
 

INVITATION 
TIL EFTER-SYNLIGHEDSDAGS 

MØDER I AARHUS 
Du er inviteret til møder om emner 

relaterede til seksuelle overgreb 
 

 

                                                                                          medarrangør FO Aarhus 
Kontakt for mere information: 

Arrangør Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus: Joan søstrene, CBT, 
LivaRehab, CSM-Midt-Nord, Midtjysk Spor, FORandring, Reden, Kvisten 

Tirsdag 11. maj kl. 16-18: oplæg om ”Unge og sugardating” ved Reden.  
Sted: FO byen, Frederiksgade 78C (ind i gården ved siden af Rema) Stiften Lounge tv. i gården.  
 
Mandag 21. juni kl. 16-18: Oplæg om” Betydning af tilknytning”  
ved psykolog Bettina Barker Dürr, Arr. CSM-midt-nord-frivilligsektionen 
Sted: FO byen, Frederiksgade 78C (ind i gården ved siden af Rema) Stiften Lounge tv. i gården.  
 
Torsdag 26. august kl. 16-18 oplæg om ” Fællesskabers betydning for heling med senfølger” 
ved Midtjysk Spor. 
Sted: FO byen, Frederiksgade 78C (ind i gården ved siden af Rema) Stiften Lounge tv. i gården.  
 
Onsdag den 22. september kl. 10 -15.30 Synlighedsdag i Aarhus på DOKK1 
 
Torsdag 30. september kl. 16-18 oplæg om ”Relationer der har betydning for dannelsen 
af vores selvbillede” ved psykoterapeuterne Lisbeth Vium og Ulla Thorup, Joansøstrene i Aarhus 
Sted: FO byen, Frederiksgade 78C (ind i gården ved siden af Rema) Stiften Lounge tv. i gården. 
  
Torsdag den 18. november kl. 16-18 oplæg om ”Nogle af de forskellige former for  
prostitution der findes og hvilke risici der kan være forbundet hermed samt et indblik i  
hvilke senfølger man efterfølgende kan gå og tumle med. Oplægget rundes af med en intro- 
duktion til tilbuddet ”FORandring”.  Arr. FORandring Aarhus kommune. 
Sted: FO byen, Frederiksgade 78C (ind i gården ved siden af Rema) Stiften Lounge tv. i gården.  
 
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 16-18 oplæg om ”Gruppebehandling for mennesker der har 
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Behandlingen er efter Lyager Modellen,  
som er en psykodynamisk tilgang, der er målrettet mennesker der har været udsat for 
traumer.”  Modellen er beskrevet i bogen ”At Bestige Bjerge” 
Ved psykoterapeut Marianne Gutte fra CBT / Center for Behandling af Traumer. 
Sted: FO byen, Frederiksgade 78C (ind i gården ved siden af Rema) Stiften Lounge tv. i gården.  
 


