
 

December 2020 
Efter at have sprunget november måned over, kommer der endelig et nyhedsbrev fra Spor med nyt fra
foreningen og hvad der ellers rører sig på senfølgeområdet.

Første arrangement vi har lagt i kalenderen er allerede i dag, tirsdag den 1. december 2020 kl. 17, hvor
Psykiatrifonden afholder gratis webinar under overskriften: Bliv klogere på posttraumatisk stress. Læs mere
om det og en masse andre spændende aktiviteter i "Til kalenderen".

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

God læselyst!

 

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer, støttemedlemmer og kollektive medlemmer

Lørdag den 21. november 2020 blev der afholdt generalforsamling online. Vi sagde farvel til tre fantastiske
bestyrelsesmedlemmer og vi vil gerne sige af hjertet tak for jeres indsats til:

- Medstifter og mangeårige formand/næstformand/bestyrelsesmedlem Anne Christensen
- Afgående formand, Anna Bahn og 
- Mangeårige bestyrelsesmedlem og aktiv i Nordjysk Spor, Anne Kinnberg. 

I har hver især sat jeres dybe spor i Spor. Nu er tiden til andet end bestyrelsesarbejde, og heldigvis ses vi
ved alle mulige andre lejligheder fremover.



Vi fik valgt en ny bestyrelse, som frem til næste generalforsamling, foråret 2021, består af seks personer.
Vi siger velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Kiss Andersen (for 2 år) og Signe (for 1 år). Thomas
Antshukov Kjær, der tidligere blev valgt ind som suppleant, blev bestyrelsesmedlem for 2 år. Marian Bridget
Connolly og Helle Cleo Borrowman blev ligeledes valgt til bestyrelsen for 2 år. Carsten Borup var ikke på
valg i år og fortsætter i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse konstituerer sig den 16. december 2020, når vi mødes i Spors nye lokaler i
København.

Årsberetningen 2019-20
Det er en umulig opgave at lave en fyldestgørende beretning på den korte tid, der er til rådighed på
generalforsamlingen. For der er så mange fantastiske frivillige og ansatte, der hver eneste dag året rundt
laver et forrygende arbejde både lokalt og i landsdækkende arbejdsgrupper. Hver enkelt projekt eller
aktivitet skulle have mindst en time for at få den opmærksomhed de fortjener.

Derfor vil vi i det kommende år invitere til online Spor-møder, hvor vi løbende kan gå i dybden med de
spændende ting, der foregår i Spor, så vi rigtig kan nørde Spor-arbejde.

Kære børn har fået nye navne
På generalforsamlingen blev det vedtaget at lokalafdelingerne får nye navne, så de fremover hedder Spor
i/på bynavn/ø/geografiske område. F.eks. Spor i Esbjerg eller Spor på Bornholm.

Der skal derfor laves nye logoer, så vi håber på forståelse for, at vi har brugt de gamle logoer her i
nyhedsbrevets sektion "Til kalenderen".

Kontingent
På grund af corona var vi nødt til at udskyde forårets generalforsamling til november. Da kontingentet skal
fastsættes af generalforsamlingen, betød det, at også kontingentopkrævningen blev udskudt. Der er netop
blevet sendt en mail til alle medlemmer med opkrævning af kontingent for foreningsåret 2020-21. Næste
opkrævning kommer til juni 2021.
 

God jul og godt nytår!
Bestyrelsen



 

HURRA!
 

Vi er rigtig glade for, at vi har fået nye lokaler på Vodroffsvej 5, Frederiksberg - lige
ved Søerne, nær Københavns Hovedbanegård og Vesterport st.

Vi får nøglerne onsdag den 2. december 2020 og kan så småt begynde at rykke ind.

Så nu kan vi endelig sige til alle vores medlemmer og frivillige, at vi igen har lokaler i
København, og vi vil elske at få besøg af jer. Mon ikke også vi inviterer til noget
officielt "kom og se" + nytårskur i starten af det nye år. 
 

Regler for fritagelse for brug af mundbind og visir 
Læs de opdaterede regler her

https://www.landsforeningen-spor.dk/regler-og-praksis-vedroerende-fritagelse-fra-brug-af-mundbind-og-visir/?fbclid=IwAR04kN7jWt4hrr72xUZFkFTSY7wliXOoAGDwRboIW5gEhgr8xtJw5qR2Jsc


Badge med tekst om fritagelse 
for brug af mundbind

 

Da der blev indført et generelt påbud om brug af mundbind, fik Spor fabrikeret et badge, hvorpå der står, at
man er fritaget. Antallet af solgte badges oversteg vores vildeste fantasi, og det har i høj grad vist, at der er
brug for det.

Vi blev imidlertid nødt til at stoppe salget indtil videre, da Sundhedsstyrelsen har påklaget brug af
piktogrammet, som de har ophavsretten til. De skrev i samme ombæring, at Spor er mere end velkomne til
at udvikle vores eget piktogram og distribuere et badge med ny grafik.

Sundhedsstyrelsen har ikke bedt os om at trække de solgte badges tilbage, så de kan stadigt bruges. De
bestillinger, der var modtaget inden lukning, blev ekspederet i den rækkefølge, de var kommet ind. Der var
noget ventetid, da det var frivillige, der stod for pakning og forsendelse, men forhåbentligt har alle i
skrivende stund modtaget deres bestilling.

Det er heldigvis stadigt muligt at købe andre badges med tekst om fritagelse for mundbind
gennem Lev eller via Badgeland.

Indsamling 2020

 

Vi har brug for hjælp til at hjælpe

Spor er Danmarks eneste bruger- og interesseorganisation for voksne, der har senfølger af seksuelle
overgreb i barndom og ungdom. Hvert år skal vi (i lighed med andre NGO'er) indsamle mindst 100
donationer á 200 kr. for at kunne få del i Tips- og Lottomidler.

Tips- og Lottomidlerne er en meget vigtig del af foreningens økonomiske fundament, da det beløb vi selv
indsamler, bliver ganget op med ca. 10. Dvs. en donation på 200 kr. er 2.000 kr. værd.

Vil du hjælpe os med at nå målet? Det er muligt at slå sig sammen med andre og give en samlet donation
på 200 kr. Du kan overføre på flg. måder:

https://levshoppen.dk/#!/products/mundbind-badge-2-stk-0x2e-
https://badgeland.dk/fritaget-fra-at-baere-mundbind.html
https://www.youtube.com/watch?v=pub-kaDUXCA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0MSBT2KM7lxL-pH3egxUXQHgQII3CjVFPZC8hnN6xBlzpc5R4aL5tVIBg


MobilePay nr. 983010
Bank: Reg.nr.: 5328, konto nr.: 0000242662
Kortbetaling på hjemmesiden

Ønsker du skattefradrag for din donation, kan du på vores hjemmeside udfylde en formular til donation.

Vi siger på forhånd tusind tak for hjælpen.
Og tusind tak til Jer, der allerede har doneret.
Enhver donation har afgørende betydning.

Rullende cafémøder -> Online cafémøder

I Spor har vi virkelig glædet os til igen at kunne tage ud og holde rullende cafémøder i de danske byer.
Desværre må vi se i øjnene at Corona stadig har et godt tag i Danmark, så derfor foregår cafémøderne
året ud på Zoom.

Igennem året har vi fået erfaring med at holde møder via Zoom, og vi er blevet gode til det. Vi vil invitere til
møde fast hver 14. dag med forskellige temaer og håber at se mange, der er med bag skærmene. Det er
muligt at deltage helt anonymt.

De online cafémøder annonceres løbende på Spors Facebook-side og hjemmesiden.

Til foråret 2021 kan vi forhåbentlig mødes fysisk igen.

Artikler 

https://www.landsforeningen-spor.dk/stoet-os/
https://www.landsforeningen-spor.dk/stoet-os/


Den usynlige dramatrekant
Den amerikanske forsker Stephen Karpman har udviklet ”Dramatrekanten”, der på en enkelt måde
illustrerer, hvordan vi ubevidst holder gang i usunde måder at være på og være sammen på. 

I Karpmans dramatrekant er der tre karakterroller: krænker, redder og offer. Typisk vil man have en
'yndlingsrolle', men man bruger på skift alle tre.

Der ligger efterhånden en del artikler på nettet om Dramatrekanten. Her er det Bettina Sidor, der på en
meget fin måde har beskrevet sin forståelse af modellen.

Læs hele artiklen her

Den symbiotiske familie
Af Inge Holm 

Om familier hvor forskellighed er
forbudt
Denne artikel beskriver en særlig familiedynamik,
der er karakteristik for stort set alle
dysfunktionelle familier. En dysfunktionel familie
kan karakteriseres som en familie, hvor mors
og/eller fars indre og relationelle konflikter
hæmmer eller forhindrer barnets sunde og
naturlige udvikling i forhold til nærhed og
selvstændighed.

https://www.linkedin.com/pulse/den-usynlige-dramatrekant-betinna-sidor-1e/?fbclid=IwAR0KDg35R9cu4f09jgvLj6csf24iS8VgZhgUYC2iOUcdtb8tqXNOWuDV8Zk


Læs artiklen her

Psykologer giver otte gode
råd - sådan tackles
coronakrisen bedst
Planlæg aktiviteter på både kort og langt
sigt, skab helt nye projekter og gør noget
godt for andre. Sådan lyder nogle af
rådene fra to psykologer.

Læs artiklen her

Erfaringsbaserede artikler

https://ingeholmaps.dk/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-10-26-psykologer-giver-otte-gode-raad-saadan-tackles-coronakrisen-bedst


Det var jo dig selv, der ville

Af B. Lorentsen

En fortælling om, hvordan kærlighed og omsorg fra en erfaren mand fik varig indflydelse på en teenagers
liv - resten af livet.

Læs artiklen her

 

Da verden væltede
Af Bente, september 2020

.Solen skinner – det er et flot septembervejr, og jeg er på vej til en times dejlig afstressningsbehandling. 
Jeg kører på landevejen mellem Roskilde og Køge – er netop blevet sygemeldt fra arbejdet efter 5

https://www.landsforeningen-spor.dk/det-var-jo-dig-selv-der-ville/?fbclid=IwAR1eVYUkjqwl2DL379DkkTuWSGnPrUowHfjABiVYGMj-U_YF_gc0Uxy1k3Q


måneder med en ny leder, der radikalt ændrede mine arbejdsopgaver, og som ikke havde den nødvendige
ledererfaring.

Jeg kan mærke uroen komme snigende i kroppen, efterhånden som jeg nærmer mig min arbejdsplads,
som jeg vil passere på vejen. Sludder og vrøvl – tænker jeg og fokuserer på det dejlige, som jeg er på vej
til.

Øjnene søger fabrikken. Nu kan jeg se den ude til højre… men jeg fokuserer på vejen og tænker positivt,
positivt – ikke kigge til siden – tænke positivt. Uroen i kroppen tager til… dybe vejrtrækninger… hold øje
med trafikken. Om lidt er jeg ved det vejkryds, hvor jeg plejer at dreje til højre, så forsvinder uroen helt
sikkert…

Mit underliv trækker sig sammen og indeni mig lyder ordene: ” Nej, nej, nej”. Hvorfor nu dette, tænker jeg.
Mit arbejde har jo på ingen måder forulempet mig på den måde. Så kommer krydset, og jeg kan ånde lettet
op – tror jeg. Angstfornemmelserne i kroppen er aftagende, men nu begynder reaktionerne at komme.
Hvad var det lige, der skete? Hvorfor kommer der angst indover noget, som jeg troede var stress?

Bilerne omkring mig begynder at få underlige former – som om det er halvsmeltede håndsæber på hjul. 
Jeg føler lidt, at jeg svæver oppe over vejbanen og ser det hele sådan lidt udefra. Samtidig sidder jeg i
bilen og kører her på landevejen og skal sørge for at komme sikkert frem. Både sikkert for mig og de andre
trafikanter.

Jeg KOM frem og hjem igen. Kørte en anden vej hjem, for at undgå at se fabrikken.

Den dag blev jeg klar over, at jeg ikke kun var sygemeldt med stress. Det ubehag og den nedslidning, jeg
følte i forhold til arbejdet, skyldtes noget langt større end bare en dårlig leder.  De svigt og ignorering af
løfter, der var givet mig af lederne på arbejdspladsen, havde trigget en PTSD, der havde ligget latent i mig
siden overgrebene igennem hele min pubertet. Nu kunne mine mestringsstrategier, der ellers havde holdt
mig ‘ovenpå’ i 30 år, ikke holde skansen længere og var blevet til senfølger.

I dag – et år efter min sygemelding – er min arbejdsevne vurderet til at være så ringe, at man vil ansøge
om førtidspension for mig.  Jeg er i kommunens system, og det trigger mig også. Min alert er voldsom
udmattende, og jeg har ingen tiltro til fremmede mennesker mere. Men jeg er en fighter, og jeg håber på, at
der kommer noget godt ud af det her.  Jeg glæder mig til, at jeg kan bruge de sidste 20 år af mit liv på at
leve i stedet for bare at overleve.

Radioprogram

 

Mundbind 

På DR P1 sendes onsdag d. 2. december kl.
13 programmet Public Service. Det vil denne
gang handle om problematikken med mundbind
kontra ikke-mundbind i det offentlige rum.

Spor har været i kontakt med journalisten, så han
også har fået senfølgeperspektivet med.

https://www.dr.dk/radio/p1/public-service


Dokumentarer

Partiernes skjulte overgreb

TV 2 Dokumentar har i halvandet år undersøgt kulturen i de danske ungdomspolitiske partier.

Ni unge kvinder står frem og fortæller om grænseoverskridende adfærd, magtmisbrug og seksuelle
krænkelser og overgreb. En kultur, de kalder syg, og som de nu vil til livs.

Se serien på TV2 Play 

Vores mareridt fra børnehaven: Børnene fra Beder-sagen

I mere end to år misbrugte en pædagogmedhjælper 13 børn i en børnehave, før nogen opdagede det.
Sagen blev landskendt som Beder-sagen.

Se dokumentaren på TV2 Play

 

To af de misbrugte børn, Matilde og Sebastian,
har oplevet svære konsekvenser af overgrebene.
Nu står de for første gang frem og fortæller,
hvordan deres børne- og ungdomsliv har været
præget af overgrebene.

Læs artiklen på TV2 Østjyllands hjemmeside:
Matilde blev misbrugt i børnehaven: - Man blev
hevet ind i hans univers
 

 

Den tavshed som seksuelt misbrugte børn
generelt er omgærdet af, ramte også Matilde og
Sebastian. "Jeg tror, at det tabu, der var omkring
os, var, at vi havde været ude for noget, som
ingen andre havde været. Jeg tror, at folk har
været bange for at skade os mere, end vi
allerede var blevet. Jeg tror, folk var bange for at
gøre noget forkert over for os", siger Sebastian

Læs artiklen på TV2 Østjyllands hjemmeside:

https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/partiernes-skjulte-overgreb/
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/vores-mareridt-fra-boernehaven/boernene-fra-beder-sagen-231252/
https://www.tv2ostjylland.dk/samfund/matilde-blev-misbrugt-i-bornehaven-man-blev-hevet-ind-i-hans-univers


Sebastian blev misbrugt i børnehaven - endte
som byens bølle

Video

 

Senfølger i virkeligheden

Velkommen til websiden 'Senfølger i virkeligheden', der handler om og giver viden om mennesker med
senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Websiden oplyser, inspirerer og giver redskaber til at tackle hverdagen. Den henvender sig til
senfølgeramte, deres pårørende og til fagpersoner gennem film, øvelser, råd og andet videnstof.

Se introvideoen her

Bøger
 

 

Hvorfor sagde vi det ikke før? – det er fandme
min krop!
Af Mille Eigard Andersen og Susanne Haxthausen Doreng

Var det så slemt? Jeg gjorde ikke modstand. Var det min egen
skyld? Jeg skammer mig. Jeg skal bare tage mig sammen. Jeg er
uren. Vi hører mest om de virkelig grumme familiesager med
omsorgssvigt, misrøgt og seksuelle overgreb. Men hvad med alt
det, der foregår i “det små”?

Læs anmeldelse skrevet for Spor

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/sebastian-blev-misbrugt-i-boernehaven-endte-som-byens-boelle
https://senfoelger.landsforeningen-spor.dk/
https://www.landsforeningen-spor.dk/anmeldelse-af-hvorfor-sagde-vi-det-ikke-foer-det-er-fandme-min-krop/


Vejen tilbage
Af Lone Holm

 

”Jeg forstod det ikke på det tidspunkt … Men jeg forstår det nu.
Det er meget, meget vigtig viden: Du kan godt stole på hvad, du
mærker. Stå op for dig selv! Forsvar dig. Lad være med bare at
tilgive og tilgive, hvis nogen behandler dig dårligt. Sæt en
grænse!”

Dette er en rystende beretning om en barndom og ungdom med
seksuelle overgreb og manipulation. Det er fortællingen om at
komme meget langt væk fra sig selv, men også om helingen og
vejen tilbage. Om at få den rette hjælp og tage sin historie og sin
styrke til sig.

Læs mere på Forfatterskabet.dk.
 

De nihilistiske digte
Digtsamling af forfatter og billedkunstner Jari Dolberg

 

Uddrag af forordet skrevet af Lotte Arnsbjerg
og Kurt Kyed:

"Nærværende samling fra Jari Dolbergs hånd
viser endnu en facet af Jaris kunst, som inviterer
os ind i et univers, hvor alting er i farver. Vi er
sammen med Jari om at undres på en måde,
som ikke bare er form, farve, rummelighed og
hvad der ellers følger med god kunst - ethvert
udsagn har mange sider - selv tvivlen har mange
sider, og i Jaris digtning er selv ironien taget i
kærlig, og mangesidet behandling.

Jari giver os ikke svar - men muligheden for at
undre os. En undren, som ofte giver læseren
plads til at blive forundret over tilværelsens små
og store temaer. Ja, muligheden for at
konstatere, at ikke alle spørgsmål har et entydigt
svar, ligger lige for i denne samling skønne
digte..."

Køb bogen på Jari Dolbergs hjemmeside.

Jari Dolberg er - ud over at være forfatter - en fabelagtig billedkunstner. Så tag et kig på Jaris kunst
på hans hjemmeside og følg ham på Facebook eller Instagram.

Vi har alle en grænse for, hvad vi

https://www.forfatterskabet.dk/vejen-tilbage/?fbclid=IwAR1N3ieG2QQTKmhcPNy8Lbru9_VJhN_S01GAUPIDsTwjN9Zcn48_GUH-3H0
https://dolberg.dk/dansk/forfatter.html
https://dolberg.dk/
https://www.facebook.com/Visual-Artist-and-Author-Jari-Dolberg-173359036056971/
https://www.instagram.com/jaridolberg/?hl=da


kan tåle, før det bliver for meget,
og verden knækker

Er du ofte slidt og irritabel, måske nedtrykt? Så
skaber du måske for meget underskud i kroppens
og hjernens regneskab.

Uddrag fra den norske bog «Høy på deg sjæl –
endorfin som medisin» af Aili Kristina Hannisdal.

Læs uddraget og mere om bogen her 

To modige skridt til en bedre
selvtillid

At udholde sig selv er kernen i det, vi kalder god
selvtillid, en af   de vigtigste byggesten for god
mental sundhed, skriver Vilde Vollestad i en ny
(norsk) bog.

Læs uddrag og mere om bogen her
 

Nystiftet forening

 

DissociationsNetværket er en forening for mennesker med dissociative lidelser forårsaget af
barndomstraumer, samt for deres pårørende og for fagpersoner med interesse i dissociative lidelser.

https://psykologisk.no/2020/08/vi-har-alle-en-grense-for-hva-vi-kan-tale-for-det-blir-for-mye-og-verden-slar-sprekker/?fbclid=IwAR3CeYGAblxZBckNI0eY5Z7-gyZKs7w4Qbsjk5VF5QJN365AOxkhyREONp4
https://psykologisk.no/2020/08/to-modige-skritt-til-en-bedre-selvfolelse/?fbclid=IwAR2FGZtC9hUhIHoHfjN8p2347T3gcW-i36d6ss6guK_Zma01O9WWsw_F-6E


DissociationsNetværket har i forvejen en lukket Facebookgruppe, og har nu også oprettet en offentlig
Facebookside. 

Kursus

 
Vi afvikler igen i februar 2021 et to dages kursus for professionelle, der arbejder med mennesker udsat for
omsorgssvigt og overgreb.

Et liv med krænkelser, svigt eller andre opvæksttraumer giver de fleste mennesker alvorlige skader i
personlighedsudviklingen. Som professionelle i arbejdet med skadede mennesker oplever vi ofte, at vi
ikke forstår dem (og de ikke os), og at vi derfor ikke føler, at vi kan få kontakt eller “komme igennem”.

På kurset introduceres blandt andet til arbejdsmetoder som understøtter den professionelle i at skabe
kontakt under disse omstændigheder.

Kurset afholdes på Østerløkke den 15.-16. februar 2021.
Underviser: Psykolog Jesper Vammen.
Pris: 3300,- inklusiv kost og Logi i eneværelser.
Kontakt Hanne Grønbech på tlf. 20321423 eller mail hannegronbech1@gmail.com for tilmelding eller
yderligere oplysninger.

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.

https://www.facebook.com/groups/333855257278321
https://www.facebook.com/Dissonetdk/


Gratis webinar: Bliv klogere på posttraumatisk stress
Tirsdag den 1. december kl. 17.00

Mennesker, som er ramt af svære traumer efter ulykker, overgreb, vold, krig eller andre belastende
oplevelser, kan have alvorlige udfordringer, og er ofte plaget af angst, depression og andre psykiske
lidelser.

Oplev en samtale mellem Psykiatrifondens tidligere formand, psykiater Anne Lindhardt og veteranen
Jakob Andersen, som er diagnosticeret med PTSD.

På webinaret dykker vi ned i, hvad PTSD er, og hvordan det har påvirket Jakobs liv. Vi kigger på hvilke
støtte- og behandlingsmuligheder der findes og har været vigtige for Jakob. Vi giver dig også et overblik
over de mest almindelige behandlingsmetoder, og taler om, hvordan man som pårørende kan blive bedre
til at støtte og hjælpe mennesker som Jakob, der lever med svære traumer eller PTSD.

Tilmeld dig på 
https://bit.ly/2J0QH31

Webinaret sendes live via Microsoft Teams, og du har mulighed for at stille spørgsmål til sidst.

Spor i Esbjerg - Cafémøde                                     

Tid: Onsdag den 2. december 2020 kl. 18.30 - 21.00
Sted: Rankin Park, Skolegade 43, 6700 Esbjerg

Hvordan opleves det at være patient i psykiatrien med følger efter seksuelle overgreb? 
Tanja Høj Thygesen fortæller sin historie om 9 år i det offentlige system og hvilke tiltag, der har hjulpet,
hvilke der ikke har, og hvilke der direkte har skadet hende. Desuden kommer hun ind på, hvor hun står i
dag, og hvordan hun har formået at nå hertil.

Om cafémøderne
Til cafémøderne er der oplæg, der tager udgangspunkt i senfølger af seksuelle overgreb. Oplæggene kan

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2J0QH31%3Ffbclid%3DIwAR1_j4kqSitaLqVoPoeyNdhcxkMOVfG_wcnl56u-zjAxVtNzZWaY_c5Zp_U&h=AT1k07UhpT6_jnnnK7wzp3x6yUsn20XuNsqt75Jk44G_YPuoytjxmkcIjTe5ebl94k9wWz1s0aKtCbbqgYtyq5PRK4BU28aMX43kKKbwDxSxkhpCIDDygrGtdLGQoM5PoQ&__tn__=q&c[0]=AT25kmMfLBVTcsUCAPno0AiW7hbA0WuClFtD_c7xjtIy9jPoJyYDvBQXuuAkcUKS7signcvLiPNOuxWNwxOjdjeoCwENxBVNyGU21DgWjoS0AmZW0C-dgTy7RgAp6m4ah1nco-3TEUBqTut6klfI2czO


være af faglig karakter, og det kan være personlige beretninger eller en kombination. Der er tid og plads til
spørgsmål og debat.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede over 18 år.

Vi opfordrer folk til at komme i god tid og købe mad og drikke i Rankin Park, der så venligt stiller lokaler til
rådighed, så vi kan komme ud og bryde med tabuet og blive synlige.

            En mindful dag i skoven
 

Tid: Søndag den 6. december kl. 10 - 12
 Mødested: Skodsborg Station

 Underviser: Lone Maj Sand Clausen og medhjælper Sonia McFarlan
 

Denne søndag i december har du mulighed for at komme en tur i skoven og arbejde med naturbaseret
mindfulness sammen med CSM Østs Aftentilbud.

 

Vi mødes på Skodsborg Station og går sammen mod den nærliggende skov. På turen vil der være indlagt
små stop med guidninger. Her har du mulighed for at øve dig i sansebaseret nærvær i naturen. Hvis du har
lyst, er der også mulighed for at være kreativ med naturens materialer. Vi slutter af med at drikke en
medbragt kop the eller kaffe, hvor du har mulighed for refleksion over, hvad du tager med dig fra
formiddagen i skoven.

 

Husk varmt tøj, så du kan klare to timer udenfor.
 

Visitation: For at benytte dig af dette tilbud skal du være visiteret ind til Aftentilbuddene af
frivilligkoordinator Mille Eldevig. Kontakt hende på mail: mie@csm-ost.dk.

                                                                                  

Online cafemøde med psykoterapeut Mary Argjaboda
 

Tid: Mandag den 7. december 2020 kl. 17.00
 Sted: Zoom via dette link

 

Mary Argjaboda er psykoterapeut og arbejder særligt med choktraumeterapi og tilknytningsvanskeligheder.
På dette cafémøde vil hun fortælle om, hvordan seksuelle overgreb sætter sig i krop og psyke, hvor
forskelligt man kan reagere alt efter om overgrebene foregik tidligt i livet, om de foregik internt i familien,
karakteren af overgreb etc. Mary vil også komme ind på, hvordan samtaleterapi for nogle er vejen mod at
få det bedre, mens der for andre skal andre midler til.

 

Om tilknytningstraumer skriver Mary: Tilknytningstraumer har sin oprindelse i den tidligste barndom, hvis
den medfødte, naturlige tendens og stræben efter at danne tæt tilknytning til forældrene (og siden andre
betydningsfulde personer) lider overlast. Dette sker, hvis barnet oplever voldsomme begivenheder og/eller

https://zoom.us/j/91699277794


megen uforudsigelighed og utryghed, som skader tilliden til barnets primære personer. Tilknytningstraumer,
som ikke forløses, vil påvirke evnen til at danne relation og nær kontakt til andre mennesker gennem hele
livet. Dette kan for eksempel opleves som gennemgående vanskeligheder ved at leve i parforhold,
problemer med at have stabile relationer til familie og venner, eller tendens til at isolere sig.

Vi glæder os til at høre, hvad Mary har at sige, kom og lyt med fra kl. 17.00.

Alle deltagere skal være over 18 år. Det er muligt at deltage anonymt med et fiktivt navn og uden kamera.
 

Kreativ Fordybelse i Aarhus for medlemmer     

Værkstedet er åbent: 
Mandag den 7. december 2020 kl. 11-15
Mandag den 14. december 2020 kl. 11-15
Mandag den 21. december 2020 kl. 11-15
Mandag den 4. januar 2021 kl. 11-15
Mandag den 11. januar 2021 kl. 11-15

Sted: HICHE STUDIO - Viggo Stuckenbergs Vej 23, Aarhus V.

Forløbet er gratis for deltagerne, og der er taget højde for retningslinjer for Covid-19.

Har du en interesse i at udfolde dig kreativt eller lyst og mod til at inspireres af kreativt samvær med
andre? Så kan du deltage i et givende varmt og trygt tilbud for medlemmer af Landsforeningen Spor.

Midtjysk Spor ønsker at give adgang til kreative og skabende rum, hvor man kan få mulighed for at tilgå



sig selv i meditative stoflige processer. Her er det muligt at forme nye fortællinger i fællesskab med andre,
som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Vi optager nye medlemmer, og man møder ind efter behov. Værkstedet er åbent mandage fra kl. 11-
15. Følg med på Midtjysk Spors Facebookside. Her vil man kunne se, når der er ture ud af huset eller
undervisning i forløbet.

Kontakt Jeanne Bruun på jeanne@landsforeningen-spor.dk eller på mobil 2890 3675, hvis du er
nysgerrig, vil vide mere eller ønsker at tilmelde dig.

Aakirkeby                                                                
Netværksmøde for medlemmer af Spor  

Tid: Torsdag den 17. december 2020 kl. 15.00-18.00
Sted:  Aakirkeby Datastue, Eskildsgade 15, 3720  Aakirkeby (Indgang fra Biblioteksgården)

Netværksmødet kan indeholde oplæsning af litteratur, samtaler og oplæg om forskellige emner der rør sig
m.m. Har man noget kreativt ved hånden, er det kun hyggeligt.

Der vil være mulighed for kaffe og the.

Spor på Bornholm ser frem til at møde dig. 

Spor i Randers - Julehygge                                   
 

Kom og vær med til nogle hyggelige timer
 

Tid: Torsdag den 17. december 2020 kl. 18.30
 Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, indgang B 1 sal, Randers

CSM Øst aktiviteter på Frederiksberg, i Holbæk og Næstved. Nedenfor kan du se overskrifterne for
aktiviteterne. 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 for en visitationssamtale på
mie@csm-ost.dk.

 

Frirummet Frederiksberg
 

https://www.facebook.com/midtjyskspor
mailto:jeanne@landsforeningen-spor.dk?subject=jeanne%40landsforeningen-spor.dk&body=jeanne%40landsforeningen-spor.dk
https://csm-danmark.dk/ost/kalender/


Rathsacksvej 9, 1862 Frederiksberg
Onsdag den 2. december kl. 17:00 - 19:30: Kreativt værksted
Søndag den 6. december kl. 10 - 12: En mindful dag i skoven (se opslag ovenfor)
Mandag den 7. december kl. 17:00 - 19:00: Traumesensitiv yoga
Onsdag den 16. december kl. 17:00 - 19:00: Manuvision træning - tilmelding nødvendig

Frirummet Næstved 
Jernbanegade 10,  Næstved
Onsdag den 9. december kl. 17:00 - 19:00: Traumesensitiv yoga

Odense                                                                    
 Netværksmøde i Spor på Fyn

 

Tid: Onsdag den 6. januar 2021 kl. 19.00 - 20.30
 Sted: Spors lokalkontor, Kongensgade 72, 1. sal, 5000 Odense C

 

Her er det muligt at mødes med andre voksne, der også har været udsat for seksuelle overgreb i barndom
og ungdom. Det er gratis, og der vil være kaffe og te samt muligvis kage.

 

Vi vil denne aften mødes og drøfte, hvilke arrangementer vi kunne tænke os på Fyn. Er der noget, som du
har savnet? Et cafémøde, andre at være kreative med, eller en oplægsholder du gerne vil høre? Så er det
måske denne aften, hvor vi kan finde sammen og gøre dine ønsker til virkelighed.

 

Grundet Covid-19 og indkøb er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker på tlf. 81 72 54 52
eller michael.palm@landsforeningen-spor.dk.

 

Ring eller skriv også, hvis du har spørgsmål til arrangementet, Spor på Fyn eller du bare synes, at det kan
være svært at komme af sted. 

 

Spor på Fyn ser frem til at møde dig. 

                                       
 
"Mellem Duerne" - indblik i arbejdet med en
kortfilm

Tid: Torsdag den 7. januar 2021 kl. 19.00 - 20.30
Sted: Zoom via dette link

6-årige Majas verden styrter sammen, da hun i børnehaven fortæller om, hvordan hendes elskede
alenefar, Morten, fortæller godnathistorier, og en undersøgelse af Majas og Mortens forhold går i gang.
Samme dag får Maja lov til at tage med Morten hjem, men Majas syn på faren er for altid forandret.

”Mellem Duerne” er et samfundskritisk psykologisk drama, som ikke tager stilling til Mortens forbrydelser,
men i stedet fokuserer på begivenhederne set fra Majas perspektiv. Den handler om Majas møde med
skammen, og hvordan man stadig kan elske en far, der gør noget forkert.

mailto:michael.palm@landsforeningen-spor.dk?subject=michael.palm%40landsforeningen-spor.dk&body=michael.palm%40landsforeningen-spor.dk
https://zoom.us/j/91699277794


Spor har fået mulighed for at invitere instruktør Anne-Marie Bjerre Koch og producer Amalie Møgelberg til
online cafémøde, hvor de vil fortælle om deres arbejde med at lave en film med så sårbart et tema. Som
deltager får du mulighed for, at se klip fra filmen og stille spørgsmål til Anne-Marie og Amalie. Efter
begivenheden vil du få et link, så du kan se hele filmen.

Alle deltagere skal være over 18 år. Det er muligt at deltage anonymt med et fiktivt navn og uden kamera.
 

Aakirkeby                                                                
Netværksmøde for medlemmer af Spor  

Tid: Torsdag den 21. januar 2021 kl. 15.00-18.00
Sted:  Aakirkeby Datastue, Eskildsgade 15, 3720  Aakirkeby (Indgang fra Biblioteksgården)

Netværksmødet kan indeholde oplæsning af litteratur, samtaler og oplæg om forskellige emner der rør sig
m.m. Har man noget kreativt ved hånden, er det kun hyggeligt.

Der vil være mulighed for kaffe og the.

Spor på Bornholm ser frem til at møde dig. 

Faste aktiviteter
 

Åbent hus i Aarhus

Hver fredag indtil videre (undtagen i skolernes ferier) holder
Midtjysk Spor åbent hus for medlemmer og andre venner mellem
kl. 10.30 og 13.30.

Det er i det nye Frivilligcenter Aarhus på Sønder Alle 33 lige ved rutebilstationen.
Her er fint med plads til at mødes med hinanden, at få en kop kaffe eller te og en god snak. Tovholderne er
Carsten og Jeanne.

Vi holder til i lokale nr. 1. Her er både corona-plads og sprit til hænderne. Kom endelig. Ring eventuelt til
Carsten på 2080 6900, hvis du ikke kan finde os.



    Støttecenter for seksuelt misbrugte
 

Åben Café i Kolding

Senfølgecafé afholdes onsdage i lige uger fra kl. 16.00-18.00. 
 Tilmelding ikke nødvendig - du dukker bare op.

    

Mandetræf
Læs mere om Mandetræf på Kvistens hjemmeside.

Mandetræf i Lyngby. Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby
Hver onsdag i ulige uger kl. 17-19.

Mandetræf i Aarhus. Kvisten Aarhus, Mejlgade 71 1th i Aarhus
Hver torsdag i lige uger fra kl. 17-19.

Caféen i Aarhus
 Åbningstider: 

 Mandag kl. 16.30 - 19.30, tirsdag kl. 10.00 - 14.00 og torsdag kl. 10.00 - 14.00
 Adresse: Skolebakken 5, Aarhus

Læs mere om aktiviteterne i Aarhus på CSM Midt Nords hjemmeside.
 

Caféen i Aalborg
 Åbningstider: Tirsdage kl. 17.00 - 19.00

 Adresse: Fjordgade 23, 9000 Aalborg.
 

Caféen i Herning
 Åbningstider: 

 

https://www.kvistene.dk/mandetraef/
https://csm-danmark.dk/midt-nord/cafeen/


Tirsdag kl. 10.00-12.00 og onsdag kl. 17.00-19.00.
Adresse: Fredensgade 14, 7400 Herning

Rådgivning
 

For alle i hele landet. 

 

  Anonym chatrådgivning

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



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.

 

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

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.

Ring på 33 23 21 23

DepressionsForeningen
SocialrådgiverLinien - 33124774

Åben hver onsdag kl. 17.00-18.30, undtagen helligdage

https://csm-danmark.dk/chatradgivning/
https://www.kvistene.dk/telefonraadgivning/


 

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/

