
 

 
 

 
Mød Spors aktive medlemmer i interviewstafetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sporet af… Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Spor kan noget helt sær-

ligt, fordi det er en for-

ening, hvor vi med sen-

følger kan få lov at 

bruge vores redskaber 

og styrker konstruktivt. 

Der er plads til at være 

sårbar og samtidig blive 

set som en ressource. I 

Spor regi finder man 

uanede mængder af vi-

den om senfølger og 

sammenhænge, som jeg 

endnu ikke har mødt 

fagpersoner, der kunne 

tilbyde mig. Man kan 

tale åbent om sin grup-

peterapi-session i ons-

dags og samtidig 

mærke, at ens ord har 

vægt og værdi i den på-

gående debat. Det el-

sker jeg ved Spor. 
 

Har du gang i nogle 
spændende projekter 
i Spor?  
 

Jeg sidder i bestyrelsen 

og er medformand i 

Spor. Der er selvfølgelig 

mange opgaver, men de 

to, jeg er mest spændt 

på lige nu, er dels sam-

arbejdet med Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde 

omkring organisations- 

udvikling og dels det fo-

religgende arbejde med 
 

 
 

Hvilken betydning 
har Spor for dig? 
 

Når jeg træder ind i en 

sammenhæng med 

Spor, så føler jeg mig 

hjemme på en måde, 

jeg ikke gør andre ste-

der. 
 

Da jeg mødte Spor, var 

jeg kommet langt i for-

hold til min indre he-

ling, men når jeg kig-

gede ud på verden, 

havde jeg stadig 

enormt svært ved at 

forstå mig selv i helhe-

den - i samfundet. 

Hvad i hulen var det 

ved mig, der gjorde, at 

jeg blev ved med at 

have det svært? Det 

gav bare ingen mening. 
 

Så mødte jeg Spor og 

en stor flok af super 

seje, kickass, hårdtar-

bejdende, ekstremt 

stærke OG enormt sår-

bare mennesker. Med 

det samme følte jeg 

mig hjemme, jeg følte 

mig set, spejlet og 'rig-

tig' på en måde, jeg 

ikke havde oplevet før. 

Jeg vidste hurtigt, at 

her var noget, jeg ville 

have mere af og være 

med i.  

at lave en Spor-håndbog. 

Vi prøver at finde balan-

cen mellem gerne at ville 

være færdige med det 

hele i går og samtidig 

være klar over, at det er 

nogle store og tidskræ-

vende processer, vi sæt-

ter i gang.  

Vi skal være grundige, vi 

skal udvikle os, og samti-

dig skal vi værne om og 

bevare de styrker, som 

er helt særlige for Spor. 
 

Har du nogen drømme 
eller visioner for Spor? 
 

Ja, jeg drømmer om, at 

Spor vokser og bliver re-

præsentativ stærk i for-

hold til, hvor stor vores 

målgruppe er. 
 

Jeg drømmer om en for-

ening, som er sund og 

bæredygtig på alle ni-

veauer. 
 

Ressourcer til at ansætte 

flere og sikre en mere 

stabil struktur for vores 

medlemmer og frivillige. 

En struktur der kan 

rumme og støtte, at vi 

har medlemmer, som 

netop er både kickass -

seje og sårbare. 
 

 
 
 
 

5 Hurtige 
 

• Navn:   

  Anna Bahn 

• Alder: 36 år

• By: Aarhus 

• Medlem af Spor:  

   2+ 

• Største styrke:   
Jeg er god til at ana-
lysere og forstå 
sammenhænge, når 
vi arbejder med 
processer i Spor. 
Jeg er kommunika-
tivt stærk. Og så 
brænder mit hjerte 
for mine medmen-
nesker og deres ret 
til at være rigtige, 
præcis som de er. 

Juni-juli 2020 

Og så drømmer jeg om, 

at Spors stemme vokser 

i styrke, så vi kan skabe 

bedre vilkår for hele 

målgruppen i samfun-

det. 

 
 
 
 


