at blive en del af 
vores fantastiske team 
af aktive. Det er også én 
af grundene til, at jeg 
har valgt at være en del 
af Spors nye Kommuni-
kationsgruppe.  
 
 
 

Hvilken betydning 
har Spor for dig? 
 

Spor betyder rigtig me-

get for mig. Da jeg i sin 

tid deltog i min første 

Synlighedsdag, ople-

vede jeg for første gang 

blandt mennesker fø-

lelsen af at komme 

hjem. Jeg mødte lige-

sindede, som på rigtig 

mange måder forstod 

mig. Jeg mødte en 

rummelighed og en 

ægte nysgerrighed. En 

nysgerrighed på hele 

mig.  

 

Har du gang i nogle 
spændende projek-
ter i Spor?  
 

Jeg er en del af Spors 

politiske arbejdsgruppe 

(Lobbygruppen), og her 

er der altid nok at tage 

fat på. Netop det politi-

ske optager mig meget 

og specielt senfølge-

ramtes vilkår i vores 

samfund, hvad enten 

det drejer sig om be-

skæftigelses-, sund-

heds- eller socialpolitik. 

Jeg synes, at der gene-

relt mangler en forstå-

else for traumernes 

kompleksitet og  
 

 

Min største drøm på 

Spors og alle medlem-

mernes vegne er nu en-

gang, at der sker en sam-

fundsmæssig anerken-

delse af traumernes 

komplekse og langvarige 

indvirkning på menne-

sker.  
 

At det bliver en grundvi-

den hos alle, at det ikke 

handler om, at traume-

ramte 'skal tage sig sam-

men', 'øve sig noget me-

re' eller 'gøre noget an-

det'. At folk forstår, at 

man rent fysiologisk kan 

tage skade af den stress 

påvirkning, som finder 

sted ved en traumatisk 

begivenhed. At skaderne 

efter en voldsom begi-

venhed eller en lang 

række begivenheder kan 

følge én igennem et helt 

liv uanset, hvilke res-

sourcer og egenskaber 

man nu engang har. Men 

også forståelse af, at 

man på trods af senføl-

gerne kan få et helt fan-

tastisk liv. 
 

Af hjertet tak for vores 

fællesskab! 

 
 
 
 

5 Hurtige 
 

• Navn:   

   Elene Nielsen 

• Alder: 28 år

• By: Næstved 

• Medlem af Spor:  

   … 

• Største styrke:   
Min kærlighed til 
mennesker. Den gi-
ver mig lyst til at 
kæmpe for bedre 
forhold for samfun-
dets mest udsatte.  
Min stædighed, 
som giver mig styr-
ken til at blive ved, 
selv når livet i perio-
der er svært.  

På Facebook kan du 

følge Elenes blog 

Engang hed jeg 

Mette. 

Maj 2020 

https://www.facebook.com/enganghedjegMette/
https://www.facebook.com/enganghedjegMette/

