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leDer

Når dette blad er kommet frem til dig, er det meget tæt på 
valgdagen. Vi ønsker for valget, at resultatet af det, og ikke 
mindst Folketingets nye sammensætning, kan være med til 
at skabe fornyet fokus på adoption og give adoption en ny 
chance.

For det er der brug for. Der er alt for få, der søger adoption, 
i forhold til hvor mange børn der lever under dårlige vilkår, 
og som kunne bruge nogle gode forældre. De formidlende 
organisationer fortæller også fortsat, at der mangler ansø-
gere til en række lande.

Men hvad skal der til for at flere søger adoption? Efter 
vores opfattelse er det uomtvisteligt, at prisen efterhånden 
er blevet så høj, at dette alene forhindrer mange i at søge. 
Med den indførte brugerbetaling for fertilitetsbehandling, 
skal der ske en holdningsændring i regering og Folketing, 
så man indser vigtigheden af, at vi i Danmark sikrer, at der 
fortsat både fødes og adopteres børn, vor fremtid afhænger 
af det.

Der må også sikres fuldstændig ligestilling mellem adop-
tion og biologiske børn. Flere steder i såvel lovgivning som 
praksis diskrimineres adoptanter og adopterede fortsat. Der 
er ikke lige rettigheder, når det drejer sig om barsel, og der 
er ikke lige rettigheder, når det handler om det særlige bør-
netilskud til enlige.

Og så diskrimineres adopterede fortsat som følge af den 
såkaldte 28 års regel (om ret til at indgå ægteskab). Ved reg-
lens indførsel valgte man specifikt at medtage adopterede 
som målgruppe, uanset at det strider mod enhver fornuft – 
og i øvrigt også efter vores opfattelse adoptionsloven samt 
internationale konventioner – at behandle adopterede an-
derledes end biologiske børn. 

Hertil kommer, at muligheden for råd og vejledning til 
den nye familie efter hjemtagelse af barnet, nu igen er mi-
nimeret til, at nogle få frivillige og enkelte ressourceperso-
ner spredt rundt i landet løfter denne enorme opgave. Jeg 

Giv adoption  
 en ny chance

tænker naturligvis på PAS (Post Adoption Service), som vi 
simpelthen skal have i gang igen efter valget.

Endelig må vi se på, om vort godkendelsessystem trænger 
til revision, så vi kan indføre nogle mere fleksible aldersreg-
ler for ansøgerne, mere flek-
sible aldersrammer for 
børnene samt udvide 
godkendelsesperio-
den, fordi ventetiden 
fra godkendelse til 
barn i forslag er 
blevet meget lang 
i disse år.

De ansvarlige ministre og 
ordførere kan derfor godt regne med 
at høre nærmere fra os i den kom-
mende tid. Vi skal have adoption højt 
op på dagsordenen igen!

Michael Paaske
Landsformand
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Af Trine Brix

Vi bor 2,5 km fra en populær lille landsby-
skole, men 1 år før vores datter skulle starte 
i den indledende SFO, fik vi kolde fødder 
med hensyn til hendes indmeldelse. Kom-
munen raslede konstant med sablerne i for-
hold til en snarlig nedlukning, og selv hvis 
skolen overlever nutidens idealer om den 
store, brede skole, så ville vores datter skulle 
flytte til den store kommuneskole efter 6. 
klasse, som er landsbyskolens højeste klas-
setrin. Hm … 6. klasse. Altså den tid, hvor 
puberteten har gjort sit farvestrålende ind-
tog med alle de relationelle og identitets-
mæssige forviklinger, der ofte følger med. 
Kort sagt: Kollisionen mellem pubertet, 
adoption og en social verden, der udvidede 
sig eksplosivt fra 150 elever til 600 elever 
fra den ene dag til den anden, virkede ikke 
særlig tankeberoligende. 

De store uhyggelige overvejelser
Just in case meldte vi hende derfor ind på en 
lille friskole med klasser fra 0. til 9., som hun 
så forhåbentlig kunne starte på, når 6. klasse 
udløb og skoleskiftet skulle ske. Fra én lille 
skole til en anden, tænkte vi, – dét må være 
en fordel. Trods vores sene indmelding, fik vi 
imidlertid mulighed for at lade hende starte 
på friskolen allerede fra 0. klasse, og så kom 
de store uhyggelige overvejelser. Uhygge-
lige, fordi afgørelsen var svær. På den ene 
side: Friskolen har et fantastisk menneske-

syn, der blandt andet kræver, at barnets 
identitetsforståelse skal være godt i gang, 
før optimal læring kan gå i gang. Kulturel og 
personlig forskellighed ses som en styrke, 
ikke mindst eksemplificeret ved, at der er 
flere adopterede børn på skolen. Klasserne 
er små og overkommelige, voksenkontak-
ten er stor og der er fysisk plads til kropslig 
aktivitet på et højt niveau. Lige noget for 
vores pige. På den anden side: Hvad så med 
børnene i hendes lokalområde, ikke mindst 
hendes venner fra børnehaven? Og hvad 
med de ekstra udgifter? Kunne vi ideelt set 
forsvare, at tilmelde os hos den nationale 
skare af forældre, der trækker deres fami-
liære ressourcer ud af folkeskolen i disse år? 
Svarene endte efter små samtaler med vores 
datter og en systematiseret beslutningspro-
ces mellem min mand og jeg med et ja. 

Som svar på det første spørgsmål må vi 
så være ekstra opsøgende i forhold til le-
geaftaler i lokalområdet, og desuden lade 
hende følges med de andre til gymnastik 
eller et andet fritidstilbud omkring kommu-
neskolen. Som indledning til manøvrerne 
har vi netop haft de „gamle“ veninder til py-
jamashygge med tydelig udmelding til for-
ældrene om, at vores datter stadig meget 
gerne vil lege, selv om hun går i en anden 
skole. Derudover hjalp det utroligt meget 
på vores piges sammenhængsfornem-
melse, at børnehaven tog på dagsudflugt 

til hendes skole her i foråret, og at hendes 
kommende børnehaveleder kom på et 
langt besøg i børnehaven. Sådanne initia-
tiver fra institutionernes side bygger på en 
kær omsorg for det enkelte barn, som vi her 
i familien er meget taknemmelige for, for 
børnehavens brobygning til den nærmeste 
kommuneskole har selvfølgelig hele tiden 
været i centrum.

Som svar på det næste store spørgsmål: 
Faktisk viser det sig, at det først er i de se-
nere klasser, at skolepengene trækker lidt 
tænder ud, for i de første år er den kommu-
nale SFO dyrere end vores friskoles SFO og 
skolepenge tilsammen. Og som svar til det 
tredje spørgsmål: Vores datter har nogle ud-
fordringer i forhold til sine relationer med 
andre, ikke mindst klarlagt ved hjælp af vo-
res tidligere, dygtige PAS-terapeut, Michel 
Gorju. Hun har kæmpet sine relationelle 
kampe, har gjort det godt, og skal måske 
kæmpe videre i mange år frem. Et ufrivilligt 
skoleskifte midt i det hele, oplever vi, ville 
kræve en unødvendig ekstra kampindsats 
fra hendes side. Så i dette tilfælde måtte 
vores politiske idealer vige for vores datters 
personlige historie.

Hun er lykkelig, men segnefærdig
Nu er vores datter så startet i sin nye skoles 
SFO, et godt stykke inde i skoven med 20 an-
dre børn i klassen, hvoraf 3 er adopterede. 
Hun er vild med stedet, og det føles rigtigt. 
Samtidigt ser vi hende de facto lave den ene 
regression efter den anden, nu hvor hendes 
miljø er nyt og ukendt: Hun er hver dag lyk-
kelig, men segnefærdig af at have søgt kon-
trol over sig selv og sin omverden efter 4-5 
timer i SFO’en. Hun knytter sig hengivent til 
større børn og voksne, der kan give hende 
en overlevelsesbase, og hun undgår enhver 
jævnaldrende, der på et tidspunkt har givet 
hende den mindste lille afvisning og deraf 
følgende tabsoplevelse. Dette har resulteret 
i, at hun først har vist interesse for sine kom-
mende klassekammerater efter 4-5 uger. Og 
mens hun blev opvartet af de større børn, 
der var tiltrukket af hendes kønne udse-
ende, lille statur og vindende væsen, ja, så 
blev de andre piger i klassen rigtig gode 
veninder – uden hende. Svært at se på for 

Når den lille kommuneskole 
er lukningstruet
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Det syvende barn
Ved fødslen har syv børn en eneste ting til 
fælles: De kommer til verden på Rigsho-
spitalets fødegang B, og de skal alle bort-
adopteres. I månederne efter fi nder frø-
kenerne på det berømte spædbørnehjem 
Kongslund nye familier til dem rundt om i 
Danmark, og de vokser op uden at ane det 
mindste om deres fortid. 

Det syvende barn er både en spæn-
dingsroman, der beskriver de syv børne-
hjemsbørns liv fra 60’erne frem til i dag, en 
roman om omsorg, ensomhed og forældres 
forhold til deres børn – og en samtidsfor-
tælling, der indeholder helt aktuelle og 
overraskende pointer om politik, magt og 
medier i Danmark i dag.

Romanen bevæger sig på fl ere planer og 
falder ikke inden for en traditionelt afgræn-
set genre som f.eks. den klassiske krimi el-
ler thriller, selv om handlingen absolut ikke 
står stille. 

I bogens dybere lag diskuteres emner 
som svigt og savn og menneskers forsøg 
på at gøre alting bedre end det, de selv 

os som forældre, selv om vores datter hver 
dag kom begejstret hjem og fortalte, at „i 
dag har alt været det allerbedste“. Men vi 
er så endnu engang blevet bekræftet i, at 
forandringer er en stor udfordring i vores 
families tilfælde, hvorfor alle overgange 
bare skal foregå med forsigtighed. Disse 
overgange skal gennemføres i en tæt dia-
log med de involverede voksne, som for ek-
sempel her, hvor skolens personale har bedt 
de større børn om at „nyde hende lidt på 
afstand“, og dermed give hende mulighed 
for – umiddelbart imod hendes ønske – at 
fi nde jævnaldrende veninder i samarbejde 
med os forældre og personalet.

Vores datters SFO-leder og kommende 
børnehaveleder bemærkede med andre 

Erik Valeur, f. 1955, dansk journalist 
og mediekommentator i bl.a. DR, på 
Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-
Posten og Information. Har to gange 
sammen med kolleger modtaget Cav-
ling-prisen. Forfatter til bl.a. debatbø-
gerne Stop Pressen (1993), Magtens 
Bog (2002) samt 60 skarpe skud (2007). 
Det syvende barn er Erik Valeurs de-
butroman.

Erik Valeur har gennem mange år 
beskæftiget sig med mennesker i alle 
hjørner og egne af Danmark og kender 
sine personer indgående, hvad enten 
det er det lille barn, der lider under sin 
egen umådelige grimhed, den magt-
fulde minister med direkte kurs mod 
rigets højeste post eller den kriminelle 
fl ygtning, der snyder den idealistiske 
journalist. Han er selv opvokset med 
en enlig mor, der i sin tid placerede 
ham på et børnehjem, hvor han til-
bragte sine første to år.

oM forfAtteren

engang blev udsat for under deres egen 
opvækst: Hvordan undgår man at gentage 
de mønstre, der ofte ligger generationer 
tilbage? Kan man snyde både Skæbnen, 
Gud og Fanden, hvis man virkelig vil, eller 
vandrer vi alle sammen slavisk hen over ed-
derkoppens fi ne spind ligesom de blå ele-
fanter på Kongslunds vægge, kun optaget 
af at undgå at falde ned i Mørket så længe 
som muligt? 

ord mange af hendes overlevelsesstrategier 
på ganske få uger. Det er muligt, at de ikke 
forstod alle strategierne til fulde, men de 
så hendes til tider atypiske adfærd, og de 
turde at italesætte den for os, allerede før 0. 
klasse sætter i gang til august. Vi blev derfor 
hurtigt indkaldt til et møde for at aftale fæl-
les strategier for at hjælpe vores pige med 
at socialisere sig. For enkelte ville det måske 
virke dramatisk eller påtrængende, men for 
os betød det en verden. Vi blev bekræftede 
i vores bekymrede iagttagelser, ja. Og øv, 
da! Men allerede nu ved vi til gengæld, at 
vores datter bliver set, at konsekvenserne 
af hendes baggrund bliver anerkendt, og at 
vi ikke bliver set som overmodne og super-
sensitive forældre, når vi bekymrer os om 

nogle af hendes reaktionsmønstre. Hvis de 
tænker det om os, så skjuler de det i hvert 
fald til en sand Oscar-nominering. 

Alt dette, er der også kommunale skolers 
personale der mestrer, ingen tvivl om dét. 
Men hvor er det vigtigt, når denne forstå-
else for vores adopterede børn fi ndes – ikke 
kun i de interne adoptionsfora, men også i 
den professionelle verden, som vores børn 
møder, mens vi er på arbejde. Hvor er det 
vigtigt, at vi så vidt muligt tager aktive be-
slutninger om, hvor vores barn skal tilbringe 
sine mange, mange skoleår. At vi hver i sær 
vælger vores kampe ud fra det faktum, at 
vi som forældre kender vores barn bedst, 
og at vi kan dele vores erfaringer i et forum 
som dette. 

Bogomtale
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Almindelige børn med anderledes 
problematikker
Adopterede børn har som udgangspunkt 
ikke nødvendigvis større problemer end 
biologiske børn – men de problemer, de 
kan have, er ofte anderledes. Det er proble-
matikker, som kan være komplekse og gen-
nemgribende, men ofte er næsten skjulte 
for omverdenen, fordi de største reaktioner 
kommer hjemme i de tætteste relationer. 
Det er dilemmaet, idet barnets trivsel sam-
tidig er meget afhængig af andres indsigt 
og håndtering, ude i verden. Når barnet er 
i balance går det godt, når barnets pres-
ses blæses problemerne op. Barnet kan få 
svært ved at regulere sig selv og ofte også 
svært ved sociale relationer. Netop dette 
kan mange adoptivfamilier med tidligt om-
sorgssvigtede børn nikke genkendende til. 
For mange adoptivfamiliers historie er fæl-
les, men forskellig fra de fleste andre famili-
ers, som vi derfor ikke umiddelbart helt kan 
sammenlignes med. 

Tidligt omsorgssvigt efterlader spor
Når et adopteret barn har problemer, rela-
terer det sig ofte til barnets tidlige tid. I fag-
sprog bruges ord som tidligt omsorgssvigt, 
tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følel-
sesmæssig skade. Ordene bruges stort set 
som synonymer, alt afhængig af hvor stor 
problematikken er, og hvilken problematik 
der vejer tungest. I hovedtræk går det ud 
på, at barnet har manglet tilknytning inden 
for det/de første leveår. Det er nemlig dér 
fundamentet af vores evne til tilknytning 
til andre mennesker dannes. Hvis et lille 
barn ikke bliver holdt og mødt med kon-
takt, forbliver barnet delvist i kaos. Barnet 
får ikke stabilt lært at tage øjenkontakt/so-
cial kontakt. Det lærer ikke tryghedsfølelsen 
og den tætte sociale binding til andre at 
kende fra start, det lærer ikke at koncen-

trere sig om et andet menneske i længere 
tid ad gangen. Det lærer ikke at regulere sig 
selv i forhold til omverdenen. Hvis barnet 
må klare sig uden tæt kontakt i de første 
leveår og efterfølgende har mange skift, 
øges risikoen yderligere for mere varig på-
virkning. Det ved mange allerede – f.eks. 
fra tv udsendelser omkring anbragte børn i 
Danmark. At det samme gør sig gældende 
for adopterede børn er imidlertid ikke så let 
at forstå – for de er jo som oftest kommet til 
gode kærlige familier, og den tidlige tid kan 
barnet vel ikke huske? 

Det er korrekt, at barnet ofte har haft 
en alder på ankomsttidspunktet, som gør, 
at det har begrænset erindring fra sin 
egen tidlige tid. Imidlertid former traumer 
som tidligt omsorgssvigt og adskillelse fra 
biologiske forældre tidligt barnets hjerne. 
Hjernen påvirkes især mht. følsomhed for 
stress. Enhver forælder vil nok være enig i, 
at små børn hurtigt bliver stressede, hvis 
deres behov ikke mødes. Sker det gen-
tagne gange over tid, vil barnet have et 
forhøjet niveau af stress-hormon i kroppen. 
Det vil barnets hjerne forsøge at kompen-
sere for ved at danne og sende flere stress-
impulser videre i nervesystemet, som kom-
mer i ubalance, enten ved at være mere og 
mere i „alarmberedskab“, ved at „lukke af“ 
eller svinge mellem de to. Stresstilstanden 
kan vare ved mange år eller forblive varig. 
I hverdagen kan den give sig til kende i 
større eller mindre grad – især når barnet 
oplever små eller store skift som f.eks. når 
barnet skal fra den ene sammenhæng til 
den anden, når der sker ting barnet ikke 
er forberedt på – eller f.eks. ved skolestart, 
når der i skolen er vikar, når der skal skif-
tes siddeplads, når skemaet brydes op af 
emneuger osv. 

I hjernen sker der desuden det, at børn 
som oversvømmes af følelser, som ikke 

bliver mødt, får overstimuleret deres højre 
hjernehalvdel. Selve „hjernebroen“ (Cor-
pus Callosum) bliver tyndere, dermed bli-
ver samarbejdet mellem højre og venstre 
hjernehalvdel skrøbeligt. Konkret betyder 
det, at barnet har svært ved at integrere 
følelser med tanker/sprog/ handlinger dvs. 
svært ved at tænke og føle samtidig – især 
i stressede situationer. Så selv om barnet 
altså ikke konkret kan huske sin egen tid-
lige tid, har den alligevel efterladt sig ty-
delige spor i hjernens strukturer. Hjernens 
arbejdsevne vil være påvirket, hvilket kan 
give sig udslag i mange forskellige kogni-
tive problematikker f.eks. ift. koncentration, 
opmærksomhed, selvregulering osv. Barnet 
vil have brug for mange positive oplevelser 
over tid for at opveje, omforme og regulere 
de allerede eksisterende mønstre. 

At begynde forfra
Forestil dig et barn du kender… I yderste 
nød, blive forladt som en-, to- eller treårig. 
Barnet er måske fundet af en fremmed på 
gaden, som afleverer barnet til politiet. Der 
bliver barnet passet for en tid, mens man 
undersøger, om nogen henvender sig. Men 
ingen kommer. Så kommer barnet til et 
børnehjem, hvor nogen tager sig af det for 
en tid. Derfra kommer det videre til endnu 
et børnehjem med andre mennesker igen. 
Det hele foregår i en kultur, hvor det ikke er 
ualmindeligt at børn forlades. Der er mange 
af dem og kun sparsom tid til kontakt. Ti-
den går. Så en dag – et – eller to – eller 
tre år – efter at barnet blev forladt, bliver 
det pludselig hentet af nogen fremmede 
hvide mennesker, som placerer barnet på 
en flyvemaskine, lader jorden forsvinde 
under barnets fødder og tager det med 
til et fremmed land, en fremmed kultur, et 
fremmed sprog, dufte, lyde, mad … På det 
tidspunkt har det lille barn lært, at en „mor“ 

Artiklen har tidligere været bragt af Folkeskolen (folkeskolelærernes fagblad)

Et ganske almindeligt,  
 tidligt omsorgssvigtet, 
adopteret skolebarn
Af Charlotte Broberg, mor til to adopterede børn.  
Fysioterapeut inden for neurorehabilitering, Rigshospitalet 
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har man for en tid, så bliver vedkommende 
skiftet ud. Og det skifter hele tiden. Barnet 
har også lært, at det selv er værdiløst. Det 
er blevet afleveret og ikke hentet mange 
gange nok til, at værdiløsheden er blevet til 
en del af barnets selv. Først dér skal barnet 
til at lære, hvad tilknytning og familie er – 
og at det selv har en værdi. 

Egentlig er det utroligt, at det overhove-
det kan lade sig gøre at starte forfra. Men, 
det kan det, dog ikke uden ar på barnets 
sjæl, for dem har barnet med sig allerede 
lang tid inden, det blev hentet. Men på trods 
af dette kan det lade sig gøre at skabe en 
god ny start. International adoption finder 
kun sted, fordi vi ved, at det er til gavn for 
barnet, som omstændighederne er. Adop-
tion er ifølge lovgivningen til for barnets 
skyld, ikke forældrenes. Barnet overlever, 
det får en familie og utallige muligheder, 
som det ellers ikke ville have haft. Adop-
tivforældrenes opgave er at hjælpe barnet 
til at blive i stand til at drage nytte af alle 
de muligheder, det bliver givet. Med kær-
lighed, omsorg og indsigt skal mangt og 
meget besejres. 

Overlevelsesstrategier
Et tidligt omsorgssvigtet adopteret barn vil 
ofte have tillært sig diverse overlevelses-
strategier, som er dybt integreret i barnet, 
og kan gøre det svært for omverdenen at 
aflæse det. Mange børn har lært at afvise 
for tæt kontakt, så er man nemlig ikke så 
sårbar. Til gengæld er mange meget træ-
nede i mere overfladiske kontakter. Nogen 
børn kender ikke forskellen. Mange af bør-
nene har lært, at det ved nye kontakter kan 
betale sig med smil på læben at charmere 
sig frem – at tilpasse sig – så er der mest 
opmærksomhed, og overlevelsen er bedst 
sikret. De tidligt indlærte strategier, som 
kan have mange forskellige karakteristika, 
klinger ofte af med tid og ny tilknytning, 
men en lille kerne kan vare ved, især når 
det handler om sent adopterede børn (over 
2½-3 år). Mange af dem vil svinge mellem 
tillid og mistillid til deres nye verden. Fryg-
ten for at blive svigtet igen kan ubevidst 
vare ved. Frygten vil måske aldrig forsvinde 
helt, men kræve ubetinget kontinuerlig 
kærlighed, tryghed og omsorg, så barnet 
kan lære at leve med den på bedste vis. For 
når barnet har det godt og er i balance, så 
fungerer det også godt – men der er ikke 
rum for flere traumer … 

Selvregulering/impulskontrol
Når adoptivbarnet kommer ud af balance, 
får det svært ved at regulere sig selv. Det sker 
når barnet presses mere, end det kan klare. 
Sammen med tidligt omsorgssvigt følger 
nemlig ofte det, man i fagsprog kalder øget 
grundangst eller dybtliggende eksistentiel 

angst. En latent lurende angst, som bety-
der, at barnet har en lav stresstærskel. Når 
barnet kommer under pres, befinder det sig 
således hurtigt i en mere eller mindre ukon-
trollabel stresstilstand, som det ikke selv kan 
beherske. Når barnets angst aktiveres, får 
barnet svært ved at regulere sig selv. Barnet 
kan enten være konstant på, eller trække 
sig ind i sig selv. Barnet kan opleves som 
impulsstyret, ukoncentreret, rastløs, urolig, 
aggressiv, indsmigrende – eller „fastfrosset“. 
Kontakten ryger, og barnet har ofte svært 
ved at mærke sig selv, dvs. fornemmelsen 
omkring de mest basale ting som søvn, sult, 
tørst, tissetrang kan blive påvirket. Ofte vil 
barnet i angstfyldte perioder samtidig op-
leve separationsangst fra sine forældre. 

I mere alvorlige tilfælde kan barnet have 
PTSD (post traumatisk stress disorder), en 
tilstand som er at sammenligne med føl-
gerne efter fysisk eller psykisk vold. Det be-
tyder, at visse oplevelser kan blive forbun-
det med så angstprovokerende følelser, at 
barnet retraumatiseres. F.eks. kan ukendte 
film og historier, som barnet ikke følelses-
mæssigt kan styre selv, virke meget angst-
provokerende på barnet.

For omverdenen kan det synlige i pres-
sede perioder være, at barnet får svært ved 
at fungere i sociale sammenhænge. Barnets 
tankegang bliver mindre fleksibel, og det 
kan have en tendens til at opleve verden 
mere i sort/hvid. De „grå“ nuancer, som er 
nødvendige for problemløsning, social in-
teraktion og dagligdagens uforudsigelige 
omstændigheder, vil fortone sig. Barnet 
kan synes, at verden er enten vidunderlig 
eller forfærdelig. Når barnet er presset, er 
verden forfærdelig. Barnet reagerer måske 
med at være „imod“, virker stædig, uopdra-
gen, kravafvisende. Det hører ikke efter og 
er svær at nå. Måske vil barnet i sociale sam-
menhænge få en del irettesættelser, hvilket 
stresser barnet yderligere. Det kan nemt 
blive en ond cirkel, hvor barnet forsøges re-
guleret udefra, i stedet for at blive hjulpet 
til selv at regulere indefra. Barnet kan også 
reagere ved at blive ked af det, indadvendt, 
trist, passiv. Uanset reaktion, så er det vig-
tigt at spørge ind, være lydhør og bevidst ar-
bejde på at inkludere barnet i fællesskabet.  

Adoptivfamilien 
Som forældre lærer man at vægte viden, 
strategi, optimisme og humor. Man lærer 
at undgå skæld ud og irettesættelser – og 
i stedet fokusere på faste rammer, struktur, 
forudsigelighed, forklaringer, forståelse, 
omsorg og indsigt. Man lærer, sammen 
med barnet, at fokusere på det, man gerne 
vil se mere af i stedet for det, man vil se 
mindre af. Man lærer at vælge kampe fra 
og sammen med barnet vinde dem, man 
vælger – fokusere på barnets ressourcer 

og lade kærligheden bære igennem. Man 
trænes i den fine kunst at holde balancen 
mellem udfordringer og sikre succeser. 

At lære et barn større fleksibilitet og selv-
regulering kræver intenst arbejde. Der skal 
meget til, når ny tænkning – nye strukturer 
i hjernen – skal fremmes. Sideløbende med 
barnets almene udvikling kommer også, 
at barnets identitet dannes i takt med al-
der. Adoptivfamilien og barnet i særdeles-
hed vil gennem børnehave- og skoletid 
mange gange have svaret på spørgsmål 
ang. hudfarve, oprindelsesland, biologisk 
ophav, nuværende familieforhold osv. At 
hjælpe barnet til at skabe et fundament ud 
fra adoptivfamiliens anderledeshed og det 
faktum, at den biologiske familie ikke læn-
gere er tilstede, er ikke nogen ukompliceret 
proces – det er en livslang rejse. 

Samarbejde 
Mange artikler beskriver, at det mest van-
skelige for adoptivfamilien ikke er hånd-
teringen af familielivet, men mødet med 
omverdenen – dens fortolkninger og kon-
klusioner. Omverdenens autentiske ønske 
om at hjælpe uden helt at besidde indsig-
ten til at kunne. Til tider omverdenens over-
bevisning om, at de ved bedst, uden helt at 
vide. Omverdenens betvivlelse når indsig-
ten mangler, og kommunikationen går galt. 
Det er i sandhed det allersværeste, for så er 
der virkelig mulighed for fejlfortolkning; fra 
betragtninger om, at forældrene er på afveje 
til antagelser om, at barnet har behov for en 
anden slags hjælp, end tilfældet er. I stedet 
er et tæt, godt og ligeværdigt samarbejde 
omkring børnene essentielt. For børn, som 
er præget af omsorgssvigt fra deres tidlige 
tid, handler det om livslange processer, som 
kræver viden og indsigt. For adoptivforæl-
dre handler det – i forhold til omverdenen 
– ofte om at skabe forståelsen for dét. Når 
den gensidige tillid og respekt er der og 
samarbejdet mellem skole og hjem lykkes, 
er det forunderligt, hvor stor forskel selv re-
lativt små tiltag kan gøre … 

For mig har billedet af isbjerget, som re-
fereres til i flere artikler, givet god mening. 
Et stort smukt rent isbjerg… en metafor 
for barnet. Omgivelserne ser den øverste 
top. Forældrene ser hele toppen, og som 
tiden går også noget af det, som befinder 
sig under overfladen. Børnene – de lever 
med det hele – fra top til bund – til hver en 
tid. Det fylder mig med respekt for de små 
mennesker … 

Jeg ved, at jeg taler for mange adoptivfor-
ældre til tidligt omsorgssvigtede børn, når 
jeg til slut vælger at fremhæve, at et barn, 
som er mærket af sin tidlige tid også er me-
get andet og mere end det. Det er børn, 
som er skrøbelige men også bomstærke, 
når det gælder. Det er ofte børn, der, når de 
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trives, kan være meget omsorgsfulde over 
for andre. Det er børn, som har overlevet, 
kæmpet og allerede klaret mere, end vi no-
gensinde kan forestille os. Det er børn, der 
lever med deres problematikker og udvikler 
sig til trods. Det er børn, som gør alting så 
godt, de kan. Det er børn, der arbejder hårdt 
for at få indsigt i og styr på egne proble-
mer. Det er børn, der på en og samme tid 
kan være meget små og meget vise. Det er 
børn, som har særlige behov, især hvis de 
presses – børn, som på én og samme tid 
er anderledes og ganske almindelige. Hvis 
deres anderledeshed forstås, hvis der lyttes, 
rummes og håndteres – så trives de. Hvis 
ikke, er de i fare for at splintres …

Adoptivforældre opleves tit som meget 
beskyttende forældre, der stiller høje krav. 
Det gør vi også ind imellem – når situatio-
nen kræver det. Det er bl.a. det, vi bliver 
godkendt til, når vi tager et barn af verden til 
os og bliver en adoptivfamilie. Det er et stort 
og fantastisk ansvar, men ingen omkring 
børn er alene eneansvarlige, vi er mange om 
at skulle arbejde sammen. Her er adoptivfa-
milien ikke anderledes end andre familier. 
Som alle andre forældre ønsker vi et godt og 
ligeværdigt samarbejde med omverdenen, 
og som alle andre fryder vi os, når det lyk-
kes – at følge det fælles mål, at hjælpe vores 
børn af verden godt på vej. 
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lItterAtur

I slutningen af september/starten af oktober udgiver Dansk Psykologisk Forlag håndbo-
gen „Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt“. Bogen er en del af serien „en praktisk 
guide“, som er en række bøger i håndbogsformat, let tilgængelige for fagpersoner i en 
travl hverdag. De øvrige bøger i serien kan ses på Dansk Psykoglogisk Forlags hjem-
meside www.dpf.dk 

„Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt“
af Charlotte Broberg 

De fl este fagpersoner i skoleregi vil på et 
tidspunkt møde et adopteret barn, som 
har haft en svær start på livet. Det kan 
være af stor betydning at have indsigt i, 
at barnet er et ganske almindeligt barn, 
men at barnets historik adskiller sig fra 
fl ertallets. Adopterede børn med tidligt 
omsorgssvigt tager afsæt i forståelsen 
af, at reaktioner og adfærd kan være 
formet allerede tidligt i barnets liv. Med 
udgangspunkt i barnets og adoptivfami-
liens vilkår byder bogen på en buket af 
gode råd, tips og idéer til, hvordan det 
enkelte barn bedst kan mødes. Bogen 
er skrevet som en praktisk guide til fag-
personer – og forældre, idet der lægges 
op til et tæt, ligeværdigt og loyalt samar-
bejde skole-hjem imellem. Afsnit af fag-
lig karakter er alle godkendt af relevante 
fagpersoner.

o
m
s
o
rg
s
s
v
ig
t

D
A

N
S

K
 P

S
Y

K
O

L
O

G
IS

K
 F

O
R

L
A

G
       

   e
N

 P
R

A
K

t
IS

K
 G

u
ID

e

ti
dl
ig
t

ChARLOtte BROBeRG

Adopterede 
børn med tidligt 
omsorgssvigt

Den glade vandrer Robel er født i Etiopien.
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mØD os På

Du kan fi nde os via et link på forsiden af 
www.adoption.dk.

Facebookgruppen er åben for både med-
lemmer af Adoption & Samfund og andre 
adoptionsinteresserede.

Her kan man udveksle informationer, hold-
ninger m.m. om alt, hvad der rører sig in-
den for adoption og har almen interesse. 

Gruppen er en åben Facebook-gruppe, og 
det vil sige, at både medlemmers navne 
og indhold kan ses af alle. Private og per-
sonfølsomme spørgsmål bør derfor ikke 
drøftes i gruppen.

Velkommen!

Adoption & Samfund udgiver en række pjecer om adoption og adopterede. For eksempel: 
Når adoptivbørn skal passes, Adoptivbarn i klassen, Adopteret og voksen og Adoptionsråd-
givning – før, under og efter adoptionen.

På www.adoption.dk under „Få råd og hjælp“ 
kan du se alle udgivelser fra foreningen og 
fi nde rådgivning og information om adoption 
generelt. Her kan du hente pjecerne som pdf, 
eller du kan bestille dem hos 
sekretaer@adoption.dk. 

På www.adoption.dk kan du også læse 
foreningens blade, som rummer artikler 
og temanumre om alt fra henterejser og 
skolestart til sent adopterede børn. På 
http://litteratur.adoption.dk fi nder du en 
liste med litteratur om emner med relation 
til adoption. 

materiale Fra Foreningen

Indkaldelse til generalforsamling i

Landsforeningen Adoption & Samfund
Lørdag den 5. november 2010 kl. 13.00 på Trinity, G. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab for 2010/11 – forelæggelse og godkendelse.
5. Indkomne forslag: 
 Godkendelse af interessegrupper.
6. Arbejdsprogram for det kommende år.
7. Orientering om budget for igangværende år samt
	 ■ Fastlæggelse af kontingent for kommende år.
	 ■ Fastlæggelse af abonnementspris for bladet „Adoption & Samfund“ for det kommende år.
	 ■ Fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers andel af det samlede kontingent.
8. Valg til hovedbestyrelse.
9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen. 
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Regnskab og budget sendes til lokalforeningerne ultimo september, herunder forslag til medlemskontingent for det kommende
år samt abonnementspris for bladet for det kommende år og forslag til lokalforeningernes og interessegruppernes andel af det 
samlede kontingent.

Forslag der ønskes behandlet , skal være formanden skriftlig i hænde senest den 15. oktober. Hvis der sker ændringer i dagsorde-
nen, sendes den endelige dagsorden til lokalforeningerne senest 22. oktober.

 HOVEDBESTYRELSEN
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Nogle få af de mange børn, der adopteres hvert år, har et fysisk eller et 
psykisk handicap, som gør, at deres livsbane bliver en anden, end deres 
forældre måske i første omgang havde forestillet sig. Glæden over 
barnet er den samme, men bekymringerne er nogle andre end dem, 
man kan have i forhold til børn, der ikke er handicappede. Hvordan 
skal vi som forældre skabe de bedste rammer for børnene, så der kan 
kompenseres for deres handicap? Hvilke behandlingsmuligheder er 
der? Hvordan får vi samarbejdet med de mange fagfolk til at fungere? 
Hvordan finder vi børnehave og skole, der passer til vores særlige barn? 
Hvordan vil fremtiden forme sig, hvis der fortsat er brug for støtte? 

Som adoptivfamilie kan man nu og da føle sig noget alene i verden, 
der er ikke så mange, der forstår vores særlige livsvilkår. Forældre 
med handicappede børn har den samme oplevelse. Som adoptivfa-
milie med et barn med handicap kan man opleve at falde mellem to 
stole. Man hører ikke rigtig til, hverken det ene eller det andet sted. 
I adoptionskredse er der ikke fokus på de særlige vanskeligheder, vi 
som handicapfamilie slås med. Det er der til gengæld i handicapfor-
eningerne. Men her er der ingen særlig forståelse for de adoptions-
specifikke problemstillinger. Samtidig har mange af os en meget stærk 
identitet som adoptivfamilie.

Derfor er vi en lille flok, som har fundet sammen i den virtuelle 
verden og via et lukket forum på AdoptionZonen har hjulpet og støttet 
hinanden gennem en årrække. I februar i år mødtes en del af os i den 
virkelige verden og besluttede at starte en forening. Stiftende gene-
ralforsamling blev afholdt den 15. maj 2011. Foreningen fik navnet 
„Gruppen af adoptivfamilier til børn med handicap“. Vi arbejder på at 
blive godkendt som en interessegruppe under Adoption og Samfund 
og vil på den måde komme til at fungere efter samme princip som 
landegrupperne.

AdoptionZonen er lukket, medlemmer af foreningen kan i stedet 
mødes på minizone.freeforums.org. Her kan man deltage i mindre 
lukkede diskussionsgrupper målrettet de forskellige problemstillinger, 
som familierne har (f.eks. mentale og fysiske handicaps, tilknytnings-
forstyrrelser, autisme, ADHD). Man kan være sikker på at blive mødt og 
forstået i de ting, der optager én. Uanset uddannelse og tidligere erfa-
ringer har vi alle sammen brug for støtte fra andre i samme situation. 
På hjemmesiden kan medlemmer også holde sig orienteret om, hvad 
der sker i foreningen, og der er en imponerende samling af links. 

Bestyrelsen har en ambition om at afholde mindst et landsdæk-
kende arrangement om året. Emnet skal favne bredt, og arrangemen-

tet skal give medlemmerne mulighed for at netværke. Derudover skal 
foreningen være en platform for medlemmernes egne ideer, så alle 
har mulighed for at tage initiativ til et møde eller et arrangement, hvis 
der er noget, de har særlig viden om eller behov for at mødes med 
andre om. Det kunne f.eks. være sociale arrangementer med eller uden 
børn, faglige arrangementer om specifikke emner (forældrefølelser, 
parforhold, søskende, aflastning m.m.) selvhjælpsgrupper eller lokale 
netværksgrupper. Vi vil desuden gerne være med til at påvirke de 
fag- og socialpolitiske processer og på den måde skabe nogle bedre 
rammer for vores børn.

Mere information
Du kan få mere information og tilmelde dig foreningen ved at kon-
takte Bernadette Marsh på bernadettemarsh@gmail.com. Kontingentet 
er på 100 kr. om året. Du kan også være støttemedlem, det koster 
mindst 75 kr. om året.

Foreningens medlemmer
Adoptivforældre til børn med gennemgribende langvarig fysisk og/
eller psykisk funktionsnedsættelse med behov for langvarig særlig 
indsats.

Foreningens formål
•	 	at	sætte	fokus	på	adoptivfamiliernes	særlige	vilkår,	når	de	har	børn/

unge med et handicap.
•	 	at	indsamle	og	udveksle	viden	og	erfaringer	om	lovgivning,	be-

handlingsmuligheder og støtteforanstaltninger til både barnet og 
familien.

•	 	at	skabe	netværk	for	adoptivfamilier	med	børn	med	handicap	
•	 	at	rådgive	vedrørende	adoption	af	børn	med	et	handicap/gennem-

gribende og langvarig nedsat funktionsevne.

Bestyrelsen for „Gruppen af adoptivfamilier til børn med handicap“
Bernadette Marsh
Lone Geneser
Ninna Pedersen
Inge Strandby
Iben Høgsberg
Malene Nielsen

Familier med handicappede børn danner netværk

Luna Eyerusalem og Nikolaj Yisehak nyder magien i at kaste sten i vandet på Mors. De er 2 år, tvil-
linger, og født i Etiopien. Anna 10 år, født i Peru.
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aDoPtion & samFunD
lokalforeningen Fyn

Grill, gøgl og generalforsamling 
Søndag den 18. september 2011 kl. 14.00 – 17.00 
På Ferritslev Friskole, Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev

Vi ser frem til en rigtig hyggelig søndag eftermiddag, hvor vi vil riste 
pølser og lave pandekager over bål. Vi får Klovnen Jody på besøg – og 
så afholder vi også generalforsamling. Der er altså lagt op til en efter-
middag, hvor kommende og nuværende adoptivfamilier kan møde 
hinanden – og hvor lokalforeningen afholder generalforsamling kl. ca. 
15.30, her er alle velkommen til at deltage.

Forhåbentlig vil rigtig mange deltage i såvel dagens arrangementer 
samt generalforsamling.

Lokalforeningens bestyrelse har gennem flere år fungeret med næ-
sten de samme bestyrelsesmedlemmer. Nu ser vi frem til nye tanker 
og ideer fra vores medlemmer, hvilket også vil sige, at vi opfordrer jer 
til at overveje et år eller mere i bestyrelsen.  

I er velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis I ønsker 
at vide lidt om arbejdet i bestyrelsen for lokalafdelingen på Fyn. 

Dagsorden til generalforsamling 
Afholdes kl. 15.30 iflg. foreningens vedtægter.
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af 2 stemmetællere 
3.  Valg af referent
4.  Bestyrelsens beretning    
5.  Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6.  Indkomne forslag 
7.  Valg af bestyrelse 
8.  Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling
9.  Valg af revisor samt suppleant for denne
10.  Eventuelt

På forhåbentligt gensyn
Bestyrelsen

aDoPtion & samFunD
lokalforeningen nordjylland

„Put dyrene i seng i Aalborg Zoo“
Torsdag den 12. maj 2011 mødtes 88 af foreningens medlemmer, 
venner, bedsteforældre og ikke mindst børn i alle aldre og farver til et 
spændende arrangement, arrangeret af Lokalforeningen i Nordjylland. 
Vi mødtes lidt før kl. 18, hvorefter vi gik til bistroen for at spise sand-
wich og drikke sodavand. Mange unger kunne også nå en lille tur på 
legepladsen, inden rundvisningens start. 

Efter spisningen deltes vi i 3 hold for at gå på “opdagelse” i Zoo 
med hver vores dyrepasser. Vores guider fortalte levende om Zoo og 
alle de dyr, som er i Aalborg Zoo. Vi fik ikke set dem alle, men fik en 
god historie og udførlig viden om de dyr, som vi så på turen. 

Blandt de mange historier, som guiden fortalte, var bl.a. om en ung 
dyrepasser, som fik et gevir gennem benet. Det var et rensdyr, som 
ikke ville have flere “hanner” i flokken. Og det er ganske vist - for det 
var den selv samme dyrepasser, som viste os rundt i Zoo! 

Børn og barnlige sjæle fik også lov til at kaste mad ind til surikater 
og isbjørne - til stor morskab for alle. 

I skoletjenesten var der lejlighed til at studere enkelte dyrearter 
nærmere og holde en slange - hvis man turde det! Mange børn var 
rigtig seje og holdt selvfølgelig slangen - måske med hjælp fra mor 
eller far!

Vi takker Zoo og deres guider for en dejlig aften med gode og 
lærerige historier - Vi gik alle derfra med et STORT SMIL på læben!

Tak for en rigtig god oplevelse. Den må bestemt gentages.
LF Nordjylland
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aDoPtion & samFunD
lokalforeningen midt- og Vestsjælland

Generalforsamling  
og foredrag med cand. pæd. psych.  
Jens Damkjær
Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 18.30 - kl. 22.00 i 
Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted! 

Vi starter med en hurtig generalforsamling, hvorefter vi fortsætter 
med foredraget: 
„Hvordan støtter jeg mit adoptivbarn i at få gode venner?”
Et foredrag og workshop om adoption, identitet og socialisering. 

Jens Damkjær er psykolog, formand for Etiopienforeningen, HB-med-
lem i A & S og far til to bio-børn og tre adoptivbørn.

Foredraget og workshoppen vil tage fat i teori og forskning om, 
hvordan børn bliver en sund del af kammeratskabsflokken i fritid, 
daginstitution og skole og har følgende temaer på programmet:
•	 	Hvordan	bliver	et	barn	medlem	af	en	kammeratskabsgruppe?	
•	 	Hvad	betyder	hierarkier	i	børnegrupper	for	deres	trivsel?	
•	 	Hvilke	særlige	udfordringer	kan	adoptivbørn	have	i	forhold	til	at	

klare sig godt i børnegrupper? 
•	 	Hvad	betyder	et	godt	kammeratskab	eller	mangel	på	samme	for	

børns og adoptivbørns senere udvikling?
•	 	Hvordan	håndteres	forskellighed	i	fx	hudfarve	positivt	i	daginstitu-

tion, skole og fritid? 
•	 	Hvad	betyder	det	at	være	adopteret	for	et	adoptivbarns	sunde	

identitetsudvikling i kammeratskabsgrupper? 
•	 	Hvordan	håndterer	vi	som	forældre	situationer,	hvor	vore	adoptiv-

børn bliver drillet af kammerater? 
•	 	Hvordan	støtter	vi	som	forældre	bedst	vore	adoptivbørns	sunde	

socialisering? 
•	 	Hvad	gør	vi,	når	vore	adoptivbørn	er	frække?	
•	 	Hvordan	samarbejder	vi	positivt	med	pædagoger,	lærere	og	fritids-

ledere om vore adoptivbørns sunde socialisering? 
•	 	Hvordan	forholder	vi	os	til	andre	forældre	i	samarbejde	om	fx	klas-

sefester m.v.?

Dagsorden til generalforsamling iflg. foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning    
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling
9. Valg af revisor samt suppleant for denne
10. Eventuelt

Evt. forslag skal sendes til formand Lene Borg, Lene.Borg.TV2B@
hotmail.com, senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Foreningen byder på kaffe/the og kage. Øl og vand kan købes.

VI HAR BRUG FOR FLERE PERSONER I BESTYRELSEN
Siden sidste generalforsamling har vi været 4 personer i bestyrel-
sen samt en webredaktør valgt uden for bestyrelsen. Da et af vore 
bestyrelsesmedlemmer desværre har valgt ikke at lade sig genopstille 
til bestyrelsen, håber vi, der er andre, der har lyst til at prøve kræfter 
med bestyrelsesarbejdet!  Er det evt. noget for dig, så kontakt for-
mand Lene Borg og hør nærmere!

Af hensyn til det rent praktiske er bindende tilmelding nødvendig se-
nest søndag, den 2. okt. 2011  og meget gerne pr. mail til formanden 
Lene.Borg.2B@gmail.com eller pr. tlf. 5943 9201/4060 9201. 

HUSK at oplyse dit/jeres medl.nr.! (Det står bag på dette blad) samt 
dit/jeres navn, adresse og tlf. nr.!

EN LILLE BØN! Vi mangler stadig ca. 110 e-mailadresser på vore 
medlemmer! Så send os din mailadr., så du kan modtage invitationer 
til de forskellige arrangementer via mail, for vi sender ikke længere 
nyhedsbreve ud!

Pigerne Amalie, Emilie og Emma er alle født i Kina. Katten hedder Olivia. Frederik 10 år, født i Peru.
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aDoPtion & samFunD
lokalforeningen København og omegn

Juleforestilling
Teatret bag Kroen Ordruphøjvej 2, 2920 Charlottenlund 
Søndag d. 20. november 2011, kl. 15. 
Dørene åbner ½ time før forestillingsstart. 

Lokalforeningen København og omegn inviterer til juleforestillingen 
„Findus og Peddersens juleforberedelser“ for børn mellem 3 og 8 år 
samt voksne i alle aldre. Peddersen og hans finurlige kat, Findus, er 
sneet inde lige op til jul. Telefonen er død, strømmen er gået og de 
kan ikke komme til købmanden efter julemad. Mon det overhovedet 
bliver jul i år? Forestillingen er baseret på Sven Nordqvists kendte 
billedbøger, som børnene elsker. Efter forestillingen kan vi hilse på 
skuespillerne, og der serveres te, kaffe, saftevand og kage. 

Tilmelding skal ske senest 1. november 2011. Prisen er 75 kr. pr. per-
son. Hvis du ønsker at deltage, sender du en mail til lokalforeningens 
mailadresse: koebenhavnsomegn@adoption.dk. Angiv deltagerantal, 
mobilnummer og arrangementsnummer 4.

aDoPtion & samFunD
lokalforeningen sydsjælland

Ordinær generalforsamling  
og foredrag 
Torsdag den 29. september 2011 kl. 18.00 i salen på 
Næstved Bibliotek, Kvægtorvet 4-6, Næstved.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7.  Valg af bestyrelse, herunder fastlæggelse af antal medlemmer i 

bestyrelsen
8. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling
9. Valg af revisor samt suppleant
10. Eventuelt 

Tilmelding generalforsamling af hensyn til madbestilling inden 
22. september på mail: sydsjaelland@adoption.dk 

„Vi er begge fejlfarver!“
Foredrag i forlængelse af generalforsamlingen kl. 19-21 
med Rushy Rashid Højbjerg og Jens Harder Højbjerg.

Med ægteparret Rushy Rashid Højbjerg og Jens Harder Højbjerg.

„Kendt fra TV”, journalister og begge er danskere. Da de i sommeren 
1998 mødte hinanden på TV3 troede de, at de vidste en hel del om 
hinandens etniske tilhørsforhold – selv om de er født i henholdsvis 
Sialkot og Skive. Men siden er de begge blevet meget klogere på det 
at være fejlfarver i hinandens familier.

Hør om det var en god idé, da Jens som sit første træk inviterede 
Rushy på en pakistansk restaurant, hvordan Rushy har måttet revidere 
sit halvracistiske syn på danskere efter hun er blevet integreret i en 
dansk familie og hvordan Jens tacklede for første gang i sit liv at blive 
bedømt – og fordømt – på grund af sin blege hudfarve.

Foredraget „Vi er begge fejlfarver” fokuserer på de mange forskelle, 
der skal opdages, før vi indser, at vi har flest ligheder.

Tilmelding foredrag inden 22. september 
på sydsjaelland@adoption.dk og ved indbetaling af 50,- per person til 
foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 kontonr. 6140461235 
med angivelse af navn + antal deltagere. 

Yderligere oplysninger: Pia Thomsen tlf. 3172 0102
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aDoPtion & samFunD
lokalforeningen nordjylland

Generalforsamling på 
Vadum skole 
Lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 11.00 til ca. 16.30

Dagsorden til Generalforsamlingen (kl. 11.00 til ca. 12.30)
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Næsby: genopstiller 
Torben Fristrup: genopstiller ikke 
Else Jungersen Overbye: genopstiller

6. Valg af suppleanter
7. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling, jf. § 6
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder vi på et spændende foredrag ved 
modtager af adoptionsprisen 2011, psykolog Susanne Høeg kl. 
13.00. Temaet er:

Adoptivbarnet og skolestart
Hvad er det for særlige udfordringer, som adoptivbarnet og dets 
forældre står over for i dagligdagen, når barnet aldersmæssigt når 
indskolings- og skoleperioden? 

Fokuspunkterne på dette foredrag vil især dreje sig om, hvorle-
des vi støtter vores børn bedst muligt i mødet med skolen og den 
indlæring – fagligt og socialt – som foregår her og som kræver 
særlig opmærksomhed, viden og erfaring? 

Hvordan kan vi gøre børnene parate til at møde skolens krav? 
Hvad er det for forhold som påvirker indlæringen, og hvad bety-
der miljøskiftet fra daginstitution til skolen/sfo for den adopte-
rede og forældrene? 
Hvorledes kan vi støtte op omkring tilknytningsprocessen, sprog-
udviklingen, indlæringen af de faglige og de sociale færdigheder, 
samt støtte udviklingen af et godt selvværd og selvtillid?

Hvorledes kan vi som forældre være med til at støtte op om-
kring et godt skole-hjemsamarbejde?

Hvad gør vi, hvis der er problemer, der ikke bare går over 
i form af tilknytningsproblemer, uro, hyperaktivitet, sociale 
samspilsproblemer, for tidlig pubertetsudvikling, problemer med 
etnicitet m.m.?

Prisen for dette spændende foredrag er kr. 50,00 for medlemmer / 
75 kr. ikke-medlemmer

Vi serverer en let frokost efter generalforsamlingen og kaffe, te og 
småkager under foredraget. Øl og vand kan købes. 

Tilmelding senest den 23. september 2011 til:  
adoptionnordjylland@sol.dk eller Jens Næsby tlf. 22501315,  
Torben Fristrup, tlf. 98525542

Vi gør opmærksom på, at foreningen ser sig nødsaget til at efter-
sende regning for deltagerbetaling ved udeblivelse uden afbud.

Så er jeg klar til at springe i. Victor Shangui Nikolajew Hansen på 7 år er 
født i Sichuanprovinsen i Kina.

Daniel Min-wu på 4½ år super charmer foran Skylines i Seoul.
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Så er det endelig blevet tid til endnu et arrangement! Bestyrelsen i 
Adoption & Samfund-Ungdom inviterer dig til 2 dages-arrangement på 
Danhostel Svendborg fra 29.-30. oktober.

Du skal kun punge ud med 100 kr og vi giver dig til gengæld fest 
om aftenen, 2 dage med mad og logi samt god stemning i de fynske 
omgivelser! I skal selv medbringe sengelinned, men ellers er resten 
sørget for. 

Du skal tilmelde dig senest d.15. oktober hos inadygaard@hotmail.
com ved at indbetale de 100 kr. på reg. nr. 7160, konto nr. 1481816 
og sende Ina en mail med navn og telefon nr. På bankoverførslen skal 
skrives fulde navn. 

Tjek vores Facebook-gruppe ud(Adoption & Samfund – Ungdom) 
og få flere praktiske informationer mht. tilmelding og betaling.

Har du spørgsmål omkring A&S-U, eller arrangementet (rejse, 
program mm), så er du altid velkommen til at skrive til inadygaard@
hotmail.com eller joeeyloeey@hotmail.com.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Med venlig hilsen
Ina Dulanjani Dygaard og Johanna Cosmina Vigholt

Programoversigt
Lørdag d. 29. oktober 2011
10:00: Checke ind på vores værelser
10:20:  Praktiske informationer og velkommen til nye medlemmer  

v. Ina D. Dygaard
11:00:  Hvordan er det at rejse hjem? 

Diego fortæller om mødet med sin biologiske familie i Colombia 
12:00:  Frokost med 1 gratis vand/øl
13:00:  Workshops
15:15:  PAUSE
15:30:  Nye vedtægter og valg af den endelige bestyrelse. Alle er 

velkomne til at stille op!
17:00:  Tid til at komme i de fine klæder
18:00:  Fin middag med 1 gratis vand/øl
20:00:  FEST OG MUSIK! Husk – Konge om natten, konge om morgenen! 

Søndag d. 30. oktober 2011
08:00-10:00: Morgenmad og derefter check ud 
10:15:  ASU’s fremtid v. Ina D. Dygaard og Johanna C. Vigholt
11:45:  PAUSE
12:00:  Frokost med 1 gratis vand/øl
13:15:  Nye vedtægter og valg af den endelige bestyrelse fortsat. 
15:00:  Evaluering af weekenden. 
16:00:  Tak for denne gang

Kære unge
Vi glæder os enormt til at se jer til vores arrangement i oktober, vi 
satser på en kanon fed weekend i Svendborg. 

Som der står i programmet, står foreningen over for nogle 
organisatoriske udfordringer, da vi starter på en frisk – det vil sige, 
at dette arrangement er præget af organisatorisk arbejde. A&S-U er 
en åben forening for unge adopterede, men jeg vil opfordre til, at 
man er minimum 15 år for deltagelse, grundet de organisatoriske 
udfordringer. Som jeg udtalte på Landsmødet, er vi en ungdoms-
forening, størstedelen af medlemmerne er tæt på de 20 og over. 
Dermed ikke sagt at man ikke må deltage, hvis man er yngre – det 
må man gerne! Men man skal være fyldt 15 for at kunne deltage. Er 
man yngre, vil vi henvise til Adoption & Samfunds andre grupper 
for børn.

Nogle har bedt mig om at præcisere alkoholretningerne. Det 
er under ingen omstændigheder tilladt at drikke alkohol disse 
dage, medmindre man er fyldt 18 år. Det er et fælles ansvar, at 
dette overholdes, det er de deltagendes, det er mit som formand, 
men det er også forældrenes ansvar! Opdager jeg personligt nogle 
overskride denne regel, bliver man sendt hjem for forældrenes/
egen regning. 

Derudover må der IKKE medbringes alkohol. 
Vi er en ny forening og ønsker at få en ny chance for at få A&S-U 

på ret køl, derfor har vi brug for jeres støtte.

Med håb om forståelse og stort fremmøde.
Konstitueret formand, Ina Dulanjani Dygaard 

Mini-weeKend Med A&S-u på Fyn!

En rigtig vandhund. Vincent er 5½ år og født i Bolivia.
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aDoPtion & samFunD
lokalforeningen sydøstjylland

Foredragsaften  
og generalforsamling
Tirsdag den 20. september 2011  
kl. 19 til ca. 21.30 i Cuben, Østprøven 1, 
Christiansfeld.

Foredrag ved Gitte Korsholm Jørgensen  
– sundhedsplejeske og adoptivmor
 
Gitte Korsholm vil tage udgangspunkt i den første tid med barnet. 
Hun vil fortælle om den gensidige tilknytningsproces mellem 
barn og forældre, almindelige reaktionsmønstre hos barnet f.eks. 
i forbindelse med søvn, måltider og andre dagligdags ting som 
pusling og bad. Hvordan kan man som forældre hjælpe sit barn 
gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie.

Der vil være kaffe/the og kage. Efter foredrag og kaffe holder vi 
generalforsamling, som vi forventer vil vare en times tid. Vi håber 
at mange møder op for at bidrage med nye vinkler og input eller 
måske bare udvide netværket lidt.

Dagsorden 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag. 
5.  Valg af bestyrelse, herunder fastlæggelse af antal medlem-

mer af bestyrelsen. På valg er følgende:  
 Helle Breindahl, suppleant

  Dorthe Tørngren La Cour, suppleant
  Dorthe Falck Andersen, suppleant 
  Carl Erik Agerholm
  Ulla Ursin Grau   
6. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling.
7. Valg af revisor samt suppleant. På valg er følgende: 
  Jørn Pedersen
  Henrik Sloth, suppleant
8. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen / Adoption & Samfund Sydøstjylland

Bestyrelsen 2010:
Formand:  
Carl Erik Agerholm, carlerik@agerholm-fam.com, Tlf. 74 75 73 65

Kasserer: 
Marie Andresen, mibbe@mail.dk, Tlf. 74 64 25 60

Sekretær: 
Ulla Ursin Grau, ullasse@post.tele.dk, Tlf. 74 69 37 13

Medlem: 
Sanne Warming, sn@grambynet.dk, Tlf. 51 23 24 66

Suppleant:  
Dorthe F. Andersen, Dorthefalkandersen@hotmail.com,  
Tlf. 76 31 45 32

Suppleant: 
Dorthe T. La Cour, Guzzi@stofanet.dk, Tlf. 24 84 71 96

Suppleant: 
Helle Breindal, breindal@live.dk, Tlf. 75 50 71 30

Adoption & Samfund – Gudenåen og Via University 
College Viborg inviterer til foredrag: 

Adoptivbørn har fået en 
anden start på livet 
– en start, der sætter sig 
mærkbare spor
Mange professionelle omsorgspersoner møder i deres arbejde 
adoptivbørn. Spørgsmålet er så bare, om de samme personer er 
bekendt med dels den sårbarhed, som disse børn bærer, dels de 
problemstillinger, der er forbundet med det at være adopteret. En 
viden, der er nødvendig for at give børnene den omsorg og støtte, 
som de behøver.

Adoptivbørn adskiller sig fra biologiske børn ved, at de:
■	 har lidt omsorgssvigt i de tidlige barneår
■	 er fravalgte af biologiske forældre
■	 vokser op i en familie med en anden hudfarve

Disse vilkår kan have stor betydning for adoptivbørns følelsesmæs-
sige og kognitive udvikling. Som omsorgsperson kan man ikke 
ændre på adoptivbørnenes livsbetingelser. Men med en faglig 
indsigt i adoptionsproblematikker og en anerkendende og res-
sourceorienteret relation til børnene, kan vi hjælpe og støtte dem i 
deres udvikling af egen selvforståelse, lysten til at være aktiv, samt 
hjælpe dem til egenkontrol og overblik i vanskelige situationer.  

Målgruppe: Pædagogstuderende Via University College Viborg, 
Pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejemødre og andre med 
interesse for adoption.

Tid: Onsdag den 2. november 2011 kl. 12.30-15.30

Sted: Via University College Viborg – auditorium, Prinsens Allé 2, 
8800 Viborg

Pris: Gratis

Tilmelding: Senest den 24/10 2011, sode.hede@webspeed.dk,  
Max 250 deltagere

Underviser: Anni Poulsen, Lektor i pædagogik, University College 
Nordjylland (UCN), Marte-Meo terapeut og ICDP underviser

Christian 7 år, Signe 8 år og Sofie 8 år på sommerferie i Norge. De er alle 
født i Sydkorea.
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Vi vil meget gerne have billeder af 
jeres børn til at bringe i vores blad.
Send venligst max. 3 billeder ad gan-
gen. Husk at oplyse navn, land, alder, 
adresse og lignende. Billederne skal 
være i høj opløsning (min. 1 MB).

Bladet (inklusive billederne) lægges 
altid efterfølgende på Adoption & 
Samfunds hjemmeside. 

Billederne skal sendes til:
bladet@adoption.dk

 Venlig hilsen Redaktionen

BilleDer  
til BlaDet

Bedsteforældrekursus 
den 16.10.2011 i Skælskør

for bedsteforældre  
og andre nære relationer

Se nærmere: www.adoptionsraad.dk
Familieterapeut Michel Gorju tlf. 30 24 47 64.
Psykoterapeut MPF, Karen Fabricius Hansen tlf. 26 28 42 13

Annonce

Temanummer om 

tIlbAGereJser
I december 2011 planlægger vi et temanummer om tilbagerej-
ser, hvor vi meget gerne vil have bidrag fra læserne. Vi modtager 
også meget gerne ideer til, hvad I kunne tænke jer at læse om.

Så del dine erfaringer, og skriv om rejsen tilbage, møde med 
biologisk familie, besøg på børnehjem, kulturmøder, kulturchok 
m.v. (deadline 10.11.2011)

Alle bidrag (herunder billeder) sendes til: bladet@adoption.dk

Temanummer om  
sPeCial neeDsBØrn
I oktober 2011 sætter vi i et temanummer fokus på special  
needsbørn. Derfor vil vi meget gerne have bidrag fra læserne om 
alt, der har vinklingen på special needsbørn, fx overvejelser om 
special needsbørn i adoptionsfasen, livet med specialneeds børn, 
udfordringerne, glæderne, gode råd eller noget helt andet, som er 
aktuelt for lige netop jer og andre.

Vi modtager også meget gerne ideer til, hvad I tænker kunne være 
interessant at læse om special needsbørn.

Bidrag og ideer sendes til: bladet@adoption.dk. 

BILLEDER
Ønsker I at medsende billeder til oktobers temanummer? 

Vi modtager meget gerne billeder til at bringe i bladet. Send ven-
ligst max. 3 billeder pr. mail.  Husk at oplyse navn, alder, adresse og 
lignende. Billederne skal være i høj opløsning (min. 1 MB).

Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Adop-
tion & Samfunds hjemmeside.

Billeder bedes sendt til: bladet@adoption.dk

 Venlig hilsen Redaktionen

Noah 3 år på rejse i Grækenland, hvor han sejler 
i sejlbåd. Født i Colombia.
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Her finder du din lokalforening. Ikke alle har  
hjemmesider. 
Er du i tvivl om dit tilhørsforhold, så se under  
adresser og links på wvw.adoption.dk

Lokalforeninger i Region Nordjylland
Nordjylland
Torben Fristrup, Wilhelm Jensensvej 1,  
9500 Hobro
Web: http://nordjylland.adoption.dk
Mail: nordjylland@adoption.dk
Tlf.: 98 52 55 42

Lokalforeninger i Region Midtjylland 
Gudenåen
Mona Østergård, Sanglærkevej 12, Mønsted, 
8800 Viborg
Web: http://gudenaaen.adoption.dk
Mail: gudenaaen@adoption.dk
Tlf.: 86 64 61 72

Vestjylland
Charlotte Christensen, Ringkøbingvej 1,  
7400 Herning
Web: http://vestjylland.adoption.dk
Mail: vestjylland@adoption.dk
Tlf.: 97 21 18 78

Østjylland
Jeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 Mårslet
Mail: oestjylland@adoption.dk, tlf.: 86 29 76 63

Lokalforeninger i Region Syddanmark
Sydvestjylland
Jørn K. Pedersen, Prangeager 38, 7120 Vejle Øst
Web: http://sydvestjylland.adoption.dk
Mail: sydvestjylland@adoption.dk
Tlf.: 60 82 04 35

Sydøstjylland
Ulla Grau, Hydevadvej 28, 6270 Rødekro
Mail: sydoestjylland@adoption.dk
Tlf.: 74 69 38 13

Fyn
Sanne Pedersen, Lundsbjergvej 38, 5863 Ferritslev 
Web: http://fyn adoption.dk 
Mail: fyn@adoption.dk
Tlf.: 65 97 22 97

Lokalforeninger i Region Sjælland
Sydsjælland
Pia Thomsen, Faunedalen 12, 4700 Næstved
Mail: sydsjaelland@adoption.dk
Tlf.: 31 72 01 02

Midt- og Vestsjælland
Lene Borg, Tveje-Merløse 28, 4300 Holbæk
Web: http://midtogvestsjaelland-adoption.dk
Mail: midtogvestsjaelland@adoption.dk
Tlf.: 59 43 92 01

Lokalforeninger i Region Hovedstaden
København
Kurt Nielsen, Dæmningen 55, 2500 Valby
Web: http://koebenhavn.adoption.dk
Mail: koebenhavn@adoption.dk
Tlf.: 36 16 87 25

Københavns Omegn
Elisabeth Rolffes Becker, Trongårdsvej 13A, 2800 Lyngby
Web: http://koebenhavnsomegn.adoption.dk
Mail: koebenhavnsomegn@adoption.dk
Tlf.: 45 88 06 01

Nordsjælland
Sofie Bay, Falkenbergvænget 30, 3140 Ålsgårde
Mail: nordsjaelland@adoption.dk
Tlf.: 25 62 46 25

Bornholm
Hanne Nielsen, Anhøjvej 6, 3700 Rønne
Mail: bornholm@adoption.dk
Tlf.: 56 47 08 12

Bolivia
Anette Buch-Illing, buch-illing@privat.dk
Aase Wodstrup Jensen, aase.wodstrup@mail.dk
Katinka Hoydal, hoylysdal@mail.dk
www.landegruppe-bolivia.dk

Bulgarien
Bo Persson 
fam.persson@gmail.com
http://bulgarien.adoption.dk

Burkinagruppen
Benedikte Lohse 
Kollundvej 38 Kastrup, tlf. 60 17 13 16
bmlohse@hotmail.com

Colombia
Ann Geertsen  
Faksingevej 7, 2700 Brønshøj, tlf. 29 76 71 62
www.hola.dk

Danmark
Lau Rasmussen
tlf. 64 82 55 56 / 29 86 55 56
www.danskadoption.dk

Ecuador
Jens Reiermam 
Englystvej 46, 3600 Frederikssund, tlf. 31 64 11 13
jens@reiermann.dk, www.ecuadorkluben.dk

Etiopien
Jens L. Tranholm Damkjær 
tlf. 86 29 20 28
jensld@mail.dk, www.etiopien-foreningen.dk

Guatemala
Anni Bech Nielsen 
tlf. 47 52 77 76

Hviderusland
www.hvideruslandklubben.dk

Indien
Svend Erik Holm 
tlf. 64 47 38 35  
sve@holm.mail.dk 
www.123hjemmeside.dk/indiengruppen

Kaliningrad/Moskva
Helle Pedersen 
tlf. 97 17 31 01

Kina
Michael Johansen  
Tandervej 45, 8320 Mårslet, tlf. 86 78 27 22  
kontakt@kinaforeningen.dk, www.kinaforeningen.dk

Koreatrolde (Landegruppe for Sydkorea)
Sisse Jacobsen, Engdraget 25, 3450 Allerød 
tlf. 30 23 34 08
koreatrolde@koreatrolde.dk, www.koreatrolde.dk 

Nepal
Hanne og Hans Doktor 
tlf. 75 65 48 36
hanne.veis@adr.dk

Nigeria
Formand: Maija-Liisa Kylmäluoma Pedersen 
Mail: kippis@mail.dk, tlf. 25 18 83 71
Medlemskontakt: Yvonne Hegaard Hansen
Mail: yvonnehegaard@hotmail.com, tlf. 29 64 17 04
nigeriaadoption.dk

Peru
Bjørn Rude Voldborg 
Æblehaven 1, 3400 Hillerød, tlf. 48 25 05 95
bgv@pharmexa.com

Rumænien
Lars Birk Sørensen 
tlf. 86 41 51 13  
larsbirk@skylinemail.dk, www.rumania.adoption.dk

Sri Lanka (Dansk Sri Lanka Forening)
Flemming Bratved 
Gårdager 10, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 30 18
flemming@bratved.dk, sri-lanka.adoption.dk

Sydafrika
Laila Broberg 
Rebekkavej 12, 1. sal, 2900 Hellerup, tlf. 61 79 48 08
landegruppesydafrika@gmail.com
www.landegruppesydafrika.dk

Thailand
Ebbe Møller 
tlf. 45 79 24 46 / 40 64 55 84
ebbemoeller@yahoo.dk

Tjekkiet
Anne-Lise Balle 
tlf. 66 14 31 95
www.tjekkiet@adoption.dk

Vietnam
Peter Skjøt 
Vigerslevstræde 12, 2500 Valby, tlf. 36 30 05 28
formand@vietnamadoption.dk
www.vietnamadoption.dk

Interessegrupper

Bal Vikas Venner, Indien
Annette Havemann Linnet, tlf. 49 19 09 13
Hanne Juhl Holm, tlf. 26 36 27 23
www.balvikas.dk, info@balvikas.dk

Colombia – Fanas venner
Ulla Gehlert, Julagervænget 22, 5260 Odense S, 
tlf. 66 15 10 98, sugehlert@yahoo.dk

Eneadoptanter (GEA)
Gitte Wörtwein, tlf. 35 38 32 66
gwortwein@gmail.com

Børnehjemmet Palna, Indien
MetteThomsen, tlf. 38 28 50 25

loKAlforenInGer 

lAndeGrupper
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Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i 
alle faser af en adoption. Rådgiverne er enten 
faglige rådgivere med en specifik relevant 
uddannelse og særlig viden om adoption eller 
adopterede og adoptanter, som gerne lægger 
øre til din historie og kan komme med råd base-
ret på deres personlige erfaringer og forenin-
gens viden i øvrigt.

Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De 
har tavshedspligt. De fleste rådgivere besvarer 
rådgivningsopkald i deres hjem. 

Bemærk faglige- og sær lige rådgivere har 
lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele 
sommeren. Generelt vil det være mest belejligt, 
hvis I ringer efter kl. 20. 

sAGsrådGIvere 
Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål 
om adoption og rådgiver i alle faser af adop-
tionsproceduren fra de første overvejelser om 
adoption til adoptionsbevillingen er givet.

Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til 
adressen: raadgivning@adoption.dk.

For egentlig rådgivning i adoptionssager er 
det bedre at henvende sig telefonisk til en af 
rådgiverne nedenfor, især hvis det drejer sig om 
lidt mere komplicerede sager, f.eks.:
■  Sager, hvor ansøgerne fornemmer risiko for 

helt eller delvist afslag på godkendelse.
■  Anke- og klagesager.
■  Problemer i matchningssager.
■  Problemer i forhold til de formidlende  

organisationer.
Mie Olesen 36 45 02 08
Claus Stenmose 59 44 14 32
Bente Romanoff 33 22 88 68
Janet Majlund 40 58 66 66
Annike Kjær Hansen 35 82 35 43
Josie Køhlert 43 64 70 10

fAGlIGe rådGIvere 
Rådgiverne er fagfolk, der frivilligt rådgiver 
inden for deres professionelle fagområde.

Læge
Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- og 
handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere 
som barn i forslag og adopterede.
Jens Bertelsen,  23 45 49 97
E-mail: musaeus@dadlnet.dk
Ida Bjerrum Bach 25 78 41 24
E-mail:  ibb@dadlnet.dk

Sundhedsplejerske
Rådgiver om den gensidige tilknytningsproces 
mellem barn og forældre, almindelige reakti-
onsmønstre hos barnet f.eks. i forbindelse med 
søvn, måltider og andre dagligdags ting som 
pusling og bad. Hvordan kan man som forældre 
hjælpe sit barn gennem skiftet fra børnehjem/
plejefamilie til adoptivfamilie.
Gitte Korsholm Jørgensen 74 83 22 57

Pædagog
Rådgivning i forbindelse med barnets/børnenes 
start i institution og dagpleje samt eventuelle 
vanskeligheder i institutionen/dagplejen.
Rie Østergaard 97 22 12 87 / 22 43 91 52
Charlotte Christensen 91 21 18 78
E-mail: charlotte@sircus.dk
Telefontid kl. 20.00 - 21.00

Pædagogisk konsulent
Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, 
indskoling og vanskeligheder i institutioner/
skoler.
Gitte Stæhr Larsen 48 24 51 55 / 31 16 69 51

Speciallærer
Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelser 
om en særlig undervisningsindsats i skolen, sær-
ligt i forbindelse med omsorgssvigtede børn.
Pia Robinson 21 66 76 18
E-mail: pia-robinson@hotmail.com

Talepædagog og speciallærer
Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før 
eller efter barnets ankomst. Sparrer evt. med 
den lokale talepædagog.
Irene Bjerregaard 27 12 93 07
Lise Jensen 20 96 39 00
E-mail: stinne_odder@hotmail.com

Psykolog
Rådgiver unge og voksne adopterede og adop-
tivfamilier. Herudover kan psykologen medvirke 
til at videreformidle eventuelle behov for 
længerevarende indsats til relevante behandlere 
og/eller instanser.
Birgit Cederholm 44 44 33 82

Socialrådgiver
Tilbyder råd og vejledning om det at samar-
bejde med sociale myndigheder, dvs. at finde 
vej i systemerne, rådgivning om lov og ret, 
herunder at forstå bevillinger og afslag. Rådgi-
veren kan ikke afgøre eller omstøde kommu-
nens afgørelse, men bistå med vejledning om 
muligheder for at anke en afgørelse.
Lise Rytter Krogh 51 22 07 68

forældrerådGIvere 
Rådgiverne er medlemmer med særlig interesse i 
et bestemt emne inden for adoptionsområdet.

Ventelistefrustrationer
Rådgivning, når man er i adoptionsforløbet og 
oplever frustrationer, fordi forløbet ikke går som 
forventet, eller når det er vanskeligt at klare 
ventetiden.
Jan og Anette Mark 98 43 19 23
E-mail: anettemark@webspeed.dk

Tab af barn i forslag
Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der 
har mistet et barn, som de har haft i forslag og 
været godkendt til.
Janne Skov 66 13 63 02

Adoption af danske børn
Rådgivning om anonym adoption af danske 
børn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelse 
med familie- eller stedbarnsadoption.
Fam. Behmer 64 82 62 20

Adoption af danske børn uden samtykke, 
åbne eller lukkede adoptioner
Rådgivningen er baseret på erfaringer med 
adoption af danske børn uden samtykke, hvad 
end det drejer sig om åben eller lukket adop-
tion ud fra den danske lovgivning fra 2009 om 
tvangsbortadoption. Rådgivningen omhandler 
også erfaringer om plejeanbringelse med hen-
blik på senere adoption.
Henvendelse sker via psykologrådgiveren eller 
rådgivningskoordinatorerne (se andetsteds).

Adoption af præmature børn
Rådgivning om det at få et præmaturt barn i 
forslag eller at have et præmaturt barn.
Trine Boardman  46 37 07 08

Adoption af større børn
Rådgivningssamtaler samt mulighed for kontakt 
til andre familier, der har modtaget større børn, 
som tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring de 
problemer, der kan være forbundet hermed.
Anne Marie Poulsen 28 29 26 18
E-mail: amfp@pbhome.dk

Skoleproblemer
Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder 
knyttet til den adopteredes skolegang.
Bente Pedersen 62 62 20 51

Netværk for „fravalgte“ adoptivforældre
Forældre, som ikke længere kan få kontakt med 
deres børn eller kun har en meget anstrengt 
kontakt.
Kirsten og Flemming Andersen  86 28 16 07

Eneadoptanter/GEA
Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder enean-
søgere rådgivning før, under og efter godkendelse 
samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA 
faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadop-
tion. GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af 
samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i 
adoptionsprocessen.
Marianne Bonne 23 60 34 82
E-mail: mariannebonne@webspeed.dk
Signe Hindsberger 23 31 01 54
E-mail: signhind@post7.tele.dk

Adoptionslinjen
Voksne adopterede tilbyder rådgivning omkring 
det at være adopteret. 
Adoptionslinjen er p.t. under omstrukturering og 
er derfor ikke tilgængelig indtil videre.

r å D g i V n i n g s g u i D e



aDoPtionsKalenDer
Husk, du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen

ID-nr: 46528 

Afs: Adoption & Samfund, Medlemsadministrationen, Skibbroen 6, 2., Postboks 13, 6200 Aabenraa

Dato Tid og sted Arrangement Arrangør og tilmelding

18.9.2011 kl. 14.00 – ca. 17.00
Ferritslev Friskole 
Lundsbjergvej 42 
5863 Ferritslev 

Grill, gøgl og generalforsamling LF Fyn 
Sanne Pedersen, 
tlf. 20 47 02 35 / 65 97 22 97  
eller mail: mai.lan@mail.dk

18.9.2011 Kl. 14 – 15.00 
DGI-huset 
Værkmestergade 17, Århus

generalforsamling og familiearrangement i 
springhallen 

LF Østjylland 
Helle Andersen, tlf. 41 12 53 75  
eller mail: HAHBA@stofanet.dk

20.9.2011 Kl. 19.00 – 21.30,  
Cuben, Østprøven 1 
Christiansfeld 

Foredragsaften og generalforsamling LF Sydøstjylland

29.9.2011 Kl. 18.00 
i salen på Næstved Bibliotek, 
Kvægtorvet 4-6, Næstved.

Generalforsamling og foredrag i LF Sydsjælland Tilmelding inden 22. september på mail: 
sydsjaelland@adoption.dk 

1.10.2011 Kl. 11.00 – 16.30 
Vadum skole

Generalforsamling og foredrag LF Nordjylland
Tilmelding senest 23/9 til:  
adoptionnordjylland@sol.dk  
eller Jens Næsby, tlf. 22 5013 15,  
Torben Fristrup, tlf. 98 52 55 42

8.10.2011  HB-møde

9.10.2011 Kl. 10.00 – 16.00  
hos Concura, 
Tveje-Merløse 10 
4300 Holbæk 

spændende dagsarrangement for teenagere 
og deres forældre.

Mie.Olesen@adoption.dk. Oplys antal 
deltagere og alder. Når tilmeldingen 
er bekræftet, indbetales kr. 100,- pr. 
pers. til reg.1551 konto 3719388809. 
Tilmeldingen er først gældende, når 
betalingen er modtaget!

11.10.2011 Kl. 18.30 – 22.00 
Ringsted Sportscenter, 
Tværalle 8 
4100 Ringsted

Generalforsamling og foredrag med psykolog 
Jens Damkjær 

LF Midt- og Vestsjælland
Bindende tilmelding senest 2.10.2011. 
Lene.Borg.TV2B@hotmail.com  
eller tlf. 59 43 92 01 / 40 60 92 01

16.10.2011 Skælskør Bedsteforældekursus  
For bedsteforældre og andre nære relationer

Michel Gorju, tlf. 30 24 47 64 
Karen Fabricius Hansen, tlf. 26 28 42 13

24.10.2011 Kl. 19.30 – 22.00 
Myggegård Kursus-  
og Mødested 
Stevnsvej 126, Strøby Egede, 
4600 Køge

Coachende workshop for mødre: Skab tid og 
samvittighed til at gøre det du længes efter.

Tilmelding: Trine Brix på  
trinebrix@gmail.com 
Pris: specialpris for adoptivmødre:  
350 kr. / 600 kr., hvis I kommer som 
en duo. 

26.10.2011 Kl. 17.00 
Virum Hallen 
Geels Plads 40 
2830 Virum

Foredrag med læringsstilsekspert Svend Erik 
Schmidt

Prisen er 75 kr. og tilmelding sker ved 
indbetaling på konto 2123 8135 619 075 

29.-30.10.2011 Kl. 10.00 lør– kl. 16.00 søn
Danhostel Svendborg 
Vestergade 45 
5700 Svendborg

Stiftende generalforsamling og arrangement 
for alle unge adopterede

ASU
Tilmelding senest den 15/10 på 
inadygaard@hotmail.com

1.11.2011 Kl. 19.00  
Valby Kulturhus 
2500 Valby

Introaften for kommende adoptanter LF København
Tilmelding: post@moellerolesen.dk

5.11.2011  Landsgeneralforsamling  

20.11.2011 Kl. 15.00
Teatret bag Kroen  
Ordruphøjvej 2, 
2920 Charlottenlund

Juleforestillingen „Findus og Peddersens 
juleforberedelser“

LF København
Tilmelding senest 1. november på 
koebenhavnsomegn@adoption.dk 
Pris er 75 kr. pr. person.

Se flere detaljer om arrangementerne på http://kal.adoption.dk Forkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = Lokalforening
Optagelse til kalenderen: kalender@adoption.dk

Johanna og Frida på hindbærjagt. 
Johanna er 7 år og Frida er 8 år. 
De er begge født i Kina.

Sebastian Zhao og Thilde Ngan, 
begge 4 år. Sebastian er født i 
Kina, Thilde er født i Vietnam.

Reema 5½ år til ponyridning 
ved havnefesten. Reema er født i 
Chennai, Indien.


