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Hvad ved

familien Danmark
egentligt om adoption?
Måske har du et eller flere adoptivbørn, der ser anderledes
ud end dig, og du har vænnet dig til, at mennesker, du ikke
kender, lige sender jer dette, „hvordan hænger det nu sammen blik“. Måske har du et eller flere adoptivbørn, der ligner
dig, og du indimellem ønsker, at pædagogen, læreren eller
kollegaen med det samme kan se, at du har adopteret dit
barn, og tænker, „hvad skal jeg være særligt opmærksom
på?“, men i stedet stiller urimelige krav på baggrund af uvidenhed. Begge og mange andre situationer er et udtryk for,
at familien Danmark ikke ved ret meget om adoption, vi må
tit forklare os, før andre mennesker får os på plads i deres indre univers. Den danske befolknings begrænsede viden om
det livgivende og det udfordrende ved at være adoptivfamilie er en kerneopgave for dig, mig og alle os, der engagerer
os i arbejdet for adoptionsideen. Dette er en af grundene til,
at vores organisation netop hedder – Adoption & Samfund.
Viden om adoption er vigtig. Fagfolk og andre mennesker
generelt ønsker ikke at være ubehagelige – ofte tværtimod,
men de kan komme til at sige eller gøre noget uheldigt af
ren og skær uvidenhed. Derfor er der brug for viden, viden
og atter viden. Fagfolk skal fx vide, at adoptionsrelaterede
adfærdstræk kan ligne ADHD for at undgå fejldiagnoser, og
fagfolk skal fx vide, at sent adopterede, dvs. 2 år gamle eller
ældre, ikke er tosprogede, som de fleste børn født i andre
lande, men har et tabt sprog. Ved professionelle ikke sådanne ting, risikerer de at gøre skade på et barn, der ellers
ikke er mere anderledes, end alle mulige andre børn er anderledes. Lørdag den 28. januar samledes rådgiverne i A&S
til fælles inspiration og erfaringsudveksling for så kvalificeret
som muligt at kunne formidle viden om adoption og rådgive jer som medlemmer bedst muligt om sådanne emner,
mange andre ikke kender til.

i skolen, som teenagere og som voksne. Her vil et videnscenter kunne hjælpe.
Viden og fællesskab er vigtigt. Derfor har vi i år valgt, at vores
landsmøde den 10. og 11. marts i Odense skal indeholde en
åben del, hvor vi opfordrer dig til at invitere sundhedsplejersker, pædagoger og lærere med til landsmødet. På den
åbne del vil der være oplæg for netop disse tre faggrupper. Oplæg, som vi håber, vil skabe inspiration, dialog og
viden, der kan sprede et par
ekstra ringe i det danske
samfunds rørte vande
og dermed bidrage
til forståelse for, at
adoption med den
rette viden og indstilling så absolut
er en attraktiv måde at
stifte familie på.
Jens Damkjær
Landsformand

Viden hos politikerne er vigtig. Derfor besluttede vi i HB
at købe den netop udkomne udgivelse „Adoptionshåndbogen“ til alle HB-medlemmer, et godt skridt på vejen til at
skabe mere viden i befolkningen om adoption. Vi besluttede
også at nedsætte arbejdsgrupper, der indholdsmæssigt og
økonomisk gennemarbejder oplæg om PAS og etableringen
af et videns- og formidlingscenter om adoption, således at
politikerne på Borgen har de bedste muligheder for at få
begge på finansloven. Vi savner viden om adopterede børn
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Jeg er glad,
men ikke taknemmelig
for at være adopteret
Helene Hindberg på 39 år er adopteret fra Korea og har altid haft det godt med at se anderledes ud
og være adopteret. Men hun gider ikke være taknemlig over, at hun fik lov at komme til Danmark

Af Mia Dyvig

„Når vi vælger at adoptere børn fra andre
lande, har vi også nogle særlige forpligtelser – vi har et ansvar, vi skal leve op til,“
siger Helene Hindberg. Hun er 39 år og
adopteret fra Korea. Hendes mørke, livlige
øjne er sat ekstra i fokus med sorte streger i
øjenkrogen og i forlængelse af øjet. Hun er
ikke særlig høj, men fylder alligevel godt i
lejligheden på 5. sal på Nørrebro.
„Selv i Korea er jeg lille,“ griner hun og
viser rundt i lejligheden, der ligner enhver
anden dansk lejlighed med kat, TV og
mahognispisebord.

„Jeg er jo nok mest dansk. Men det har
været skønt, at jeg med Korea har et land,
som jeg har et specielt forhold til.“ siger
Helene og sætter sig ved mahognibordet
under en filmplakat med asiatiske tegn og
motiver.

vil ikke være mit sted,“ siger hun uden at
afvise, at hun kunne finde på at flytte til
Korea i nogle år – på samme måde som
hun har lyst til at bo andre steder i verden
i en periode bare for oplevelsens skyld.

Kung-Fu og animé

Om at besøge Korea:
„Det var underligt. Rigtigt mærkeligt.
Også fordi jeg prøvede at se, om jeg
kunne genkende noget eller føle en
eller anden form for samhørighed
eller opleve en eller anden diffus
følelse af at være hjemme, men det
var der ikke jo. Det var bare et dybt
underligt sted.“

Korea fyldte meget i Helenes barndomshjem, som hun delte med moderen og i
nogle år også med mormoderen.
„Vi talte meget om Korea, min mor købte
bøger om landet og kulturen, og vi vidste
altid, at vi en dag ville besøge Korea.“ fortæller hun og afslører en stor samling dvd’er
med asiatiske film.
„Det startede med Kung-Fu film. Og
kampsport. Det kom jo samme sted
fra som jeg selv.“
I dag fylder asiatiske film fortsat
på hylderne i Helenes lejlighed.
„Ja, jeg føler da en større tilknytning til Korea, end hvis
jeg havde været hvid og
ikke asiatisk.“
Men Helene tror ikke,
hun ville kunne føle sig
hjemme i Korea.
„Det vil altid være et
fremmed sted, som jeg
måske nok har en større
tilknytning til, men det

Helene Hindberg blev adopteret fra Korea af en enlig
kvinde i 1974. „Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan
hun fik lov til at adoptere
mig som enlig. Måske fik
hun dispensation eller
det var en prøveordning.
Men jeg ved det ikke.“
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Har selv søgt om at adoptere
Men Helene har også set adoption fra en anden vinkel – som adoptionsansøger. Sammen med sin nu tidligere mand ansøgte
hun for nogle år siden om godkendelse som
adoptant . Men de gik fra hinanden efter at
være blevet godkendt, og derfor blev adoptionen ikke til noget. I første omgang.
Helene prøver nu at blive gravid sammen
med sin nye partner. Mest fordi det er nemmere og hurtigere at få børn på den måde
end ved adoption. Men foreløbig er det ikke
lykkedes, så adoptionstanken er begyndt at
dukke op igen.
„Jeg har selv altid haft en positiv holdning
til det at være adopteret – det har altid været en integreret del af min personlighed og
identitet. Det var jo det jeg var. Måske er det
derfor, jeg synes det måske er mere naturligt
for mig at adoptere end at føde et barn.“

Stærkt bånd til moderen
Helene blev selv adopteret til Danmark som
toårig af en enlig mor i 1974. I starten boede de sammen med mormoderen, men

Om mangel på
mørkhårede prinsesser:
„Da jeg var lille, blev jeg sur over, at
der ikke var så mange mørkhårede
prinsesser – men så malede jeg dem
bare mørkhårede i stedet for at blive
ked af, at jeg ikke havde lyst hår og
blå øjne. Men nu har det jo ændret sig
– i dag har alle prinsesser mørkt hår.“

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

hun døde, da Helene var seks år gammel.
Derefter bestod familien af Helene og moderen.
„Jeg lignede min mor meget – vores personligheder var meget ens, og vi havde de
samme værdier. Jeg har altid følt mig stærkt i
familie med min mor. Der var ikke nogen, der
kunne have været mere min mor, end hun
var,“ siger Helene og viser albummet frem
med billeder af sig selv som tumling på moderens arm. Moderen døde i 2006.

Forskellige historier og synspunkter
Helene er godt klar over, at ikke alle adopterede har haft et helt så problemfrit forhold
til det at være adopteret fra et andet land og
se anderledes ud, som hun selv har.
Det oplevede hun blandt andet, da hun
i 1990 var med til at starte Korea Klubben,
„Jeg og flere andre adopterede, som jeg
kendte, var kommet i en alder, hvor vi kunne
reflektere over det at være adopteret. Pludselig gik det op for mig, at der var så mange
forskellige historier og synspunkter. Men der
var ikke noget sted, hvor adopterede kunne
mødes, og så måtte vi jo skabe det,“ siger
Helene, der ikke mere er aktiv i foreningen.

Godt med åbenhed og debat

Ikke et valg for eller imod

Om adoption som en forretning:
„For nogle af de lande, der sender
mange børn ud, er det jo en
forretning, Der er nogen, der lever af
det. Der er blandet penge ind i det, og
så skal man være kritisk.“

„Du er jo bare dansker“
Der var ikke noget, der hed PAS-ordning, da
Helene selv blev adopteret tilbage i 70’erne.
Dengang havde man heller ikke den viden,
man har i dag.
„Hvis man ikke kunne få børn, ja så adopterede man, og det var det. Der var ikke
mere i det for mange mennesker. Men for
dem, der voksede op i det og fik den ene
eller anden slags problemer, var det svært.“
Helene peger på, at det især var svært,
hvis den adopterede ikke havde et sted at
gå hen med tanker og problemer.
„Mange forældre var ikke rustet til at
tale med børnene om det. De vidste ikke,
hvad de skulle sige andet end, at ’du er
jo bare dansker’. Men det hjælper jo ikke
én, hvis man føler, at man ikke hører til
nogen steder, eller man føler et pres fra
omverdenen om, at man ikke er ligesom
de er,“ siger Helene, der ikke selv har haft
de store problemer med sin identitet og
tilhørsforhold – noget, hun mener, skyldes,
at moderen var god til at gøre Helenes
anderledes udseende til noget positivt og
smukt og samtidig interessere sig for Helenes fødeland.

Andrea nyder den dejlige sne. Hun er 3 år, født
i Kina.

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

Helene ønsker ikke, at diskussionen nødvendigvis skal føre til, at man skal holde op
med at adoptere.
„Det handler ikke om, at adoption er godt
eller dårligt, men diskussionen kan være
med til at løse op på de problemstillinger,
der er i det.“
For Helene handler det også om, at opfattelsen af adoption skal nuanceres:

Prinsesse Alba Oreoluwa 5 år, Nigeria,
og Spiderman Malthe Rafael 7 år, Colombia.

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

Men hun er fortsat optaget af udviklingen
og temaerne inden for adoptionsverdenen.
„Jeg er fascineret af det apparat, der er
bygget op omkring adoption – endnu en
gang udnytter vesten de ressourcer, der
er i østen. Det er da interessant,“ siger
Helene.
Hun er godt klar over, at det er et følsomt
emne, som det er svært at tale om. Derfor
er hun også glad for, at der langsomt er ved
at komme gang i diskussionen herhjemme
om international adoption.
„Man er nødt til også at forholde sig til
bagsiderne ved adoption – og i hvert fald
være bevidst om, at der er bagsider.“

„Så det ikke bare er det der med, at ih
hvor er det dejligt, at vi kan få nogle stakkels
små børn ude fra østen, som ellers ville have
fået nogle frygtelige liv, hvis vi ikke havde
taget os af dem.“
Og så handler det også om, at vi som land
har et ansvar over for de adoptivbørn, der er
kommet hertil, siger Helene, der blev glad,
da hun læste om PAS-ordningen.
Hun håber, den kan fortsætte, og at der
måske også kan gives bedre hjælp og støtte
til unge og voksne adopterede, hvis de får
brug for det.
„Jeg ved jo heller ikke, hvordan jeg reagerer, når jeg selv bliver mor,“ siger Helene
med tanke på, at mange adopterede, netop
når de selv bliver forældre, oplever, at der
dukker nye spørgsmål og følelser op.

Punk i stedet for PAS
„Jeg har dog haft mit eget lille oprør,“ fortæller Helene med et smil.

Carl 6 år, bryder hjernen med en kryds og tværs.
Carl er født i Korea.
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„Som 18-årig begyndte jeg at interessere
mig for punk. Jeg tænkte, at nu skulle jeg
give den hele armen. Ikke nok med, at jeg
var skævøjet, jeg ville også være en punkskævøje, så jeg rigtig kunne få folk op af
stolene.“
De sorte streger om øjnene bevæger sig
op og ned og signalerer, at der måske stadig er en provo gemt i Helene – en sød
og drillende én. Men også én, der ikke er
bange for at sige sin mening om store emner.

Det har gjort mig s

Egoistiske motiver bag adoption

Af Mia Dyvig

Helene er for eksempel ikke i tvivl om, at ligesom andre forældre får børn af egoistiske
grunde, er det også tilfældet med adoptivforældre.
„Adoption er for forældrenes skyld.“ Sådan så hendes mor også på det:
„Min mor mente ikke nødvendigvis, at
jeg ville få et bedre liv af at blive adopteret
til Danmark. Hun var helt klar på, at hun
adopterede mig for sin egen skyld.“

Taknemlighed
Derfor kan det også provokere Helene, når
hun møder holdningen om, at hun skal
være taknemlig for at være blevet adopteret til Danmark.
„Nogle synes også, at jeg bør føle mig
endnu mere dansk, fordi jeg har været så
heldig at få muligheden for at være dansk.
Hvorfor skal jeg det? Og hvorfor skal jeg
tage stilling til, om jeg er dansk eller koreansk?“ spørger Helene med en smule irritation i stemmen.
Det varer dog ikke længe, før hun igen
smiler. Og heldigvis er det ikke så tit, hun
oplever at skulle stå til regnskab for, hvem
og hvad hun nu egentlig er.
Helene er derfor heller ikke i tvivl om, at
det for hende samlet har været positivt at
være adopteret.
„Det har blandt gjort, at jeg har haft
øje for, at der skal være plads til alle. Vi er
forskellige, men vi skal alle sammen være
her og behandle hinanden ordentligt. Det
kunne jeg selvfølgelig godt være kommet
frem til uden at være adopteret, men det
har nok givet mig nogle genveje.“
Og så var der jo også muligheden for som
hittebarn at lade fantasien få frit løb om,
hvem hun i virkeligheden var – fattig fiskerdatter eller uægte kongebarn?
„Det skal man heller ikke glemme,“ siger
Helene med endnu et grin, mens katten
smyger sig om benene og signalerer, at det
nu er dens tur til at få hendes fulde opmærksomhed igen. 
Red: Efter interviewet er Helene blevet gravid og glæder sig nu til at blive mor – på den
nemme og hurtige måde.
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„Jeg føler mig ikke anderledes, men man kan godt føle sig fremmedgjort som
adoptivbarn,“ siger Jens Ullerup, der i dag er 28. Han blev adopteret fra Korea
som treårig sammen med sin to år ældre søster.

„Uanset hvor jeg er i verden, så har jeg ikke
hjemme nogen steder. I dag har jeg vænnet
mig til følelsen. Det vigtigste er at forholde
sig til, at man har den følelse.“
Det gik op for Jens, da han var et år i
England på skole og også dér blev spurgt,
hvor han kom fra.
„Jeg følte ikke, at jeg kunne sige, at jeg
kom fra Danmark – for det var ikke helt
rigtigt. Det var ikke ligesom de andre danskere, at det var der, jeg kom fra – punktum.
Så jeg mistede lidt mit fundament.“
Han beskriver, hvordan det er lidt, som da
han som barn ﬂyttede fra Fyn til Jylland, og
folk i Jylland sagde, at han var fynbo, men
på Fyn mente de, at han nu var jyde:
„Der er ikke noget sted, hvor du føler dig
forkert, men der er heller ikke noget sted,
du føler dig hjemme.“

Søger ind i sig selv
For nogle adopterede giver samværet
med andre i samme situation og måske
fra samme oprindelsesland en følelse af at
komme lidt tættere på at føle sig hjemme.
Men det appellerer ikke til Jens.
„Fremmedgjortheden får nogle til at
søge sammen med andre, der har samme
baggrund og ser ud på samme måde. Men
det har jeg aldrig gjort. Det har aldrig interesseret mig. Jeg har i stedet søgt ind i mig
selv og søgt min egen selverkendelse og på
den måde fået fred med mig selv.“
Selvom det ind imellem har været hårdt,
ser Jens det som en fordel, at han – som han
selv udtrykker det – tidligt i livet er blevet
konfronteret med sin egen identitet.
„Det, jeg har gjort i forhold til at lære
mig selv at kende, har samtidig gjort mig
stærkere som menneske. Mange af mine
venner har ikke været igennem den selverkendelse, og jeg kan mærke, at mange
af dem har en grundlæggende usikkerhed
i sig selv.“

Moderen har været en vigtig støtte
For Jens har det været en stor hjælp, at moderen altid har lyttet, når han har haft brug
for det.

„Når jeg siger til min mor, at jeg har det
dårligt, så tager hun mig alvorligt og lytter
til mig og prøver at hjælpe.“
Da han var 20 år, begyndte Jens for første
gang at reﬂektere nærmere over sine følelser og især, hvad det var, der ﬁk ham til ind
imellem at isolere sig og trække sig væk fra
de venner, som han har mange af.
„Jeg talte meget med min mor om det
og valgte også at gå i terapi – jeg er ikke typen, der undertrykker tingene. Jeg tager fat
i problemerne, så jeg kan komme videre.“
Og videre kom han og fandt også ud af, at
der er mange, der har det på samme måde
– uden at være adopteret.

Har ikke dyrket Korea
Korea og kulturen har ikke fyldt særligt meget i hans liv:
„Min søster og jeg er ikke opdraget til,
at vi stadig skulle blive ved med at være
koreanske. Og det skal vi heller ikke. Vi
skal opdrages ligesom alle andre børn i
Danmark med højskolesange osv. Jeg ved,
at der er nogen, der holder meget fast i det
koreanske, men det tror jeg bare ikke på.
Det er sådan noget med, at det er sjovt,
at vi har et asiatisk barn, så skal vi lege
asiater!“
Jens kan på den ene side godt forstå, at
adoptivforældre gerne vil fastholde noget
af den baggrund, barnet kommer med,
men han mener ikke, det kan lade sig gøre
i det lange løb.
„Du kan ikke erstatte noget. Du kan ikke
bygge noget op, der ikke er der,“ siger han,
men fortæller samtidig, at Korea alligevel er
kommet mere ind i hans bevidsthed.

Brev fra søskende i Korea
Han og søsteren er nemlig blevet kontaktet
af deres tre ældre søskende, som blev hos
moderen i Korea, mens Jens og søsteren
som de to yngste blev bortadopteret, da
der kom en ny mand ind i moderens liv.
„De har det godt, den nye mand er død,
og de skriver, at de gerne vil høre fra os,“
fortæller Jens og forklarer, hvorfor han planlægger at tage ud og møde familien:
„Jeg vil godt have et bevis på, at jeg ikke
blev forladt, fordi de ikke kunne lide os.“

g stærkere som menneske

Jens Ullerup er glad for at være kommet til Danmark og for at være blevet adopteret. „Det er med til at gøre mig til den, jeg er.“
I fritiden synger Jens i bandet The Fewd, der spiller rock/metal-musik. Foto: Jens Ullerup.

Jens indrømmer, at det er ren egoisme,
der gør, at han vil se sin familie.
„Det er ikke for at få en relation til dem,
men for at få en stor brik i mit liv til at falde
på plads.“
En del af brikken er det, som Jens kalder
sin biologiske arv:
„Hvorfor har jeg de fysiske træk, jeg
har, hvorfor klør jeg mig i nakken, som
jeg gør, hvorfor blinker jeg, som jeg gør.
Det er der, jeg virkelig føler forskellen ved
at være adopteret – ikke at kunne spejle
mig i mine forældre. Det generer mig rigtig
meget.“

Forberedt på stærke følelser
Han forventer ikke, at han vil føle sig
hjemme i Korea – tværtimod:
„Jeg tror, jeg også vil føle mig anderedes
der.“
Han er også forberedt på, at det godt kan
blive en voldsom oplevelse, men den risiko
er han klar til at løbe.
„Det, man hører fra andre adopterede,
der er rejst tilbage til deres fødeland, er, at
det er noget, man godt kan gå ned på. Men
det er jeg parat til, også selvom det måske
koster mig et år af mit liv. Hellere opleve det
nu, end når jeg bliver 60 år.“

Hvornår rejsen kommer til at foregå, ved
Jens ikke endnu. Men han er ikke i tvivl om,
at det kommer til at ske.
Sådan er Jens’ tilgang til de problematikker, livet som adopteret ind imellem byder
på – for at få det bedste ud af livet, må
man tage fat også der, hvor det kan gøre
ondt. 

Nr. 1 | 2012

7

En lille solstrålehistorie fra

det virkelige liv

Nedenunder legende med sin traktor sidder verdens sødeste og kvikkeste dreng, synes vi da i hvert fald. Han sidder
som enhver anden dreng og siger traktor, traktor, ørhn ørhn. Halvandet år, krøltop og med mod på livet. Nååh ja og
så er der noget med hans ene hånd. Men det er drengen Joshua, der fylder i livet og ikke hånden! Kun det, den skal!

Af Mirjam Nielsen

Da vi for halvandet år siden sad til møde
på Danadopt for at finde ud af, hvilket land
vi ville adoptere fra, blev vi spurgt, om vi
ville adoptere et barn med et mindre operabelt handicap. Tankerne går igennem ens
hoved: Hvilket handicap kunne det være,
6 tæer? Hareskår? Skeløjet? Uden tøven
sagde vi ja. Vi mente nok, vi havde ressourcer og overskud til det, hvis det blev aktuelt. Vi kiggede på hinanden nikkede og
sagde, det er et barn, og det har vel ligeså
meget ret til at blive en del af vores familie.
Og så kom vi på listen til Etiopien. Vi fulgte
med på listen, og nummeret kom langsomt
opad. Vi stod nr. 50, nr. 22, 12. osv. Ja, det
var faktisk en veninde, der gjorde opmærksom på, at vi altså nu stod nummer 12 på

listen. Til foråret tænkte jeg måske i april, vi
var i november. Fredag ringer min mand til
mig på skolen. Jeg husker tydeligt, jeg stod
alene i kopirummet, og gudskelov for det,
en dame fra Danadopt havde haft ringet.

Et barn fra Sydafrika
Der var et barn fra Sydafrika, en dreng på 7
måneder, hvis vi var interesseret. De havde
husket os, fordi vi egentlig også havde været
interesseret i Sydafrika, men grundet sommer/juleferie var der gået ged i datoerne,
og så var vi endt med Etiopien. Og så fordi
vi var godkendt til et barn med et mindre
operabelt handicap. Drengen, der var tale
om, havde det, der hed en snørefuge om
højre overarm, der havde skadet nerverne
og forårsaget en drophånd. Det kunne måske forbedres, men ikke helbredes. Jeg blev

helt varm og ør i kinderne og godt tilpas og
bekymret, det hele på en gang. Min kloge
mand sagde til medarbejderne på Danadopt, at sagspapirerne ville vi gerne have,
men ikke billederne. Vi ville sige ja eller nej til
en dreng og ikke et sødt eller grimt billede.
Det tog os nu faktisk ikke mange minutter at
blive enige om, at det var vores dreng!! Og
da vi så havde snakket i telefon med sundhedsplejersken på Danadopt i længere tid,
og mandag eftermiddag så fik billederne af
vores skønne dreng, var vi ikke i tvivl. JA JA
JA. Han skulle være vores. Grundet en uforberedt socialrådgiver, en nægtet udvidet
godkendelse til et handicappet barn og en
tur i adoptionsnævnet efter at have anket
sagen kom vi til Sydafrika i februar og hentede Joshua på dengang 10½ måned.

Vores dejlige lyspunkt
Nu er han halvandet år og livet går sin gang
i det vestsjællandske. Nu er hverdagen på
barsel indtruffet, og Joshuas hånd bliver
bedre og bedre. Han bruger den mere og
mere. Selvfølgelig bliver han generet af det,
men han finder nye veje og bruger armen,
så godt han kan. Han har jo ikke prøvet andet! Vi er blevet behandlet godt og med
ekspertise af alle, efter vi kom hjem med
Joshua. Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ansatte på Danadopt
samt mange flere. Vi er inde i behandlingssystemet og gør det, vi kan for vores lille
modige, herlige, livsglade dreng. Tilværelsen bliver da ingen dans på roser at være
adopteret, have en anden hudfarve og oven
i købet have et handicap, det er hårde sager.
Men når det er sagt, er det det hele værd,
vores dejlige lyspunkt i livet opvejer det hele,
og vi tror på, at vi sammen, vores søn Joshua,
os som forældre og det professionelle behandlersystem kan skabe en tilværelse, der
er værd at leve fuldt ud. Så vi vil bare opfordre alle, der bare har det mindste mod og
overskud til at sige ja til at acceptere et barn
med et handicap. De har brug for dig! 
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Se min seje tatovering. Mathias Guerra Atzen, født i Bolivia, 4 år.

Robel knap 2 år prøver mors sko. Han er født i Etiopien.

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

Vi er klar til fastelavn! Mikkel David 5 år, født i Nigeria, med sine søskende
Lærke 8 og Lasse 11.

Ronja er 5 år og født i Kina.
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Tag dit barns sundhedsplejerske, pædagog
eller lærer med til en spændende dag
i „Den åbne del“ af Landsmødet 2012, der afholdes lørdag, den 10. marts
på Dalum Landbrugsskole ved Odense fra kl. 10.00 – 15.00

For at give vores medlemmer chancen for at få en masse viden om
de særlige behov, adoptivbørn har, har vi valgt at opdele landsmødet 2012 i to dele:
1) En åben del, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage,
og hvor man desuden kan tage sit barns sundhedsplejerske, pædagog eller lærer med.
2) En lukket del, hvor kun de aktive bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger og interessegrupper samt foreningens rådgivere kan
deltage.
Desværre tillader vores økonomi ikke, at vi kan afholde den åbne del
af landsmødet gratis, men vi har bestræbt os på at finde en rimelig
pris, der dækker en del af udgiften til fortæring.
-	200 kr. for almindelige medlemmer, der ikke er aktive i foreningen
(inkl. kaffe, frokost m.m.)
-	375 kr. for sundhedsplejersker, pædagoger eller lærere (inkl. kaffe,
frokost m.m.)
Vi håber, at dit barns sundhedsplejerske, pædagog eller lærer kan
få dækket „kursusudgiften“ på sin arbejdsplads, da det er en meget
rimelig pris for at få en bedre og større viden om, hvad det er for
særlige behov, adoptivbørn har. Da tilmeldingen er bindende, tilbagebetales deltagergebyret ikke ved evt. afbud.
Den lukkede del af landsmødet er forbeholdt de aktive medlemmer i A & S.
De aktive medlemmer skal betale et depositum på 200 kr., der tilbagebetales i løbet af landsmødet, og da tilmeldingen er bindende,
tilbagebetales deltagergebyret ikke ved evt. afbud.
På landsmødets første dag vil der efter „den åbne del“ om lørdagen
være seks workshops:
1. Hvilken rådgivning kan vi tilbyde i A & S?
v/ Mie Olesen, sagsrådgivningskoordinator.
Her kan du høre om den rådgivning, man som medlem af A & S
kan trække på.

4. Få styr på økonomi, drift og tilskud i lokalforeninger og
interessegrupper, v/Jørn K. Pedersen, HB m.fl.
I denne workshop kan man få en indføring i og en dialog om,
hvordan lokalforeninger og interessegrupper får det praktiske
til at fungere i den daglige ledelse. Her vil der være en indføring i, hvordan drift og økonomi nemmest administreres, og ikke
mindst hvordan man opnår tilskud til eventuelle aktiviteter.
5. Kommunikation & samarbejde mellem lokalforeningerne & HB,
v/Kurt Nielsen, LF Kbh. og Lone Lindberg, LF Fyn.
Denne workshop retter sig mod de aktive i LF og HB i forhold til
at fremme kommunikationen i foreningen.
6. A & S’ hjemmeside og sociale medier – webgruppen.
Har du lyst til at være med i arbejdet om vores hjemmeside, eller
har din lokalforening eller interessegruppe brug for en ny hjemmeside, så kan du på denne workshop få nogle tips til, hvordan
du laver en hjemmeside i WordPress.
Vi opfordrer til, at I hjemme i lokalforeningerne og interessegrupperne allerede nu taler om, hvordan I prioriterer at fordele jer til de
forskellige workshops, således at der som minimum er en person,
der deltager i pkt. 4, så I får så mange erfaringer som muligt med
hjem. Vi tror på, at rigtigt mange af jer har gode erfaringer, som
fortjener at blive delt, således at andre også kan få glæde af dem
– erfaringer, der i den sidste ende kommer både medlemmer og
samfundet til glæde. Vi tror også på, at det styrker arbejdsglæden i
bestyrelserne, når I på det første møde efter landsmødet deles om
oplevelserne i de forskellige workshops.

Husk: Tilmelding foregår via vores hjemmeside.
Vi glæder os til at se jer til landsmødet 2012
og i de nævnte workshops.

2. Hvordan skabes en velfungerende lokalforening i A & S?
v/Sanne Haagen Pedersen, LF Fyn.
Kom og del dine erfaringer med andre lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer.
3. Hvordan skabes en velfungerende interessegruppe?
v/Jens Damkjær, Etiopienforeningen.
Kom og del dine erfaringer med andre lande- eller interessegruppers bestyrelsesmedlemmer.
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Landsmødeudvalget 2012:
Lene Borg og Jens Damkjær, HB.

LANDSMØDE
I ADOPTION & SAMFUND
den 10. og 11. marts 2012 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Landsmødets tema: Adoption – en god måde at stifte familie på
Lørdag 10. marts 2012

Søndag 11. marts 2012

Den åbne del af landsmødet
kl. 10.00	Velkomst v/formand Jens Damkjær, herunder skal
vores A & S sang synges!

kl. 8.00	Morgenmad.
kl. 9.00	Introduktion til dagen og A & S sang.

kl. 10.20	„Regeringens syn på adoption som en god måde at
stifte familie på“ v/folketingsmedlem Özlem Cekic, SF.

kl. 9.10	„Adoption er en god måde at stifte familie på“.
	
– Hvordan får vi resten af det danske samfund til at forstå
det? Oplæg ved formandskabet i A & S.

kl. 11.00	„Sådan kan sundhedsplejersken hjælpe adoptivbørn
og deres forældre til at leve det gode liv“ v/sundhedsplejerskerne Rie Hedegaard og Lene Mathilde Have
Petersen, Odense kommune.

kl. 9.45	„Højlunds Forsamlingshus“ med politikere, DA, AC m.fl.
„Sådan vil vi støtte adoption som en god måde at stifte
familie på.“ Under denne paneldebat vil også A & S Ungdom være repræsenteret.

kl. 12.30	Frokost i spisesalen.

kl. 11.30	Cafedialoger, hvor A & S’ medlemmer diskuterer, hvordan
A & S bedst understøtter „adoption som en god måde at
stifte familie på.“

kl. 13.00	„Sådan kan pædagoger hjælpe adoptivbørn og deres
forældre til at leve det gode liv“ v/pædagogerne Rie
Østergaard og Charlotte Christensen.
kl. 14.00	„Sådan kan skolen hjælpe adoptivbørn og deres forældre til at leve det gode liv“ v/lærer Janet Majlund.

kl. 12.15	Fælles afslutning med deltagernes gode råd til HB.
kl. 12.45	Afslutning af landsmødet 2012.
	
Herefter er der sandwich i festsalen, inden vi siger farvel og
tak for denne gang.

kl. 15.00	Afslutning af det åbne møde og herefter eftermiddagskaffe.

Den lukkede del af landsmødet
kl. 15.30	Workshops
· Hvilken rådgivning kan vi tilbyde i A & S?
· Hvordan skabes en velfungerende lokalforening i A & S?
· Hvordan skabes en velfungerende Interessegruppe?
· Få styr på økonomi, drift, tilskud samt proceduren omkring afholdelse af generalforsamling i lokalforeninger
og interessegrupper.
· Kommunikation og samarbejde mellem lokalforeningerne og HB.
· A & S’ hjemmeside og sociale medier – webgruppen.
kl. 16.45 Pause og tid til evt. networking eller afslapning.

Bindende tilmelding skal ske via linket „Tilmelding til landsmødet“
på hjemmesiden senest den 25. februar 2012, hvorefter du indbetaler deltagergebyret til foreningens konto, og når beløbet er os i
hænde, er du tilmeldt.
Tilmeldingerne bliver registreret efter „først-til-mølle“-princippet,
og skulle der imod forventning blive „udsolgt“ af pladser, vil det
fremgå af hjemmesiden.
Har du som aktiv ikke mulighed for at deltage begge dage, er du
velkommen til kun at deltage den ene af dagene.
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at
kontakte én af nedenstående.
Der kan forekomme småændringer i programmet, så hold øje med
hjemmesiden.

kl. 18.00 Middag.
kl. 19.30 Underholdning, og herefter er der ost og rødvin
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Foredrag om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
Torsdag den 19. april 2012 i Vildbjerg Fritidscenter fra kl. 19.00 – 21.30
Maibritt Olesen er psykolog. Hun er uddannet Cand. Psyk i 1995. Har
hovedsagligt arbejdet med børne- og familierelationer, specielt de tidlige
relationer. Maibritt har arbejdet på Toften i Herning og børneafdelingen
på Herning sygehus. Nu arbejder hun på en familieinstitution i Vildbjerg,
hvor hun laver udredning og behandling af plejebørn og adoptivbørn.

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
Grundidéen i tilknytningsteorien er, at man som barn danner nogle
forskellige tilknytningsmønstre alt efter, hvordan forholdet til omsorgspersonerne har været. Disse mønstre bærer man med sig senere i livet,
og de påvirker hele den psykiske udvikling hos det enkelte menneske,
herunder udvikling af nære relationer, mestringsstrategier og forsvarsmekanismer.
Vi skal sammen kigge på tilknytning som begreb og især på, hvordan vi kan arbejde med barnet i hverdagen for at arbejde hen mod
en sikker tilknytning, som giver barnet mulighed for udforskning af
omverdenen og normal identitetsudvikling.
Der vil være mulighed for spørgsmål og svar ud fra de ting, som
deltagerne er optaget af.

1. del:
Det sikre tilknytningsmønster
• Hvordan ses det hos barnet?
Tilknytningsforstyrrelser
• Hvordan ses disse i praksis?
• Hvad betyder det for barnets adfærd?
• Forholdet mellem barn og forældre

2. del:
Indsats – hvordan kan vi hjælpe vores børn?
• Afdækning af problemområder hos barnet.
• Hvor kan vi få hjælp til vores børn?
• Hvad kan vi selv gøre i hverdagen for at støtte barnets udvikling?
Tilmeldingen til Charlotte Arestin senest 25. marts 2012 på mail:
arestin@sol.dk eller mobil 30 51 92 21.
Prisen for foredraget er 75 kr. pr. person. Skriv navn og antal ved
indbetalingen på konto nr. 7600 0001176767.
Adoption & Samfund Vestjylland

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Vestjylland


Et adoptivbarn i familien
Adoption & Samfund Vestjylland inviterer til en eftermiddag for nye og kommende
bedsteforældre/pårørende til adoptivfamilier og selvfølgelig også andre interesserede.
Lørdag den 25. februar 2011, kl. 13.00 – ca. 16.30 på Sognegården i Sunds, Nørrevang 45, 7451 Sunds
Vi får besøg af en bedstemor og hendes datter samt en adopteret
kvinde fra Colombia og en psykolog/PAS-konsulent. Her kan pårørende blive klogere på, hvad der er i spil, når et adoptivbarn kommer ind i familien og ikke mindst, hvilke udfordringer der er for den
nybagte adoptivfamilie.
En bedstemor, Ragna Knudsen, fortæller og viser billeder. Hun
beretter om sine erfaringer med at få et adopteret barnebarn. Hvordan
de første måneder var på godt og ondt, og hvordan det „betaler sig“
at være ekstra opmærksom. Ragna har også et biologisk barnebarn og
vil sætte lidt ord på både forskelle og ligheder i rollen som bedstemor.
Karina Stampe, hendes datter, vil komme ind på ventetiden inden barn
i forslag, samt hvordan man som pårørende støtter bedst.
Psykolog og PAS-konsulent Rikke Yde holder også oplæg og svarer
på spørgsmål. Der kan være meget information at hente for kommende
og nybagte adoptivfamilier og deres pårørende. Rikke Yde vil bl.a. tale
om, hvordan man som nærmeste pårørende kan hjælpe den nybagte
adoptivfamilie, og hvad man som pårørende skal være opmærksom på.
Til slut vil Diana Berg, som er adopteret fra Colombia, fortælle om,
hvordan det er at være adopteret. Hun vil bl.a. komme ind på det at se
anderledes ud, samt det at søge oplysninger om tiden i sit fødeland og
ikke mindst mødet med hendes biologiske mor, som voksen.
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Vi får indblik og indsigt i, hvilken opgave de nybagte adoptivforældre står med. Bedsteforældre har jo alle været forældre og ved, hvad
børn har brug for, men hvad betyder det så, når det nye barn i familie
ikke har fået det fra livets start? Hvad kan man som bedsteforældre
gøre, og hvordan bevarer man de varme hænder og hjerte – også hvis
den nybagte familie har brug for at isolere sig?
Bedsteforældre og andre pårørende skal lytte til deres børn og
spørge ind, og så skal de have respekt for det, som deres børn gerne
vil have dem til. Hvordan man griber det an, vil Rikke Yde give nogle
bud på.
Pris pr. voksen: 75,00 kr. inkl. kaffe og brød.
Sæt X i kalenderen og inviter bedsteforældre og/eller andre pårørende
allerede nu. Børn er velkommen – der vil være lidt aktiviteter til dem.
Tilmelding til Kenneth Aaen på mobil nr. 29 62 26 16 eller på mail:
aaen@youmail.dk.

Vel mødt til en spændende eftermiddag! Alle er velkomne.

TEENAGEARRANGEMENT i Holbæk den 9. oktober 2011
af Mie Olesen

I foråret 2011 besluttede de fem sjællandske lokalforeninger
at gå sammen i A&S Øst. Et fælles forum, der bl.a. skulle give
mulighed for at lave nogle større og dyrere arrangementer, end
hvad man traditionelt kan håndtere i de små lokalforeninger.
Første arrangement blev målrettet unge teenagere og deres
forældre, og det blev en bragende succes. Allerede en måned inden arrangementet løb af stablen, måtte vi lukke tilmeldingen,
så det er tydeligt, at der er et uopfyldt behov for arrangementer,
der retter sig mod denne målgruppe.
Den 9. oktober kl. 9.30 mødtes så 30 familier på værestedet
Concura ved Holbæk. Efter fælles morgenkaffe skiltes familierne,
og de unge blev sendt udenfor sammen med en gruppe klatreinstruktører. Her tilbragte de et par sjove og nervepirrende timer
med at bestige nogle meget høje træer. De modigste fik også
mulighed for at kaste sig bagud fra et reb i 8 meters højde. Heldigvis var sikkerhedsudstyret i orden, så alle unge mennesker
kom helskindet igennem formiddagens mange udfordringer.
Mens de unge mennesker klatrede, samledes de voksne i mødelokalet med dagens to dygtige facilitatorer, Lars Røgilds og
Anna Wejdemann. Formiddagens program var en blanding af
oplæg og erfaringsudveksling, og man nåede rundt om mange
vigtige emner såsom det autonome nervesystem, sanseintegration, skoleproblematikker, den unges historie, biologisk familie,
forladthedstemaer og meget meget mere. Alle deltog aktivt, og
spørgelysten var stor.

Efter fælles frokost var det de unge menneskers tur til at tilbringe et par timer sammen med Lars og Anna. Her så de blandt
andet filmen „Solen skinnede skarpt“, der handler om tre meget
forskellige adopterede unge mennesker, der fortæller om deres
tanker og følelser omkring deres historier og det at være adopteret. Efter filmen talte Lars og Anna med de unge omkring
nogle af filmens temaer. Imens fik også voksengruppen mulighed for at se filmen. Den gjorde et stort indtryk på alle, og der
var mange blanke øjne i salen under filmforevisningen.
Kl. 15.00 samledes børn og voksne til kaffe, kage og en fælles
afrunding af dagen. Deltagerne gav udtryk for, at det havde
været en god dag, hvor der var meget at tage med hjem. En del
familier havde brugt dagen til at danne netværk omkring fælles
problemstillinger, så der blev lavet forskellige aftaler på kryds og
tværs om at mødes igen.
Alt i alt en virkelig dejlig dag. Vi planlægger at gentage succesen
inden for et år eller to, og vi kan kun anbefale de øvrige landsdele at lave lignende arrangementer, da der tilsyneladende er
et stort behov blandt vores medlemmer for at kunne mødes
omkring de udfordringer, der dukker op, når vores kære små
lige pludselig ikke er så små længere …
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ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Sydsjælland

TEMAAFTEN

„Al adfærd er kommunikation“
Det adopterede barn i skolen og SFO
Tag dit barns lærer med til en temaaften med psykoterapeut og supervisor Michel Gorju
Torsdag den 29. marts 2012, kl. 18.30 – 21.30, Næstved Bibliotek, Salen, Kvægtorvet 4-6, Næstved
Aftenens program:
18.30 – 18.45	Præsentation.
18.45 – 19.30	Film fra et børnehjem.
19.30 – 20.20	Den nyere teori og viden om betydningen af forstyrrelser i den tidlige relationsdannelse hos børn.
20.20 – 20.30	Pause.
20.30 – 21.15	Hvilke signaler skal man være opmærksomme på i
kontakten med adopterede børn
• En bio-psyko-social forståelse.
• Om at se invitationerne i barnets (problem) adfærd.
• Om det fælles (forældre – lærere – pædagoger) ansvar, der ligger i at skabe gode udviklingsbetingelser
for barnet.
21.15 – 21.25 Spørgsmål.
21.25 – 21.30 Afslutning på temaaften.

Noah Wu nyder vinteren i haven. Noah er født i Sydkorea.
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Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på
sydsjaelland@adoption.dk, med angivelse af navne, antal
og telefonnummer senest 22. marts 2012.
Der vil være gratis sandwich + vand i pausen.
Yderligere oplysninger: Pia Thomsen, tlf. 31 72 01 02.
Læs mere om Michel Gorju på www.michelgorju.dk.

Med venlig hilsen
Adoption og Samfund Sydsjælland
http://sydsjaelland.adoption.dk

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Fyn og lokalforeningen Sydvestjylland


Foredragsaften med familievejleder Lola Jensen
Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00 – 21.00 i Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ
Vi har inviteret familievejleder Lola Jensen til at holde et foredrag med
fokus på førskolebarnet. Lola er kendt fra forskellige programmer i TV og
i radio, har skrevet flere bøger og benyttes flittigt som foredragsholder.
Desuden har Lola været familievejleder for familier med adoptivbørn.
Lolas foredrag indeholder de specifikke vinkler i forhold til det at
være adoptivforældre, men lægger også vægt på, at adoptivfamilier
også bare er helt almindelige familier som alle andre.

• Parforhold og forældreskab
	Parforholdets positive muligheder i en hektisk hverdag med børn
og job. Hvilke forventninger har vi / kan vi have til hinanden i det
fælles samarbejde omkring barnet.
Har du spørgsmål til foredraget, er du velkommen til at
kontakte Karin Anette Kristoffersen tlf. 30 59 51 52 eller
på mail karinanette.k@hotmail.com.

Lolas foredrag omhandler emner som:

• Tilknytning og relation

Prisen for deltagelse inkl. kaffe/te og kage er 75 kr. for medlemmer
og 100 kr. for ikke-medlemmer.

	At tage imod et barn fra en anden kultur med en ukendt start på
livet, lære at forstå barnets personlighed og handle på dette, så
barn og forældre oplever, at tilknytning og relation ligeså stille
arbejder sig i positiv retning.

Beløbet bedes indbetalt på konto 3600 3600141899
(husk navn i tekstfeltet), efter accept på tilmelding.

• Det gode barneliv hjemme og i daginstitution

Tilmelding senest den 1. marts 2012 til Ulla Gehlert
på mail usgehlert@yahoo.dk eller på tlf. 66 15 10 98.
Medlemsnummer og lokalafdeling oplyses ved tilmelding.

	Hvem bestemmer hjemme i familien? Kunsten at sige nej, så
barnet får lysten til at følge det. Modet til at tage en efterfølgende
konflikt, hvis barnet ikke fandt det nej okay.

GEA (Gruppen af Eneadoptanter)
– en forening under Adoption & Samfund



Vil I med i børneteater? Søndag den 4. marts 2012,
kl. 10.30 – ca. 11.05 opfører Teater Månegøgl gæstespillet

„Rod i kUnsteN“
for de 2 - 6 årige
Stykket handler om en lille piges besøg på et museum, hvor hun inspireret af den moderne
kunst slipper fantasien løs og kommer på en rejse ind i en verden fuld af former, farver, figurer, lyde og musik. Om bedstemor, der hele tiden får nye ideer fra fantasien og derfor ikke kan
ikke blive færdig med sit kunstværk, så udstillingen kan åbne. Om museets kustode Ulf Rod
Andersen, der elsker regler og hellere vil se på billeder af hjorte ved skovsøer end moderne
kunst. Og om, at Ulf Rod Andersen en dag bliver så træt af bedstemors fantasi, at han beslutter sig for at fange den – én gang for alle. En poetisk og humoristisk forestilling for børn og
deres voksne inspireret af moderne kunst.
Teatercaféen åbner 1 time før forestillingens start.
GEA betaler billetterne for barn/børn og voksen.
Evt. besøg i cafeteriet er for egen regning.
Yderligere information kan findes på www.anemoneteatret.dk
Tilmelding skal ske senest den 26.2.2012 til Taina (tainaberg@live.dk)

Isabella med sin bløde tiger. Hun er næsten to
år, født i Etiopien.
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ANNONCE

ANNONCE

BEDSTEFORÆLDREKURSUS
den 24.4.2012 i Skælskør og
den 15.9.2012 i Kolding

For bedsteforældre
og andre nære relationer

Kulturrejse til Korea

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

ADOPTIVBARN I
EN STORFAMILIE
MED DELEBØRN?

BILLEDER
TIL BLADET
Vi vil meget gerne have billeder af
jeres børn til at bringe i vores blad.
Send venligst max. 3 billeder ad gangen. 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
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Unikt og familievenligt rejseprogram skræddersyet til en gruppe
på 15-20 deltagere med koreansk guide, dansk rejseleder,
egen bus og kvalitetsindkvartering.

REJSE INFOMØDER
Vi afholder jævnligt infomøder om rejsen.

For yderligere information og tilmelding kontakt:
kulturrejse@koreaklubben.dk
Læs mere om kulturrejsen på: www.koreaklubben.dk
KOREA

KL

BEN

Ring eller send en sms til
Anne Munch Terkelsen på 26 36 43 37

Korea Klubben tilbyder i samarbejde med Meari Travel
kulturrejser henvendt til adopterede og adoptivfamilier.

UB

Jeg har som eneadoptant adopteret en pige
på to år fra Etiopien i 2011. Jeg er dog ikke
længere enlig, men lever sammen med min
kæreste og hans to biologiske børn på 5 og
8 år, der på skift bor hos os og deres mor
(50/50). Min datter er derfor blevet del af en
familie, der omfatter to børn, der flytter ud
og ind – ofte flere gange om ugen.
Umiddelbart fungerer dette arrangement
fint, men jeg vil alligevel rigtig gerne dele
erfaringer med andre i samme situation.
Hvis der altså findes andre?

Grupperejse d. 6. - 20. oktober 2012

MATERIALE FRA FORENINGEN
Adoption & Samfund udgiver en række pjecer om adoption og adopterede. For eksempel:
Når adoptivbørn skal passes, Adoptivbarn i klassen, Adopteret og voksen og Adoptionsrådgivning – før, under og efter adoptionen.
På www.adoption.dk under „Få
råd og hjælp“ kan du se alle udgivelser fra foreningen og finde
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
finder du en liste med litteratur om emner med relation til
adoption.

ORIENTERING FRA KASSEREREN

Kommende temanumre

Gebyr på kontingentindbetaling,
når du bruger indbetalingskort

BIDRAG
EFTERLYSES!

Adoption & Samfund betaler gebyr hos NETS, hver gang der
udsendes og bruges et indbetalingskort til kontingentindbetaling. Ligeledes bruger vi tid på at håndtere hver enkelt
indbetaling. Derfor er det blevet besluttet, at kontingentindbetaling med indbetalingskort pålægges et gebyr på 25 kr.

Hvordan undgår du at betale gebyr?
Dette gebyr kan du undgå ved at tilmelde betalingen til
NETS (det tidligere PBS).
Har du indtil nu betalt med et indbetalingskort, vil vi i januar, februar eller marts kontakte dig pr. brev eller e-mail.
Heri skriver vi, hvad du skal gøre for at tilmelde betalingen
til automatisk træk fra din konto med NETS og dermed spare
gebyret på 25 kr.
Du kan også allerede nu ringe til medlemsadministrationen
på 35 29 42 54 (kl. 10-15, fredag kl. 10-14) og tilmelde dig
automatisk træk.

Tak for hjælpen!
Det vil lette os meget og spare foreningen for en del omkostninger, hvis du tilmelder dig til automatisk træk.
Ellen Larsen (kasserer)
Klaus Leonhardt (medlemsadministrator)

Redaktionen
arbejder på en
række temanumre til det
kommende år,
og derfor vil vi
meget gerne
have bidrag fra
læserne. Vi modtager også meget
gerne ideer til, hvad
I kunne tænke jer at
læse om.

Del dine erfaringer og skriv om:
RACISME – om frygten for racisme, racisme i hverdagen, direkte/indirekte racisme, racebevidsthed, forskelsbehandling,
diskrimination, social afvisning, utryghed/fremmedgørelse, er
racisme blevet „tilladt“ i samfundet, osv. (deadline 10.03.2012).
Desuden efterlyses bidrag og ønsker til kommende temaer om:
TIDLIG PUBERTET – (hyppighed, årsager, forskning, erfaringer fra adoptivfamilier) deadline 10.05.2012.
NETVÆRK – (landegrupper, hentegrupper, lokalforeninger, internetfora, betydningen af netværk for forældre og børn m.v.)
deadline 10.08.2012.
ALDER – (godkendelsesproblematikker, livsfaser med adoption, adoptanters/adopteredes alder, voksne adopterede, lovgivning f.eks. forslag om hævelse af aldersgrænser for adoptanter) deadline 10.09.2012.
BEDSTEFORÆLDRE – (bedsteforældrerollen, kurser for bedsteforældre m.v.) deadline 10.11.2012.
Alle bidrag sendes til bladet@adoption.dk.
Venlig hilsen Redaktionen

Billeder til temanumre
Vi modtager også meget gerne billeder til temanumrene.
Send venligst maks. tre billeder pr. e-mail. Husk at oplyse
navn, børns alder, adresse og lignende. Billederne skal
være i høj opløsning (min. 1 MB). Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Adoption & Samfunds hjemmeside.
Sypigen Alberte Yi-Xiao 5 år, født i Kina.
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LOKALFORENINGER
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
Else Jungersen Overbye, Parallelvej 12, Nørhalne,
9430 Vadum
Web: http://nordjylland.adoption.dk
Mail: nordjylland@adoption.dk
Tlf.: 98 17 17 11
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

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

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

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

Kaliningrad/Moskva
Helle Pedersen
tlf. 97 17 31 01

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

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
Jeanett Stefansen
Teglværksbakken 31, 2900 Hellerup, tlf. 35 55 78 74
jeanett.jeppe@gmail.com
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)
Gitta Wörtwein, tlf. 40 93 11 03
geagitta@gmail.com
Børnehjemmet Palna, Indien
MetteThomsen, tlf. 38 28 50 25

18 Adoption & Samfund

R Å D G I V N I N G S G U I D E
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 baseret på deres personlige erfaringer og foreningens viden i øvrigt.
Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De
har tavshedspligt. De fleste rådgivere besvarer
rådgivningsopkald i deres hjem.
Bemærk faglige- og særlige rådgivere har
lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele
sommeren. Generelt vil det være mest belejligt,
hvis I ringer efter kl. 20.

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

SAGSRÅDGIVERE

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

Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål
om adoption og rådgiver i alle faser af adoptionsproceduren 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.
Claus Stenmose
59 44 14 32
Mie Olesen
36 45 02 08
Josie Køhlert
43 64 70 10
Annike Kjær Hansen
35 82 35 43
Bente Romanoff
33 22 88 68
Janet Majlund
40 58 66 66

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 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.
Gitte Korsholm Jørgensen
60 12 22 57

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

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 adoptivfamilier. 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 samarbejde med sociale myndigheder, dvs. at finde
vej i systemerne, rådgivning om lov og ret,
herunder at forstå bevillinger og afslag. Rådgiveren kan ikke afgøre eller omstøde kommunens afgørelse, men bistå med vejledning om
muligheder for at anke en afgørelse.
Lise Rytter Krogh
51 22 07 68
Socialpædagog og lektor i pædagogik
Tilbyder råd og vejledning til adoptivforældre
i forbindelse med spørgsmål, der omhandler
mindre, dagligdags udfordringer eller større
vanskeligheder om opdragelse og familieliv.
Bedst efter kl. 20.30 eller skriv gerne en mail,
hvor vi aftaler dag og tidspunkt for samtale.
Jette Eriksen
36 49 84 40 / 22 54 60 53
E-mail:
jee@ucsj.dk

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

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 adoption ud fra den danske lovgivning fra 2009 om
tvangsbortadoption. Rådgivningen omhandler
også erfaringer om plejeanbringelse med henblik på senere adoption.
Henvendelse sker via psykologrådgiveren eller
rådgivningskoordinatorerne (se andetsteds).
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.
Janet Majlund
40 58 66 66
E-mail:
janetmajlund@ofir.dk
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 eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse
samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA
faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption. 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 20
E-mail:
signhind@post7.tele.dk
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ADOPTIONSKALENDER

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

Tid og sted

Arrangement

Arrangør og tilmelding

25.2.2012

Kl. 13.00 - 16.00
Sognegården i Sunds
Nørrevang 45
7451 Sunds

Et adoptivbarn i familien

LF Vestjylland
Kenneth Aaen tlf. 29 62 26 16

28.2.2012

Kl. 19.00 - 22.00
i Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8, 5. sal
2500 Valby

En aften for bedsteforældre og andre pårørende. Kom og hør bl.a. PAS-psykolog Marie
Olsen-Kludt og nogle bedsteforældre fortælle
om deres erfaringer.

LF København
Tilmelding til Janet Majlund på mail:
janetmajlund@ofir.dk
Tilmelding senest 21. februar.

4.3.2012

Kl. 10.30 - 11.15 ca.
„Anemone Teatret“
Suhmsgade 4
1125 Kbh. K.

Børneteater for 2 - 6-årige, gæstespillet
„Rod i kUnsteN“ med TeaterMånegøgl.

GEA
Tilmelding senest 26. februar 2012 til
Taina på mail: tainaberg@live.dk

10.-11.3.2012

Kl. 10.00
på Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Landsmøde 2012

Landsmødeudvalget 2012

13.3.2012

Kl. 19.00 - 21.00
i Tornbjerg Kirke
Skærmhatten 1
5220 Odense SØ

Kom til foredrag med familievejleder Lola
Jensen om førskolebarnet.

LF Fyn og LF Sydvestjylland
Kontakt Karin Anette Kristoffersen
tlf. 30 59 51 52 eller på mail:
karinanette.k@hotmail.com

24.3.2012

Kl. 11.00 - 14.00
i lokalerne hos Neuro - Team
Store Torv 10, 3. sal
8000 Århus C

Make-up-arrangement for unge adopterede
piger fra ca. 13 år.

LF Østjylland
Tilmelding til Jonna Borg Kallehave på
mail: jbk@llehave.dk senest 15. marts.

19.4.2012

Kl. 19.00 - 21.30
Vildbjerg Fritidscenter
Sports Allé 6
7480 Vildbjerg

Om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser ved
psykolog Maibritt Olesen.

LF Vestjylland
Charlotte Arestin
Tilmelding senest 25. marts på mail:
arestin@sol.dk eller mobil 30 51 92 21.

24.4.2012

Kl. 9.00 - 16.00
i Vandresalen

Temadag om forståelse, rådgivning og behandling af adopterede børn og unge med psykologerne Anne Jensen & Anna Wejdemann.

Psykologerne Anne Jensen
& Anna Wejdemann
Kontakt Anna Wejdemann på tlf.
28 77 96 50, aw@annawejdemann.dk
eller kursussekretær Ingeborg Schallert,
på tlf. 78 41 09 34 på mail:
ingeborg.schallert@stab.rm.dk

Se flere detaljer om arrangementerne på http://kal.adoption.dk
Optagelse til kalenderen: kalender@adoption.dk

Forkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = Lokalforening

Frida Ju og hendes veninde Alberte. Frida Ju er 8 år og født i Kina.

