
Maj 2020 
Så er det blevet maj måned, og dermed er det tid til nyt fra Spor, og hvad der ellers rører sig på
senfølgeområdet.

Vi håber, at alle vil være med til at gøre vores nyhedsbrev levende og relevant. Så har du kendskab til
arrangementer, nyheder, blogindlæg, en ny bog eller noget helt femte, du gerne vil have med i næste
nyhedsbrev, er du velkommen til at sende det til nyhedsbrev@landsforeningen-spor.dk.

God læselyst!

Nyt fra bestyrelsen
Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 25. april 2020 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling - vores første online arrangement
nogensinde. 22 medlemmer og støttemedlemmer deltog, og vi synes, det gik virkelig godt.

Vi havde to forslag til afstemning. Der blev fremsat et modforslag til bestyrelsens forslag om udsættelse af
ordinær generalforsamling til efteråret 2020:

”Den ordinære generalforsamling udskydes og afholdes inden udgangen af 2020. Bestyrelsen får mandat
til at fastsætte datoen”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Derefter behandlede generalforsamlingen bestyrelsens forslag:
”Bestyrelsen får mandat til at fortsætte sit arbejde uændret indtil ordinær generalforsamling”. Forslaget
blev enstemmigt vedtaget.

Vi vil gerne sige et stort tak for tilliden!

Fokus på online aktiviteter
Der var naturligvis de obligatoriske tekniske problemer inden og under generalforsamlingen, så vi lærte
rigtig meget af det! Det er gode erfaringer, vi kan tage med os videre til de næste online arrangementer.

Danmark og hele verdenen er i en helt særlig situation under COVID-19. Det betyder, at vi også i Spor har
været nødt til at afprøve nye digitale arbejdsformer og omlægge aktiviteter til at foregå online. Og sikke en
verden der har åbnet sig for os! Spor er en landsforening, og med nye digitale platforme har vi en
oplevelse af, at vi kan nå meget bredere ud til personer, der ellers er afskåret fra at deltage i fysiske
møder og arrangementer.

I søndags blev Spors søndagscaféer sparket i gang ved en online koncert med John Lansner. Du kan
høre Johns sang til Spor 'Nu Blir Det Sagt' her. Tusinde tak til John for koncerten!

Nedenfor i 'Til kalenderen' kan I se, hvad der er på programmet i søndagscaféerne frem til sommer.

https://soundcloud.com/john-arnold-lansner/sporsangen-nu-blir-det-sagt?fbclid=IwAR21HVHmNAS7zkpi4ZxLjTQMRBdbxIx1E_ZezVM9GWI_TBb6lIztk3BVeCI


'Både-og'
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi glæder os til den dag, vi kan mødes igen! Vi glæder os til
cafémøder og netværksmøder åbner, til Synlighedsdagene i efteråret og til vores Årsmøde i Aarhus den
18. - 20. september 2020. Med online aktiviteterne har vi fået flere muligheder for at mødes og danne
netværk, så det bliver 'både-og'.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Nyt fra Lobbygruppen
Folkemødet
Som mange nok allerede har hørt, er Folkemødet på Bornholm blevet aflyst grundet COVID-19.
Det har betydet, at mange af vores forberedelser til dette års folkemøde ikke bliver til noget i år. 
Grundet aflysningen og samfundets generelle nedlukning har vi i Lobbygruppen valgt at holde 14 dages
tiltrængt ferie henover påsken. 

Med venlig hilsen
Elene Nielsen, Helle Cleo Borrowman og Michael R. Palm
politik@landsforeningen-spor.dk

Nyt fra Kommunikationsgruppen

Vi har i denne måned udarbejdet og offentliggjort en online undersøgelse, hvor vi ønskede at
undersøge hvordan senfølgeramtes situationer er under COVID-19. Undersøgelsen blev sendt ud til vores
medlemmer, den blev delt på facebook fra Spors Facebook-side og i Spors lukkede gruppe på
Facebook. 146 personer besvarede.

Undersøgelsen viser som det første, at 76 % har oplevet en forværring af fysiske eller psykiske
senfølgereaktioner under COVID-19.
Vi glæder os meget til at dykke dybere ned i undersøgelsens resultater.

Vores ønske med undersøgelsen er ikke kun at belyse, hvordan senfølgeramte har det under krisen, men
også hvad årsagen til deres tilstand er. Alt sammen for at kunne blive klogere og senere dele denne viden
med relevante personer, så vi sammen kan skabe endnu bedre vilkår for senfølgeramte. 

Vi siger mange tak for Jeres deltagelse!
 
Mange venlige hilsner fra kommunikationsgruppens medlemmer,  
Cleo, Anna, Anne K, Elene, Michael og Thomas 



På sporet af.. 
Byd velkommen til:
Navn: Elene Nielsen
Alder: 28 år
By: Næstved
Hvornår blev du medlem af Spor: ...
Største styrke: Min kærlighed til mennesker.
Den giver mig lyst til at kæmpe for bedre forhold
for samfundets mest udsatte. 
Min stædighed, som giver mig styrken til at blive
ved, selv når livet i perioder er svært. 

Hvilken betydning har Spor for dig?
Spor betyder rigtig meget for mig. Da jeg i sin tid deltog i min første Synlighedsdag, oplevede jeg for første
gang blandt mennesker følelsen af at komme hjem. Jeg mødte ligesindede, som på rigtig mange måder
forstod mig. Jeg mødte en rummelighed og en ægte nysgerrighed. En nysgerrighed på hele mig.
Jeg har ofte haft oplevelsen af, når jeg er sammen med mennesker uden traumeerfaring, at man ligesom
'går rundt om den varme grød'. At andre ikke helt ved, hvad og hvordan de skal spørge ind til mig af frygt
for at ramme ind i noget 'farligt' (traumerne), for selv helt uskyldige spørgmål, kan bringe barndommens
barske realiteter på banen. 

Har du gang i nogle spændende projekter i Spor?
Jeg er en del af Spors politiske arbejdsgruppe (Lobbygruppen), og her er der altid nok at tage fat på.
Netop det politiske optager mig meget og specielt senfølgeramtes vilkår i vores samfund, hvad enten det
drejer sig om beskæftigelses-, sundheds- eller socialpolitik. Sammen med de andre i gruppen arbejder jeg
hårdt på at få udbredt en traumebevidsthed på bl.a. Christiansborg. 
Personligt ønsker jeg, at traumer kommer på den politiske dagsorden. At vi som senfølgeramte, når vi er i
kontakt med forskellige systemer på kommunalt og regionalt plan, begynder at kunne mærke, hvordan
traumebevidstheden vinder indpas og muliggør en kontakt, som ikke ender med at retraumatisere den
senfølgeramte.
Jeg synes, at der generelt mangler en forståelse for traumernes kompleksitet og indvirkning på det
enkelte menneske. Især på langt sigt. 

Derudover er jeg en del af Spors nye kommunikationsgruppe. Her har jeg i samarbejde med et andet
medlem netop udarbejdet ovennævnte undersøgelse om, hvordan senfølgeramte har det under COVID-
19. Det har været en spændende proces, 

Jeg laver også indhold til nyhedsbrevet, bl.a. "På Sporet af" og i denne måned har jeg valgt at interviewe
mig selv, som en afslutning på min artikelserie "På rejse ind i rystelsernes univers". Jeg holder meget af at
formidle, både mundtligt og skriftligt, og i de her tider hvor COVID-19 gør det umuligt bl.a. at holde
foredrag, har jeg valgt at bruge min energi på at udarbejde lidt skriv. 
Derudover skriver jeg de månedlige infomations-skriv 'Nyt fra' Kommunikationsgruppen og Lobbygruppen
til nyhedsbrevet.

Min deltagelse i Spor afhænger af, hvor meget mine senfølger påvirker mig. Men i Spor har jeg mødt et
fællesskab, hvori jeg oplever, at jeg blomstrer mere end i noget andet fællesskab nogensinde. Vores
fælles traumebevidsthed er altafgørende for min trivsel. 



Har du nogen drømme eller visioner for Spor?
Jeg drømmer om en styrket intern kommunikation i Spor, så det bl.a. bliver lettere for nye frivillige 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 Kommunikationsgruppe. Derudover har jeg foreslået, at der bliver udarbejdet 'Nyt fra' de
forskellige arbejdsgrupper til nyhedsbrevet. 

Min største drøm på Spors og alle medlemmernes vegne er nu engang, at der sker en samfundsmæssig
anerkendelse af traumernes komplekse og langvarrige indvirkning på mennesker. At det bliver en
grundviden hos alle, at det ikke handler om, at traumeramte 'skal tage sig sammen', 'øve sig noget mere'
eller 'gøre noget andet'. 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 begivenhed eller en lang
række begivenheder, som det lille barn godt nok overlevede, kan følge én igennem et helt liv uanset,
hvilke ressourcer og egenskaber man nu engang har. Men også forståelse af, at man på trods af
senfølgerne, kan få et helt fantastisk liv. 

Af hjertet tak for vores fællesskab!

Erfaringsbaserede artikler og blogindlæg
Elene Nielsen, som har bloggen Engang hed jeg Mette, giver her muligheden for, et indblik i hendes
erfaringer med den nyere behandlingsmetode TRE. Her er sidste del ud af 3. 

På rejse ind i rystelsernes univers

Da jeg begyndte på denne rejse, havde jeg en forestilling om, at jeg her 3 måneder efter opstart kunne
komme med en eller anden konklusion. At jeg på en eller anden måde kunne komme med en helt klar
udmelding om, hvorvidt jeg kan mærke en klar forbedring på mine smerter eller andre senfølger, eller
måske slet ingenting. Men ærligt, så kan jeg ikke komme med nogen konklusion. 
Jeg bliver altid meget forundret over, hvor komplekst traumearbejde kan være.
Hvordan noget, der opleves som store tiltag, kan starte en subtil proces eller skabe lydløse mikroskopiske
forandringer. Dette på trods af, at jeg har arbejdet med mine traumer i snart 17 år. 

Hvad har jeg så fået ud af TRE-rysteterapi?
Jeg kan mærke, at teknikken har været med til at genskabe fundamentet for en bedre kommunikation
mellem min krop, følelser og tanker. 
Grundet de overgreb, som fandt sted i min barndom, dissocierer jeg stadig meget den dag idag. Jeg går
rundt i verdenen med oplevelsen af at være fjern fra min krop og også fjern fra verdenen. Det har med
årerne gjort det svært for min krop at lytte til mine følelser og tanker - og den anden vej rundt. 
Som når kroppen eksempelvis er sulten, men følelserne ikke kan magte, det som sker, når maden bliver
bearbejdet i kroppen, og derved skaber en kontakt mellem krop og følelser. Så er det nemmere bare at
lade være med at spise. 
Eller når følelserne er så store og mangler et rum at støtte sig op af - en følelse af at være forbundet til
noget som afgrænser dem, noget som forhindre dem i at opsluge alt omkring mig. Det er dér, jeg ofte
overspiser, for så tvinger jeg mig selv til at mærke min krop, og det rum som mine følelser savner. 
Jeg har igennem rystelserne bemærket, at min bevidsthed om kommunikationen mellem krop, følelser og
tanker er blevet øget. 
Det giver selvfølgelig en masse mere at tænke på og reflektere over, men det vil på sigt give nye
muligheder for at komme tættere på et liv med større harmoni mellem min krop, tanker og følelser. 

Tilbagegang

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


Desværre blev jeg udsat for en traumatisk begivenhed for nyligt. Jeg har siden da forsøgt at ryste flere
gange, men jeg har en oplevelse af, at jeg på ny skal indlære kroppen denne teknik.Jeg er pludselig
blevet en af dem, hvor kroppen ikke bare kan ryste. 
Dissociation er sindets måde at overleve noget frygteligt, så bevidstheden forlader kroppen, og man
undgår på den måde at mærke hele den smertefulde oplevelse. Som barn rejste jeg til månen, og som
voksen bliver jeg fjern fra min krop (depersonalisering) og fjern fra verdenen (derealisering).
Jeg er taknemmelig for den evne. Også selvom at det er enormt uhensigtsmæssigt i hverdagen.

Før den nye traumatiske begivenhed dissocierede jeg 95% af tiden. Det er den senfølge, som fylder mest
i mit liv. Det er min værste fjende, men også min bedste ven. Den sikrer mig, at jeg ikke mærker eller
husker alle voldsomme ting fra min barndom. Jeg tror nemlig ikke, at jeg ville kunne stå oprejst, hvis jeg
huskede det hele.
I stedet lukker mit sind langsomt op for nye erindringer, og selvom det tager lang tid at blive hel, så er det
okay for nu. Måske er det også derfor, at jeg ikke kan ryste efter den seneste traumatiske hændelse, for
jeg (min krop og følelser) er endnu ikke klar til at mærke, hvad hændelsen har gjort ved mig. 

Sikke en intelligent krop og underbevidsthed. 

Del 3 af 3.

Faglitteratur
 

Bessel van der Kolk er en af verdens førende
specialister inden for traumebehandling. I denne
grundige gennemgang af emnet viser van der
Kolk på baggrund af den nyeste forskning på
området hvordan traumer rent faktisk forandrer
krop og hjerne på en måde, der kompromitterer
ofrenes evne til at føle glæde og engagement,
udøve selvkontrol og føle tillid.

Han undersøger innovative
behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og
meditation til sport, drama og yoga – og viser nye
veje til helbredelse af hjernen.

NEW YORK TIMES BESTSELLER

Se mere om bogen her

Bøger
Boganbefaling: “Noter om angst”
af Signe Amoft er en genistreg

https://bog.nu/titler/kroppen-holder-regnskab-bessel-van-der-kolk?fbclid=IwAR124R8MGPDlC4drvFF9ONyPfhcSdTwDTDNDcxBgRy7CJr145SiNTZFIz-c


Signe Amofts bog “Noter om angst” er en lille
perle, der rammer lige der, hvor den skal. Det er
en vigtig og relevant bog, der giver stof til
eftertanke og refleksion. Med personlige historier,
fakta og andre oplysninger har Signe Amoft
skrevet en bog, som er anbefalelsesværdig, ikke
kun for os i psykiatrien, men også til pårørende.

Læs hele Maria Wendts anmeldelse her
Udgivet hos: PsykiatriFonden, dec. 2019

Boganmeldelse af Christin Marie Guilds
“Eva under isen”

'Eva under isen’ er skrevet som en roman, men dækker over en
personlig beretning om en opvækst fyldt med overgreb, svigt og
mishandling. Den handler om livet med senfølger af seksuelle
overgreb i barndommen, om de massive konsekvenser det kan
have, men også om vejen til heling og om håb.

Anmeldt af Elene Nielsen
Læs anmeldelsen her 

Artikler 

https://outsideren.dk/2020/04/20/boganbefaling-noter-om-angst-af-signe-amoft-er-en-genistreg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boganbefaling-noter-om-angst-af-signe-amoft-er-en-genistreg&fbclid=IwAR1434HH1R9nOyX_503WlPHfqavFrU88s2HW9JO49W3yE9Cf1xlhL3T1t5Q
https://www.landsforeningen-spor.dk/anmeldelse-af-eva-under-isen/


Styrk dit selvværd: Bliv ven med din indre kritiker
Et godt selvværd handler blandt andet om at tro på sin egen værdi og værdsætte sig selv, som man er.
Men hvorfor kan det være så svært, og hvordan kan man lære at blive bedre til det? Det kan du læse om i
denne artikel.

Læs artiklen her

Når misbrug af følelser kommer forklædt som kærlighed
Kærlighedsmisbrug i form af grooming af børn og lovebombing af kvinder har mange fællestræk.

https://altompsykologi.dk/2018/12/styk-dit-selvvaerd/?fbclid=IwAR3YUgVCF7e3RYXYa6DQPWa7aGlWeIAyQUze9yN232_vn8A_sEoQmxJdy6I


 
Ifølge psykolog Malene Kaae har den, der love- bomber, ingen som helst intentioner om et kærligt, intimt
forhold, men bruger udelukkende taktikken som en manipulativ måde at forføre på. 
Læs artiklen her 

Et parforhold starter med en kærlighedsrelation - og selvom der er vold, kan der også
være kærlige øjeblikke. Voldelige handlinger i et parforhold starter ofte i det små og
udvikler sig gradvist. Det betyder, at volden normaliseres og kan blive en del af
måden at være sammen på.

Alt for mange kvinder og mænd oplever vold i et forhold. Har du brug for at tale
om det?
Vold kan eskalere, når familien forøges. Få hjælp til at række ud.
Coronakrisen rammer os alle lige nu. Det kan være særligt svært for kvinder,
mænd og børn med vold tæt på livet. Få hjælp og rådgivning.
38.000 kvinder og 19.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk vold af en
partner. Få hjælp til at tale om det.
Der findes mange forskellige former for vold. Man kan f.eks. være udsat for
både være psykisk vold og seksuel vold. Vi skal være opmærksomme på alle
voldens former for at hjælpe tidligt.
Vold er ikke kun blå mærker på kroppen. Vold kan også være psykisk, hvis din
partner gentagne gange taler nedladende eller grimt til dig. Er du i tvivl, om du
er udsat for psykisk vold? Så kan du kontakte Lev Uden Vold.
Har du oplevet, at du sårer og skader den, du elsker, når din vrede
overmander dig? Få hjælp til at tale om det.

 
Kontakt Lev uden vold på døgnvagt tlf. 1888 eller mail hotline@levudenvold.dk

www.levudenvold.dk
Facebook
Instagram

Videoer

https://www.femina.dk/psykologi/dit-forhold-til-andre/parforhold/naar-misbrug-af-foelelser-kommer-forklaedt-som-kaerlighed?fbclid=IwAR3Cw3saoyBswMhSq4kkV5Xonrw3aXngLRUin9W_FkAOijA78isb6eQwUs4
https://levudenvold.dk/aktuelt/de-5-kaerlighedssprog/
http://www.facebook.com/levudenvold/
http://www.instagram.com/levudenvold_dk/


COMPASSION PRISON PROJECT

Ikke adresserede traumer fra barndommen ændrer den måde, vi responderer på omverden. Når vi bliver
trigget, kan det for nogle have altødelæggende konsekvenser så som vold, afhængighed, mord og
fængsel.

"Jeg ville også være havnet i fængsel, hvis ikke jeg havde haft de privilegier og støtte fra systemet. Lad os
skifte paradigmet for, hvordan vi interagerer, isolerer og umenneskeligører de mest traumatiserede
mennesker i vores samfund" udtaler Fritzi Horstman stifter og Executive Director af CPP (Compassion
Prison Projekt). 

Se videoen her

Hvad hjælper, når
følelser gør ondt?
Her er en lille fin norsk video om, hvordan vi kan
hjælpe vores børn, når følelserne gør ondt. 

Se videoen her

Den enkle forklaring
Gitte Hansen har bloggen 'Den enkle forklaring'
på Facebook, hvor hun tilbyde enkle forklaringer
på komplekse emner. I denne video forklarer
Gitte på en meget let forståelig måde, hvorfor
manglende energi er en følge af smertetilstande.
Om det er fysisk eller følelsesmæssig smerte, så
er resultatet det samme. Se videoen om nedsat
energi her.

https://compassionprisonproject.org/
https://vimeo.com/398088783?fbclid=IwAR2vGoFHPNKNgGXc4NBQq0mxhq4bh3iaF_TJkOKsRQQ2AXU2cKvcbdDJPqs
https://www.youtube.com/watch?v=1wRDJhmC0Sg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18fqr4lI8C7Q0KjcIldjffjgWp_771lyf1ccdbGX4-rcY84p6vStVnoYU
https://www.facebook.com/denenkleforklaring/videos/239156724138198/UzpfSTE0MzgxODQ2NzE6Vks6MjIxMzU1NjQ4OTc4MzEy/?epa=SEARCH_BOX


Gitte har også lavet en video om forskellen på
'problemer' og 'udfordringer', hvor hun fortæller,
hvorfor det er vigtigt at kalde tingene det de
er. Se videoen her.

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

Spors Søndagscafé - online - hver søndag kl. 16

Deltagelse i arrangementet på Zoom 
Her er en video om, hvordan du får adgang til møderne.

Alle med link kan se oplægget, så du har mulighed for at invitere venner og familie med. 
Det er muligt at være med anonymt.
Oplæggene bliver ikke optaget.

Søndagscaféen den 3. maj 2020 kl. 16.00 - 17.30
Oplæg af Pia Hofmann
Link til Zoom: https://zoom.us/j/99352599347 

Pia fortæller om senfølger
Pia fortæller med udgangspunkt i sin barndom med psykisk og
fysisk vold samt seksuelle overgreb om sine senfølger som
voksen, og hvad de har betydet for hendes liv. Hun kommer også
ind på, hvordan hun arbejder med senfølgerne, og hvad der har
hjulpet hende til en større forståelse og accept.

Søndagscaféen den 10. maj 2020 kl. 16.00 - 17.30
Oplæg af Trine Høj Johnsen
Link lægges ind på hjemmesiden og Facebook-begivenheden

Skal jeg bare styre mig? 
Oplæg om positiv tænkning og traumer

https://www.facebook.com/denenkleforklaring/videos/211669363492502/
https://www.youtube.com/watch?v=DNmJgp9Jhgc
https://zoom.us/j/99352599347


En veninde spurgte mig engang om, hvorfor jeg ”ikke bare kunne
tænke på noget rart og så få det godt?” Dette spørgsmål og snak
om positiv psykologi har sidenhen fået mig til at spekulere over,
om det er så simpelt for andre? 

Læs mere om oplægget her.
 

Søndagscaféen den 17. maj 2020 kl. 16.00 - 17.30
Oplæg af psykomotorisk terapeut Siff Skovenborg
Link lægges ind på hjemmesiden og Facebook-begivenheden

Siff Skovenborg taler om angst og om at tæmme vilde heste baseret på nyeste viden om behandling af
angst.

Søndagscaféen den 24. maj 2020 kl. 16.00 - 17.30
Oplæg af Helle Cleo Borrowman
Link lægges ind på hjemmesiden og Facebook-begivenheden

Helle Cleo Borrowman fortæller om senfølger af seksuelle
overgreb i opvæksten. Hvordan man for at forstå den
senfølgeramte voksnes 'nu', er nødt til at forstå, hvordan det
misbrugte barn 'dengang' overlevede at vokse op under
skadelige, uforudsigelige forhold og uden den tryghed og
beskyttelse ethvert barn behøver.
 

Søndagscaféen den 31. maj 2020 kl. 16.00 - 17.30
Glæd dig til en overraskelse.

https://www.landsforeningen-spor.dk/aktiviteter/soendags-cafe-online-oplaeg-om-positiv-taenkning-og-traumer/


Landsforeningen Spor
Grundtvigsvej 27A, 1. tv.

1864 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
mailen.

http://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/LandsforeningenSpor/
http://mailchimp.com/
mailto:kontakt@landsforeningen-spor.dk
https://www.landsforeningen-spor.dk/

