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behov for en international adoptivfamilie, der også bliver 
frigivet til adoption. Foreningen foreslår også, at åbne adop-
tioner skal være en mulighed, men at denne mulighed skal 
tilbydes på et adoptionsfagligt grundlag i hver enkelt sag. Et 
barn skal ikke tvinges til at have kontakt med en biologisk 
familie der fx har udøvet overgreb. Men et barns identitets-
fortælling kan uden tvivl styrkes, med en sund relation til 
barnets biologiske forældre, hvor tilknytningen til adoptiv-
forældrene ikke intimideres. 
Endelig, må det være klart, at adopterede børn, unge og 
voksne samt adoptivfamilier skal kunne få kvalificeret adop-
tionsrådgivning gennem en permanet PAS-ordning (Post 
Adoption Service), og at der skal etableres et Videns- og 
formidlingscenter for adoption således, at personalet i dag-
institutioner, skoler og kommuner kan være klædt på til at 
støtte adoptivbørn og adoptivfamilier. Iværksætter vi i Dan-
mark disse tiltag, vil vi leve op til Haaerkonventionen som vi 
underskrev i 1997.

Bæredygtige adop-
tioner er vejen 
frem – nu venter 
vi blot på politisk 
handling til at rea-
lisere vejen.

Jens Damkjær
Formand for Adoption & Samfund

leDer

Appel om bæredygtig  
adoption i Danmark
Søndag d. 7. marts præsenterede DR-journalist, Line Gert-
sen, i udsendelsen ”21 Søndag” dokumentation for, at mel-
lemmænd har tjent penge på at finde etiopiske børn fra 
fattige familier, til danske adoptivforældre. Hertil kommer, 
at der har været flere meget ulykkelige sager gennem det 
sidste års tid, hvor adoptivbørn fra Etiopien er endt med 
at blive anbragt uden for hjemmet på danske institutioner. 

Formidlingen af adoptivbørn fra Etiopien til Danmark gen-
nem DanAdopt ser nu desværre ud til at være behæftet med 
så megen usikkerhed, at Social- og Integrationsminister Ka-
ren Hækkerup har indstillet formidlingen af etiopiske børn 
til danske adoptivforældre gennem samarbejdspartneren 
DanAdopt. Ministeren ønsker en redegørelse for og under-
søgelse af, om de juridiske og etiske krav for adoption, er 
blevet overholdt.

Foreningen Adoption & Samfund er en interesseorganisation 
der varetager ca. 3.500 adoptivfamilier og voksne adoptere-
des interesser. Vi oplever, at usikkerheden om hvorvidt vore 
adoptioner er gået rigtigt for sig, har bragt både adopterede 
og adoptivforældre i Danmark i en utryg og meget vanskelig 
situation. Vi er nervøse for, om vi uden at vide det, har været 
en del af menneskehandel. Denne situation varetager ikke 
et barns tarv. Det er der imod det værste scenarie, vi kan 
forestille os. Vi har som adopterede, kommende adoptanter, 
adoptivfamilier og som samfund brug for politisk handle-
kraft, der kan skabe en ramme om adoptioner således, at 
adoptivbørn kan få den trygge opvækst i en familie, de efter 
Haagerkonventionen og Børnekonventionen har ret til.   

Adoption handler om et globalt ansvar for børns opvækst. 
Dette perspektiv må vi ikke miste af syne, selv om der er 
begået fejl. Som voksne borgere og ansvarlige myndigheder 
må vi se i øjnene, at vi ikke har gjort det godt nok. På den 
anden side vil det være endnu mere uansvarligt at kaste 
håndklædet i ringen, og stoppe for internationale adoptio-
ner. Der dør i Etiopien ifølge Verdensbanken 77 ud af 1000 
børn inden de fylder 5 år. Disse børn bør kunne få en ny fa-
milie i et andet land som fx Danmark, hvis det er deres sidste 
mulighed for at få en familie. Dette bør myndighederne i 
lande som Etiopien og Danmark kunne have et respektfuldt 
samarbejde om.

Adoption & Samfund arbejder hårdt for, at hver eneste 
adoption foregår etisk og juridisk korrekt i hele adoptions-
forløbet, og at det er barnets tarv, der er i centrum i hele 
processen. Dette kalder vi for bæredygtige adoptioner. 
Adoption & Samfund vil derfor appellere til Social- og Inte-
grationsministeren og Folketingets politikere om, at styrke 
samarbejdet med myndighederne i giverlande som Etiopien 
om adoptioner således, at det kun er de børn der reelt har 
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„Skal du på kursus?“ spørger den afghanske 
taxachauffør nysgerrigt. 

„Landsmøde“, svarer jeg. „I Adoption & 
Samfund“. 

„En skandale“, sukker han. Ikke over, at 
jeg skal tilbringe en lørdag på en land-
brugsskole i udkanten af Odense; det er 
ordet „adoption“. 

„Da jeg så udsendelsen …“ fortsætter 
han og går i stå. En hovedrysten og et dybt 
suk fuldender sætningen. 

Ligesom resten af Danmark har han set 
„Adoptionens pris“, og som alle andre er 
han indigneret. Men er billedet af en ulyk-
kelig Masho blevet billedet på adoption? I 
så fald er der en kamp at kæmpe. En kamp 
om at (gen)erobre billedet af adoption som 
en etisk forsvarlig proces, som en global 
måde at tage ansvar på, og som en lige-
værdig familieform.

Vi er nået frem. 
„God fornøjelse“, siger afghaneren. 
Jeg takker, hanker op i tasken og skrår ind 

over gårdspladsen, mod festsalen. Kulden 
er bidende, solen gemmer sig bag skylaget.

En veloplagt landsformand, Jens Dam-
kjær, byder velkommen. Tilslutningen til 
landsmødet er det højeste i flere år, med 
80 personer lørdag og 45 søndag. Traditio-
nen tro synger vi dagen i gang med adop-
tionssangen „To hænder – to farver“, ak-
kompagneret af sangskriver Nis Grønager 
Madsen og datter Asta. Herefter følger den 

lige så traditionsbundne præsentations-
runde, hvor flere er lige ved at glemme at 
nævne deres børn, de adopterede, til stor 
moro i salen. Et tegn på samhørigheden 
som en selvfølgelighed, der ikke behøver 
præciseres.

Året der gik
Fire mærkesager har været i forfront i for-
eningens arbejde: Ligestilling af eneadop-
tanter med andre enlige forældre i forhold 
til børnetilskud, afskaffelse af 26-års reg-
len, som rammer de adoptivbørn, der er 
adopteret efter 6-årsalderen, permanent 
PAS-ordning (Post Adoption Service), samt 
oprettelsen af et nationalt videns- og for-
midlingscenter for adoption. 

Foreningen har i det forgangne år lø-
bende været i kontakt med social- og inte-
grationsminister Karen Hækkerup i forhold 
til mærkesagerne, og på adoptionskonfe-
rencen på Christiansborg den 19. septem-
ber 2012 blev sagerne ligeledes fremlagt 
og diskuteret.

Noget af arbejdet har båret frugt. I for-
bindelse med vedtagelsen af Socialpakken 
i 2012 blev selvvalgt enlige forsørgere, her-
under eneadoptanter, ligestillet med andre 
enlige forsørgere og får ret til særligt børne-
tilskud med virkning fra den 1. januar 2014. 
Dette resultat skyldes ikke mindst bestyrel-
sesmedlem Marianne Østergaard, der får en 
særlig tak fra formanden.

Der var i 2012 et fald i antallet af hjem-
tagne børn. Adoption & Samfund har et øn-
ske om at give Danmark en styrket position 
i forhold til internationale adoptioner. En 
del af foreningens arbejde må derfor dreje 
sig om at bidrage til denne proces.

Den store medieopmærksomhed om-
kring formidlingen fra Etiopien i kølvandet 
på dokumentarfilmen „Adoptionens Pris“ er 
ikke gået foreningen upåagtet hen; en del af 
formandens tid er blevet brugt på interviews 
m.m., og der er kommet større opmærksom-
hed generelt omkring adoption. Det, der 
manglede i mediedækningen, var imidler-
tid den globale idé og udgangspunktet for 
al adoption, nemlig at det skal føre til et 
liv, der bedrer barnets vilkår. Jens Damkjær 
drager en parallel mellem adoptionstanken 
og filosoffen Peter Kemps ideal om „ver-
densborgeren“, som en, der „tager nutidens 
store brændende globale problemer op for 
at bidrage til løsninger, der kan være til gavn 
for hele menneskeheden“. Adoption bliver i 
denne forståelse en global måde at tage an-
svar på, som samtidig er med til at nedbryde 
skel mellem lande og racer.

Hvad udadtil tabes …
Åbningstalen holdes af Niels Morre, PPR-
psykolog og formand for kommunalt an-
satte psykologer i Danmark. 

Sidste år kom der nye bestemmelser i 
Folkeskoleloven, der betød, at skolele-

Adoption
– en familieform, det er 

værd at kæmpe for
Landsmøde 2013 Dalum Landbrugsskole Odense

Af Annette Smedegaard Christiansen
Fotograf: Irene Damkjær

En engageret lands - 
formand fortæller.
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derne nu i langt højere grad kan undlade 
at inddrage PPR, hvis der skal sættes ind 
i forhold til et barn. Lovændringen bety-
der på den ene side et tab af faglighed 
i beslutningerne. Forældre kan ikke læn-
gere kræve en pædagogisk-psykologisk 
vurdering af deres barn, da beslutningen 
nu ligger i den enkelte kommune. På den 
anden – og positive – side medfører den 
nye lov, at PPR-psykologerne nu frigøres 
til andre opgaver og får en større mulighed 
for at tilrettelægge og tilpasse støtten til 
elever med særlige behov, herunder adop-
tivbørn.

Niels Morres melding er, at PPR-psyko-
logerne som faggruppe vil prioritere at gå 
ind i adoptionsfeltet. Han deler Adoption 
& Samfunds ønske om, at der i kommunalt 
regi sidder fagpersoner, der kan rådgive, 
supervisere og lave behandling i forhold 
til udfordringer af adoptionsspecifik ka-
rakter. 

Når det er en god idé at supplere PAS-
ordningen med en kommunal indsats, er 
det dels på grund af muligheden for at 
få indsatserne mere lokalt forankret, men 
også på grund af de fordele, der ligger i, at 
PPR-psykologerne ved at støtte skolers og 
daginstitutioners måde at håndtere adop-
tivbørns faglige og sociale udfordringer på, 
kan få indsatserne til at gå op i en højere 
enhed.

I nogle tilfælde må barnets udfordringer 
mødes med en individuel indsats. Barnets 
Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, mu-
liggør en lettere tilgang til behandlingsind-
satser, og her vil PPR-psykologerne gerne 
byde ind. 

Fremover arbejder psykologerne mere 
og mere i og med fællesskaber ud fra en tro 
på kontekstens helende karakter. Samtidig 
skal der være plads til forskellighed, og pæ-
dagogikken må derfor være individuelt til-
passet. Når PPR-psykologerne arbejder med 
adoptivbørn, kommer de rene systemiske 
principper dog til kort, indrømmer Niels 
Morre, for den kontekst omkring barnet, der 
arbejdes med, medtænker ikke adoptivbar-
nets tidligere kontekster, og hvordan disse 
har været med til at forme barnet og dets 
forudsætninger.

Mod til at tåle
De løftede øjenbryn, som adoptivforældre 
ofte møder hos læreren, der måske ser 
forældrene som „overpylrede“, må sænkes 
igen, når skolepsykologen kommer ind over 
som fagperson med adoptionsspecifik vi-
den og derfor kan fortælle den uforstående 
lærer, at forældrene jo netop har fanget 
barnets behov. De voksne omkring barnet 
må have blik for første at gøre verden min-
dre omkring barnet, før de kan gøre den 
større. Det kræver tålmod, mod til at tåle, 

men samtidig en velfunderet faglighed at 
kunne tåle på.

Niels Morre forestiller sig at PAS-konsulen-
ter eller ansatte i et videnscenter for adop-
tion – en idé han bakker op om – kunne 
varetage kursusforløb om adoption for PPR-
psykologer, der kunne gøre dem klar til at 
imødekomme adoptanters, skolers, dagin-
stitutioners og andre parters behov. Og de 
kommunale psykologer er klar til at sige ja 
tak til opgaven, afslutter Niels Morre.

Familien, skolen og fællesskabet
Med skolelederkasketten på tager Jens 
Damkjær over. Hans indlæg handler om in-
klusion af adoptivbørn i skole og samfund.

Vi ved, på baggrund af tværnationale 
studier i vestlige lande, at familiebaggrun-
den klart er den største faktor i forhold til, 
hvordan en elev klarer sig i skolen, målt på 
afgangskarakterer. Dernæst kommer klas-
sen og læreren, og til sidst nabolaget og 
skolen. Så når vi taler skole, er samarbejdet 
mellem familien og skolen af afgørende 
betydning. Og når lovgivningen ændrer 
sig, ændres også rammerne for dette sam-
arbejde.

Hvor man før kunne ringe til kommunens 
fagpersonale, når man havde at gøre med 
et barn med udfordringer i nærmeste ud-
viklingszone, skal barnet nu inkluderes i den 
almene undervisning. Jens Damkjær bryder 
sig ikke om ordet „inklusion“, da det implicit 
er et udtryk for, at det barn, der skal inklude-
res, som udgangspunkt ikke er en del af fæl-
lesskabet. Men (også) i den nye virkelighed 
skal der være plads til at være særlig – som 
adoptivbarn og som adoptivfamilie.

Adoptivfamilien som begreb
I dag er adoption som familieform alminde-
lig anerkendt. Som eksempel har Jens Dam-
kjær en lille positiv fortælling med fra sin 
egen skole, hvor 2. klasse havde en under-
visningstime om familieformer. Her delte 
klassen familier ind i fire hovedkategorier: 

kernefamilier, bonusfamilier, regnbuefami-
lier og adoptivfamilier. Adoptivfamilien er 
med andre ord en familieform, der helt na-
turligt inddrages. Alle ved, hvad en adoptiv-
familie er, og hvordan den er sat sammen. 

Sår på sjælen
Hvad mange måske også kan regne ud, er, 
at adoptivbarnet starter sit liv som adopte-
ret med sår på sjælen. Det har mistet sine 
biologiske forældre, har været på børne-
hjem og/eller i plejefamilie, og har måske 
haft forskellige sygdomme. Blandt adoptiv-
børn er der en øget forekomst af henvis-
ninger til specialundervisning, psykiatrisk 
behandling og anbringelser uden for hjem-
met. Det er dog vigtigt også at huske på, at 
75-80 % af adoptivbørnene vokser op og 
lever rimeligt gode liv.

Alle er noget særligt, også adoptivbar-
net. Hvad er så det særlige, når vi taler om 
adoptivbørn?

Sproget
For det første er der sproget. Det gemte 
og det glemte. Når et barn omplantes så 
radikalt som det er tilfældet ved adoption, 
glemmes modersmålet totalt. Sprogskiftet 
medfører for nogle adoptivbørn sproglige 
vanskeligheder, som bl.a. kommer til ud-
tryk i skolesammenhæng. Indlæringen af 
det nye sprog medtager ikke sanserne, og 
de begrebsmæssige associationer mangler. 
Resultatet er et „papegøjesprog“, hvor bar-
net blot imiterer men ikke forstår. I skolen 
trækker man på viden om to-sprogede, men 
det adopterede barn er ikke to-sproget; det 
har mistet et sprog. Vi mangler forskning på 
området. Hvad sker der i en barnehjerne, 
når man mister et sprog og skal opbygge 
et nyt? Denne manglende forskning under-
streger behovet for et videnscenter.

Angst og styrende adfærd
Nogle adoptivbørn får det svært i en bør-
negruppe, fx en klasse, på grund af deres 

Paneldebatten er i gang.

5Nr. 2 | 2013



styrende adfærd. Adfærden bliver ofte sat i 
sammenhæng med opdragelsen eller med 
generne: „De forældre dér, de er vist lidt for 
pussenussede“, eller „Det ligger nok i ge-
nerne“ er typiske forklaringer. Adfærden er 
dog snarere et udtryk for den grundangst, 
barnet lider af, hvor barnet ved at kontrol-
lere sine omgivelser også får kontrol over 
sin angst, fortæller Jens Damkjær. 

Windows of opportunity
Adoptivbarnets identitetsfortælling har hul- 
ler. Tiden før adoptionen, hvor og hvordan 
man er født, og forløbet op til adoptionen 
mangler. De svar, man har, skylder man 
barnet, og de svar, man ikke har, må man 
alligevel snakke med barnet om. Anlednin-
gen til disse snakke kan opstå som såkaldte 
„windows of opportunity“, hvor der er hul 
igennem. Så er det nu, der skal snakkes, og 
ikke om en time eller i morgen.

Charme, selvtillid og mikrofonhår
Selvtillid og selvværd er afgørende for et 
barns trivsel. Det gælder også for adoptiv-
børn. I folkeskolen skal vi være sammen, 
og særligheden skal respekteres. Der skal 
være plads til at være forskellig. Trivsel 
smitter igen af på fagligheden og udbyt-
tet i skolen.

Som et eksempel på selvværd gengiver 
Jens Damkjær en kommentar, givet til et 
adoptivbarn af et andet barn: „Du har mi-
krofonhår“, driller det ene barn. „Nej, jeg 
har afrohår“, svarer adoptivbarnet. Bevidst-
heden om eget værd er på plads.

Fejldiagnoser
Nogle adoptivbørn oplever fejlagtigt at få 
diagnosen ADHD på grund af manglende 
viden om adoption og dens virkninger. Jens 
Damkjær mener snarere, at forklaringen 
skal findes i barnets grundangst for at miste 
igen, der gør, at det har svært ved at sidde 
stille og koncentrere sig. Han ser gerne an-
dre tilgange end Ritalin til det urolige adop-
tivbarn. Endnu et felt, hvor et videnscenter 
kunne have sin berettigelse.

Kompetencecentre
„I have a dream“, siger Jens Damkjær og 
breder armene ud. Hans drøm er, at der 
ved skolerne oprettes kompetencecentre, 
hvor de tilknyttede lærere superviseres af 
en PPR-psykolog, der er frikøbt til opgaven. 
I samarbejde med kommunernes PPR og 
kommunalt ansatte vil disse centre kunne 
gøre en forskel. I stedet for at tale om inklu-
sion af enkelte børn kunne man give noget 
til alle børn.

Jens Damkjær har udviklet en model for 
drømmescenariet, hvor videns- og formid-
lingscentret tilknyttes ankestyrelsen og for-
binder adoptionsfaglighed mellem PAS, de 
kommunale PPR og pædagog- og lærerse-
minarier. „Løsningen på det hele“, som han 
begejstret benævner det.

Særlige maver
Det er blevet tid til frokost, og den inklu-
sion, der ikke altid lykkes i skolesystemet, 
gør sig nu rigeligt gældende. De fleste væl-
ger frit blandt retterne på den velassorte-
rede buffet, men vægtningen varierer; hos 
nogle er det kødet, der dominerer, hos an-
dre det grønne. Ikke noget folkekøkken hér 
men mulighed for individuelle til- og fra-
valg i både mængde og mad. Og blandt de 
bugnende fade gemmer sig små tallerkener 
med gule post-it sedler til dem med særlige 
behov: Gluten-allergikerne, vegetarerne, og 
såmænd også en enkelt anretning til den, 
der ikke tåler tomat.

En familie på godt og ondt
Således gode og mætte møder vi eftermid-
dagens første oplægsholder, psykolog og 
PAS-konsulent Lone Skrubbeltrang. Hvad 
kendetegner en adoptivfamilie på godt og 
ondt, spørger hun og leverer selv et svar.

Umiddelbart er adoptivfamilien en fami-
lie som alle andre, hvor der finder tilknyt-
ning, opdragelse m.m. sted. Men dynamik-
ken, graden, synligheden og forløbet af de 
processer og fænomener, som er i alle fa-
milier, er anderledes. De er vredet og drejet 
på en anden måde på grund af en anden 

fortid. Barnet har oplevet noget, det ikke 
er designet til fra naturens side, nemlig at 
skulle undvære sine forældre. Dette tab på-
virker dybe lag i personligheden og lader 
sig ikke objektivere og måle på. Det er no-
get, der ligger uden for sproget, en rytme.

For at vinde den økonomiske kamp om 
bevillinger er det imidlertid nødvendigt at 
opsamle viden og dokumentere adoptiv-
barnets behov. Denne tilgang til barnet er 
kendetegnet ved strategier, teknik, redska-
ber, rådgivning m.m., men den medfører 
samtidig en tingsliggørelse og en instru-
mentalisering, en verbalisering af det non-
verbale.

Lone Skrubbeltrang oplever adoptivfor-
ældre som nogle af de mest oplyste for-
ældre. „I har kraftedme læst hver en bog!“ 
udbryder hun. Men når man som forældre 
forveksler landkortet med landskabet, når 
man konkluderer, at hvis man tænker og 
gør det rigtige, så får barnet det godt, går 
man galt i byen. Adoptivforældres store 
grad af teknificeret viden bliver en hæmsko; 
man risikerer at blive for objektiv i forhold 
til sit barn, man glemmer kontakten til bar-
net, at se på, hvordan barnet har det. Og 
når tingene ikke går, som forventet, læser 
man flere bøger i stedet for at være sam-
men med barnet. Man gør det rigtige, siger 
det rigtige, men muslingeskallen åbner sig 
ikke helt.

Lone Skrubbeltrang mener, at den lange 
ventetid hos adoptivforældrene, de tab 
man kan have oplevet i forhold til negative 
graviditetstest eller skiftende partnere, kan 
være skadelig i forhold til umiddelbarhe-
den og evnen til at åbne sig over for adop-
tivbarnet. Man risikerer, selv at få en tilknyt-
ningsforstyrrelse.

Et skæbnemøde
Mødet mellem forældre og adoptivbarn 
karakteriserer Lone Skrubbeltrang som et 
skæbnemøde. Som voksne har vi en intel-
lektuel viden: Vi skal være sammen. Forstå-
elsen kommer først senere. Man skal møde 
barnets historie og forholde sig til noget, 

God stemning og smittende latter.
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man ikke er årsag til, men som man ikke 
kan ignorere.

Vores psyke består af en række lag eller 
hylder, om man vil. Når barnet fødes, har det 
ikke følelser men tilstande, der over tid ud-
vikler sig til følelser. Behag bliver til glæde 
og lykke, ubehag bliver til vrede, sorg og 
jalousi. Vi er først en forlængelse af vores 
mor, en symbiose, der kan sammenlignes 
med en ledning med gummi omkring, der 
isolerer eller beskytter tilknytningen. Når 
den nederste hylde er tom, medfører det en 
„systemfejl i programmeringen“, som Lone 
Skrubbeltrang udtrykker det. Den kan blive 
synlig i mødet med adoptivforældrene, un-
der den første forelskelse, eller ved valg af 
uddannelse. 

Nøglen til de problemer, adoptivbarnet 
kan have, ligger til dels i forældrenes tilknyt-
ningsmønster, mener Lone Skrubbeltrang. 
„Ubetinget kærlighed“ kalder hun det, når 
man som forælder tør og vil løse sine egne 
personlige problemer for at kunne hjælpe 
sit adopterede barn. 

Som adoptivforælder har man den sær-
lige udfordring, at barnet ikke nødvendigvis 
giver det tilbage, som man sender ud, men 
noget fra tiden før man mødtes. Og det gør 
opgaven sværere.

Også Lone Skrubbeltrang har en drøm, 
nemlig at PAS var et tilbud, som sundheds-
plejerskerne henviste til, eller at sundheds-
plejerskerne havde adoptionsfaglig viden.

Det kommunale børneområde
Lars Bo Wille, faglig konsulent i Holbæk 
kommune, taler om, hvordan adoptivfor-
ældre kan få den fornødne støtte hos det 
offentlige. Hvilken lovgivning, man skal for-
holde sig til, og hvor der fremadrettet kan 
være en strukturel kobling i det kommunale 
landskab.

I sit oplæg redegør Lars Bo Wille for de 
forskellige indgange til familieafdelingen, 
og hvordan underretninger håndteres. Han 
kommer omkring kriterier for støtte og den 
såkaldt børnefaglige undersøgelse, samt 
støttemuligheder og foranstaltningstyper. 

Som adoptivfamilie kan man ikke få 
hjælp uden en § 50-undersøgelse. Den skal 
dokumentere, at der er behov for særlig 
støtte, og præcisere, hvilken hjælp der er 
brug for. Undersøgelsen skal bl.a. afdække 
ressourcer og problemer hos barnet, familie 
og netværket og inddrage fagfolk, som har 
viden om barnet. I stigende grad anvender 
det kommunale børneområde metoden ICS 
(Integrated Children’s System), der hviler på 
tre ben, nemlig samspillet mellem barnets 
udviklingsmæssige behov, forældrekompe-
tencer, og familieforhold, familie og omgi-
velser. 

Spørgsmålet er, om ICS formår at favne 
adoptionsproblematikker. ICS-konceptet har  

været anvendt på uledsagede flygtninge-
børn, og et forskningstudie viser, at meto-
den havde svagheder i forhold til denne 
gruppe. Man kan formode, at det samme 
gør sig gældende i adoptionssager.

Skal adoptivbørn have den fornødne 
støtte i det offentlige, kræver det, at man 
holder fast i, at alle børn skal have lige mu-
ligheder for udvikling. Adoptivbørns ud-
fordringer skal ligestilles med dem, andre 
udsatte børn kan have. Begrebet „adop-
tionsfaglighed“ skal fastholdes sammen 
med ønsket om oprettelsen af et videns- 
og formidlingscenter, mener Lars Bo Wille, 
og fortsat forskning i området skal under-
støttes. På den måde gør man det muligt 
for det kommunale børneområde i højere 
grad at oparbejde et relevant kendskab til 
målgruppen adoptivbørn og dens speci-
fikke behov. 

Paneldebat
Til stor glæde for Adoption & Samfund 
havde flere politikere fundet tid til at del-
tage i landsmødets vigtige paneldebat 
med temaet: „Sådan kan Folketinget støtte 
Adoption som en familieform, det er værd 
at kæmpe for“. På politikersiden deltog så-
ledes social- og integrationsminister Karen 
Hækkerup, Pernille Skipper fra Enhedsli-
sten, Mette H. Dencker fra Dansk Folkeparti 
samt Sanne Rubinke fra SF. Derudover be-
stod panelet af de tidligere nævnte oplægs-
holdere Lars Boe Wille, Holbæk kommune, 
og Niels Morre, foreningen af kommunalt 
ansatte psykologer i Danmark, samt direk-
tørerne for henholdsvis DanAdopt og AC 
Børnehjælp, Marianne Wung-Sung og Mar-
grethe Primdahl. Ordstyrer i debatten var 
landsformand Jens Damkjær.

Der var bred politisk enighed om bedre 
støtte til adopterede og adoptivfamilier 
og anerkendelse af behovet for rådgivning 
efter adoptionen i form af en permanent, 
landsdækkende PAS-ordning. Det histo-
rieløse barn findes ikke, mindede Pernille 
Skipper om, og ud over en permanent PAS-
ordning så hun også gerne en udvikling af 
selve rådgivningen.

Det blev slået fast, at der er et behov for 
øget forskning og viden på alle niveauer, 
ikke mindst set i lyset af de sidste års for-
skellige sager om anbringelser uden for 
hjemmet. 

Der var vilje fra alle de repræsenterede 
partier til at gøre PAS-ordningen perma-
nent. Spørgsmålet er, om tilbuddet skal 
finansieres af Staten via finansloven, eller 
om der er alternative muligheder, fx at 
gøre tilbuddet til en post i satspuljeord-
ningen.

Det blev ydermere diskuteret, hvordan 
adoptionsspecifik viden kan nå ud til fag-
folk. Skal viden om adoption være en del 

af pensum ved lærer- og pædagoguddan-
nelserne? Skal PPR klædes på til at rådgive 
lærerne om adoption? Skal man satse på 
at udvikle en rådgivning generelt til børn 
med særlige behov, eller til adoption speci-
fikt? Hvilken rolle skal VISO (den nationale 
Videns- og Specialrådgivningsorganisation 
på det sociale område og i specialundervis-
ningen) spille?

Der blev udtrykt et behov for et mere kri-
tisk blik på hele adoptionssystemet, hvor 
det er altafgørende, at adoption foregår 
etisk korrekt i alle led. 

Det optimale er at vokse op i egen fami-
lie, i eget land, siger Margrethe Primdahl 
fra AC Børnehjælp og stiller spørgsmålet, 
om man overhovedet skal arbejde med 
adoption. Hun svarer selv med et stort ja, 
for hvis vi i Danmark opgiver international 
adoption, fordi det er politisk ukorrekt, så 
lader vi nogle af verdens mest udsatte børn 
i stikken. 

Den gode adoption, siger Marianne 
Wung-Sung Fra DanAdopt, er altid til bar-
nets bedste. Alle vil barnets bedste, men 
det er en særlig opgave. De formidlende 
organisationer er mennesker, der arbejder 
med mennesker og ikke varer, og det er 
nødvendigt at respektere og anerkende 
landenes vilkår og behov. I forhold til den 
lovgivningsmæssige indsats i Danmark bør 
fokus ligge på trivselsfremmende frem for 
stigmatiserende tiltag. Og vi skal være re-
torikken bekendt.

Socialministeren er ikke klar til hverken at 
anklage eller frikende tilsynet men mener, 
at det kræver den allerstørste opmærksom-
hed.

Den politiske opbakning til adoption 
som familieform er større end nogensinde, 
konstaterer formand Jens Damkjær, som 
ser frem til at se politikernes ord omsat til 
handling.

Den åbne del af landsmødet er slut, og 
resten af mødet er forbeholdt aktive med-
lemmer i landsforeningerne, landegrup-
perne og hovedbestyrelsen.

Hver fugl synger med sit næb
Efter middagen står den på gospel, ledet 
af Mette Risager, som både er fysiotera-
peut, sanger og kordirigent. Nu er det 
bugmusklerne, stemmen og sindet, der 
skal aktiveres. „Jeeeesus loves you“, skrå-
ler vi, og uanset om vi tror på denne kær-
lighedserklæring eller ej, bliver vi suget 
ind i et fællesskab af stemmer. Vi lægger 
lokalforening, hovedbestyrelse og andre 
tilhørsforhold til side for en stund og op-
deles i mørke mandestemmer, lyse kvin-
destemmer og en kvindegruppe med lidt 
fra begge stemmelejer. Der bliver sunget 
igennem, og to af de modigste stemmer 
synger solo til stor applaus.
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isAbellA 
– mormor og morfars solstråle fra Kina
Vi har været så heldige at få lov til at blive morforældre til den mest 
vidunderlige lille pige fra Kina. Isabella, som dengang hed Liang-Liang,  
kom hertil som 3 ½ år gammel. 

Det tog 5 år inden adoptionen gik igennem. 
Mange tanker og spekulationer kan nå at 
vende, når det skal vare så længe. Er det nu 
det rigtige at gøre, ville barnet trods alt have 
det bedre i det land, det kommer fra, og kan 
det falde til og få et godt forhold til os? 

Da vi først fik set hendes foto og så, hvil-
ken lille gavstrik hun var, kunne vi først rig-
tig få følelserne på plads, vi sendte mange 
gode tanker til hende fra den dag.

Det har været en fantastisk oplevelse for 
os at få lov at følge hendes ankomst og op-
vækst. Isabella er i dag tæt på at være 7 år. 

Vi fik lov at være om hende fra dag et, 
hvor hun ikke rigtig kunne fatte, hvad der 
skete. Den første dag sad vi ude i deres have 
og drak kaffe, og hun skulle opleve græsset, 
blomsterne og et par nye mennesker.

Forældrene havde sendt en mappe med 
billeder af mor og far og af mormor og mor-
far. Så hun kunne kende os, da hun så os.

En lille solstråle
Der gik ikke mange minutter, inden vi blev 
accepteret, og siden har det bare været en 
stor lykke. 

Hun er så fyldt af godt humør og spilop-
per, det er fantastisk at kunne få sådan en 
lille solstråle. 

Hun er meget lærenem og social anlagt, 
hun tager sig meget af de mindre børn i 
børnehaven.

Isabella kommer fra Harbin i det nordlige 
Kina, hvor det er rigtigt koldt om vinteren, 

det kan mærkes på hende, hun er ikke vild 
med at have for meget tøj på. Hun fryser 
ikke, som vi andre her i vinterkulden.

Isabella havde det svært med følelser, 
hun kunne ikke græde, når hun var ulyk-
kelig, så kom der en finger ind i munden, 
og hun lukkede sig inde i sig selv. Hun græd 
heller ikke, hvis hun faldt og slog sig. At 
blive nusset på benene og pustet på maven 
var hun meget uforstående over for, men 
det varede ikke længe, før vi fik hvert et 
ben at nusse på

Isabella havde en meget dårlig motorik, 
da hun kom, hun kunne næsten ikke gå 
op af trapperne, og løbe kunne hun ikke, 
så vi har hoppet ned af mange kantsten 
og gået baglæns, så det har jo også holdt 
os i gang.

Nu farer hun rundt, klatrer, svømmer og 
går til gymnastik og meget andet.

Leger med morfar
Da hun havde været her ca. ½ år, blev 
hun døbt, det var en kæmpe oplevelse for 
hende. Der var 3 børn før hende, der blev 
døbt, så der var rigtig mange i kirke.

På et tidspunkt sad hun på skødet af mor-
far og sang højlydt med på en salme, folk 
kunne ikke lade være med at more sig over 
hende. Hendes dåb var en stor oplevelse 
for hende, når vi går forbi vores kirke her 
i Nyborg, skal vi lige ind og sidde, så skal 
vi have en salmebog og op til døbefonden 
og døbes.

Morfar Viggo blev 80 år, to måneder efter 
hun var kommet hertil, og her underholdt 
hun hele det store selskab med at råbe „skål 
morfar“. Hun har en evne til at gå ind og få 
folk til at føle sig glade.

Der er altid solskin, hvor hun er, og der 
har aldrig været nogen problemer med 
hende, andet end hvad der altid kan være 
med børn.

Vi elsker hende meget højt, og det 
samme tror jeg også gælder den anden vej, 
hun farer morfar om halsen, og kalder ham 
sin dejlige kæreste. De to leger utrolig me-
get sammen, når vi er i Odense, som regel 
gerne en gang om ugen. Hun er meget glad 
for at lege restaurant, så skal der laves mad, 
tages mod bestilling og serveres.

Vi må håbe, at hun ikke vil få mange pro-
blemer med at skulle finde ud af, hvem der 
er hendes mor i Kina. 

Hun er et hittebarn, så det kan jo ikke 
lade sig gøre. Da vi er for gamle til at være 
for hende til den tid, kan vi kun håbe det 
bedste for hende.

Vi er begge gået i gang med at skrive lidt 
om vores egen historie til hende, hvis det 
kan have hendes interesse til den tid. 

Det indre blik
Søndagen forløber med workshops og 
cafédialoger. Hvor blikket lørdag vendte 
udad mod det kommunale og det po-
litiske niveau, er det nu tid til at vende 
blikket indad, mod det fællesskab, der 
består blandt adoptivfamilier, og som på 
foreningsplanet leves i lokalforeningerne 
og landegrupperne. De aktive medlem-
mer samles i en række workshops om råd-
givningen, lokalforeningernes fremtidige 
rolle, hvordan man skaber velfungerende 
lande- og interessegrupper, samt økonomi 
og praktiske procedurer. 

Workshopsene bliver afløst af en række 
cafédialoger, hvor man diskuterer, hvordan 

Adoption & Samfund bedst understøtter 
adoption som en familieform, det er værd 
at kæmpe for. De mange gode forslag og 
diskussion bekræfter den socialitet, der bin-
der medlemmerne sammen, og det „helle“, 
foreningen også er og fortsat skal være.

Kampstatus
På nogle planer er kampen om adoption 
som familieform nået langt. Ethvert barn 
i Danmark ved, hvad en adoptivfamilie er, 
kommunerne er begyndt at erkende, at de-
res viden omkring adoption på nogle punk-
ter er utilstrækkelig, og på det politiske ni-
veau er der lydhørhed over for foreningens 
mærkesager. 

Hvad angår adoption som proces skal 
der vedblivende være et kritisk blik på 
adoptionssystemet både i forhold til un-
dersøgelser af afgiverlande, de biologiske 
forældres retssikkerhed, og godkendelse af 
adoptanter. 

Endelig er der kampen mod de delbille-
der, mange bærer rundt på, af en kompleks 
helhed, der vanskeligt lader sig formidle, og 
som mødet med den afghanske taxachauf-
før var et eksempel på. De skal hverken ud-
viskes eller erstattes, men må suppleres af 
andre delbilleder fra den store billedflade, 
adoption er. 
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Landegruppe 

Sydafrika
– Forever Families Danmark kan fejre 10 års jubilæum.

I 2003 afholdtes der på Danhostel i Giv-
skud stiftende generalforsamling for Lan-
degruppe Sydafrika, som derfor har 10 års 
jubilæum her i 2013. 

Dette fejres på det kommende træf, der 
afholdes i Viborg i weekenden 25./26. maj, 
hvor der udover den årlige generalforsam-
ling bl.a. vil være underholdning af Mek 
Pek, som kigger forbi om lørdagen til glæde 
for både børn og voksne. 

Da landegruppen blev stiftet, var det kun 
muligt at adoptere børn fra Sydafrika gen-
nem Danadopt, som startede med adoptio-
ner fra Sydafrika i 2002.  Året senere, nemlig 
2003, begyndte også AC Børnehjælp at ar-
bejde med adoptioner fra Sydafrika. 

Landegruppen blev startet af en hånd-
fuld familier, og i dag tæller foreningen over 
100 medlemsfamilier med børn fra hen-
holdsvis SA Cares for Life, som er Danadopts 
samarbejdspartner i Sydafrika og børn fra 
Impilo, der er AC Børnehjælps partner. 

Foreningens formål er:
 y at skabe kontakt mellem familier med 

børn fra Sydafrika 
 y at skabe netværk for børn adopteret fra 

Sydafrika

 y at formidle kontakt til kommende 
forældre, der venter barn fra Syd-
afrika 

 y at indsamle og udveksle erfaringer 
mellem foreningens medlemmer

 y at udbrede viden om Sydafrika og lan-
dets kultur til foreningens medlemmer 
og andre interesserede

 y at skabe kontakt til andre, herunder for-
eninger og institutioner, som arbejder 
med adoption eller Sydafrikansk kultur

 y at rådgive vedrørende adoption fra Syd-
afrika

 y at yde administrativ bistand vedrørende 
konkrete velgørenhedsprojekter i Syd-
afrika

Udover det årlige træf afholder foreningen 
også en julefest i henholdsvis Øst- og Vest-
danmark, så medlemmernes geografiske 
placering tilgodeses. Det samme gælder 
i øvrigt træffet, der også holdes skiftevis i 
øst og vest, nemlig i henholdsvis Viborg og 
Hillerød. 

Der afholdes ligeledes en årlig Zoo-dag, 
hvor medlemmerne kan møde op uden for-
udgående tilmelding i én af de parker, hvor 
der vil være en repræsentant fra foreningen 

til stede. Sidste år, var dette muligt i Odense 
Zoo, Ree Park i Ebeltoft samt i København 
Zoo. Dette arrangement er også åbent for 
ikke-medlemmer af landegruppen, så det 
er en oplagt mulighed her at invitere bed-
steforældre eller andre interesserede med 
på udflugt. 

Landegruppen har netop lanceret en 
ny hjemmeside, hvor både medlemmer 
og andre interesserede kan finde informa-
tioner om bl.a. kommende arrangemen-
ter. Man kan ligeledes kontakte lande-
gruppen ang. medlemskab eller blot for at 
få svar på de spørgsmål, man måtte have 
om landegruppen eller om adoption fra 
Sydafrika i øvrigt. Hjemmesiden hedder  
www.landegruppesydafrika.dk 

Mød en ung
der måske har tænkt det samme som dig
I små grupper får du nu mulighed for at 
tale med andre unge adopterede om de 
tanker, du gør dig i forhold til det at være 
adopteret.

Unge fra Adoption & Samfund - Ung-
dom vil også møde op på dagen og bl.a. 
tale om, hvordan det er at mødes med 
andre unge adopterede og være en del 
af et fællesskab. 

Er du interesseret, så mød op til café-
møde søndag den 26. maj  2013 kl. 14 – 17  

på Café Le Bøf, Bagsværd Hovedgade 128 
i Bagsværd.

Tilmelding
Hvis du synes, at det lyder som noget for 
dig, tilmelder du dig ved at sende en mail 
til koebenhavnsomegn@adoption.dk. 

Prisen er 25 kr. – som du bare betaler, 
når du kommer.

Frist for tilmelding er fredag den 17. 
maj 2013

Er du yngre end 15 år eller 
forældre til adopterede?
Vi vil også gerne afholde et lignende ar-
rangement for aldersgruppen 12 – 15 år  
og for forældre, hvis der er interesse for 
det. Har du lyst til at deltage i sådan et 
arrangement, så må du meget gerne 
sende en mail til: koebenhavnsomegn@
adoption.dk og fortælle os om det.

Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen af lokalforeningen Københavns 
Omegn og Adoption & Samfund - Ungdom

Sydafrika

- så kig her!
er du mellem 15 og 18 år?
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temanummer om
Skriv om dine erfaringer om adoption og mad. 

Mad er bl.a. et symbol på kærlighed og omsorg. Gennem mad og mål-
tider opbygges gradvist et tilknytningsforhold mellem barn og for-
ældre. Nogle adoptivbørn reagerer uforholdsmæssigt voldsomt, 
hvis maden mangler, og andre kan helt afvise at spise. Nogle 
børn er underernærede, når de bliver adopterede, og det 
kan være en udfordring at få barnet til at spise, 
eller barnet overspiser eller gemmer mad af 
angst for, at der ikke skal være nok. 

Nogle børn får tilvænningsproble-
mer med kosten, når de skifter land, 
og atter andre tåler ikke særlige 
madvarer fx laktose. 

Mad er også kilde til velvære 
og nydelse. Måske har dit barn 
en særlig livret fra sit oprin-
delsesland, som det bliver ved 
med at holde fast i. Og måske 
er det blevet hele familiens liv-
ret. Del også gerne jeres ynd-
lingsopskrift med læserne.

Send dit bidrag til  
bladet@adoption.dk

Alle medlemmer af Gruppen af adoptivforældre til børn med handicap
inviteres til et spændende arrangement med temaet

et godt liv som adoptivbarn med handicap
Lørdag den 25. maj kl. 13 – 17 
i Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ

Jesper van der schaft 
kommer og holder et oplæg om sine 
egne oplevelse af at være adopteret og 
handicappet. 

Hvad kan vi som forældre gøre for at 
give vores børn et godt liv? Hvad er det 
for et menneskesyn, der møder handi-
cappede i dag? Hvad kan vi gøre for at 
påvirke i positiv retning? 

Efter kaffepausen bliver der mulighed 
for at netværke med andre i samme si-
tuation.

Foreningen byder på kaffe og te. Hvis 
nogen har lyst til at medbringe noget 
sødt eller sundt til kaffen, er det meget 
velkomment.

Arrangementet er gratis, men vi skal 
have en tilmelding nu eller senest den 
19. maj.

Tilmelding sker på:
www.minizone.freeforums.org eller via 
for eningens facebook gruppe. 

Foreningen afholder ordinær general-
forsamling samme sted kl. 12, hvor alle 
medlemmer også er velkommen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Foreningen for 
adoptivforældre til 
børn med handicap

indkalder hermed til 

generAlforsAmling

Lørdag den 25. maj 2013 
kl. 12-13, i Tornbjerg Kirke, 

Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag sendes til formanden:
bernadettemarsh@gmail.com

senest 11. maj 2013

Efter generalforsamlingen inviterer 
foreningen alle medlemmer til at 
deltage i et spændende arrange-
ment med Jesper van der Schaft.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Optagelse i gruppen sker ved henven-
delse til formand Bernadette Marsh:

bernadettemarsh@gmail.com

Der er et årligt kontingent på 100 kr.
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„Unge“ adopterede søges til nyt pilotprojekt

„Adoptionsmestring“ 
– adoption fra mod- til medspiller

Ankestyrelsen gennemfører i løbet af 
2013 et antal gruppeforløb i forbindelse 
med pilotprojektet „Adoptionsmestring“.

Forløbene har særligt fokus på bør-
nenes/de unges egne ressourcer. Det vil 
sige fokus på forløsning af de mestrings-
strategier, de allerede er i besiddelse af. 
Forløbene har overordnet til hensigt at 
styrke mestring i relation til barnet/den 
unge, hvor særligt adoptivbaggrunden 
kan være både en med- og modspiller. 

I gruppeforløbet vil vi have fokus på en 
række særlige temaer, men deltagerne vil 
også selv kunne bringe temaer med ind i 
gruppeforløbet, herunder:

Hvem er jeg? Hvor hører jeg til? 
Tanker om min biologi og mit 
fødeland, mine særlige evner?  
At fange det bedste i situationen! 
Hvad gør jeg, når nogen kalder  
mig „neger“ mv. 

Målgruppen er i første omgang unge 
mellem 11 og 13 år. 

Samtalerne afholdes i Amaliegade 25 
(Ankestyrelsen). Forventelig start er ul-
timo april. Grupperne mødes hver an-
den uge fire gange af to timers varighed. 
Grupperne ledes af faglig konsulent, le-
der for de adoptionsforberedende kurser, 
psykolog Robert Jonasen 

Hvis du/I er interesseret, kan henvendelse 
rettes til Ankestyrelsens kursussekretariat 
på telefon: 33 41 12 54 eller via mail: kur-
sus@familieretsafdelingen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig/jer

Nekrolog
Anders Christensen døde den 13. marts 
2013 efter kort tids pludselig opstået syg-
dom 

Anders var et sjældent menneske, der 
kombinerede varm menneskelighed med 
visioner og engagement. Et energisk men-
neske, der fyldte meget i de sammenhænge 
han deltog i – både i kraft af hans gennem-
slagskraft og hans varme og åbne person-
lighed.
Mange medlemmer vil huske Anders som 
en særdeles aktiv fortaler for forældreløse 
børns ret til et værdigt liv. Gennem mere 
end 30 år arbejdede han i mange sammen-
hænge for bedre vilkår for international 
adoption. Først i Adoption & Samfund, se-
nere i AC Børnehjælp.

Anders blev valgt ind i Adoption & Sam-
funds bestyrelse i 1989 og blev året efter 
formand. Han arbejdede fra starten ihær-
digt for at ændre kulturen i en på det tids-
punkt noget tilbageholdende forening. 
Anders ønskede en aktiv og politisk debat-
skabende forening, som spillede en rolle i 
udviklingen af adoptionsområdet.

Den største udfordring dengang var en 
adoptionslov fra 70’erne, der lagde grun-
den for en på mange måder urimelig og 
formynderisk forvaltning, overfor både 
adopterede og adoptanter. Anders var en 
af de fire forfattere til bogen „Adoption i 
Danmark – oplæg til reform“, der udkom i 
1995. Bogen var Adoption & Samfunds op-
læg til revision af adoptionsloven. Hoved-
tanken i oplægget var, at der skulle være 
mere transparens i de kriterier, man sorte-
rede adoptionsansøgerne efter, at adop-

tanterne skulle vide mere og være bedre 
forberedt til adoptionen, og at Danmark 
skulle tage et større ansvar i udviklingen 
af international adoption. Anders var den i 
forfattergruppen, der lagde mest vægt på 
den internationale udvikling, og han havde 
stærke meninger om, hvordan staten burde 
engagere sig i aftaler med giverlandene, og 
om hvordan de formidlende organisationer 
burde udvikles med et meget stærkere og 
tydeligt humanitært sigte.

Bogen gav en del debat; men dens stør-
ste værdi lå i, at Adoption & Samfund havde 
en sammenhængende politik på alle aspek-
ter af Adoption. En sådan bog skriver ikke 
sig selv. Den var resultatet af mange timers 
diskussioner i forfattergruppen, foreningen 
og HB. Det medførte, at Anders var særdeles 
godt klædt på, da han i 1995 blev forenin-
gens repræsentant i det adoptionsudvalg, 
der skulle forberede en ny adoptionslov. 
Anders forstod at udnytte sit bagland til 
forberedelse af arbejdet i udvalget. Udover 
at være velfunderet havde Anders politisk 
tæft og en stædighed, der tilsammen gav 
resultater i de to betænkninger, der udkom 
i 1996 og 1997.

Ikke mindst takket være Anders’ utræt-
telige indsats fik Adoption & Samfund gen-
nemført mange af vore ønsker i den lov, der 
trådte i kraft i 2000; nok til at vi kunne fejre 
det – også det var Anders god til. 

Anders trådte ud af hovedbestyrelsen i 
1998 for kort efter at blive medlem af AC 
Børnehjælps bestyrelse. Det var en logisk 
følge af hans store engagement i den hu-
manitære side af international adoption. 
Fra 2005 og indtil sin død var han formand 
for AC.

Vi, der dengang arbejdede tæt sammen 
med Anders, vil altid huske ham som en 
utroligt varm, rummelig, intelligent og hu-
moristisk ven, og vi er dybt chokerede over 
hans pludselige død. Adoptionsområdet 
har mistet en ildsjæl. Men allermest tragisk 
er det, at Anders’ kone Anina og deres to 
børn Hee-Sook og Peter-Ditlev har mistet 
en kærlig, indlevende og nærværende 
mand og far, som har forladt dem alt, alt 
for tidligt.

Om Anders kan man med rette sige, at 
han ikke har levet forgæves, og han efterla-
der et væld af gode minder hos de mange, 
der har kendt ham og sat så stor pris på 
ham.

Lars Klüver og Jens Hørlück
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Gea (Gruppen af eneadoptanter)
– en forening under adoption & samfund  

Kom i børneteater 
med GEA
Oplev den eventyrlige teaterkoncert „I Svalens Fodspor“  
for børn i alderen 3 – 8 år

Hvornår: Lørdag den 20. april 2013, kl. 13.00 – 13.40.

Hvor: Anemone Teatret, Suhmsgade 4, 1125 Kbh. K.

Pris: Det koster kun 25 kr. pr. person at deltage for GEA-medlemmer.
Det gælder såvel barn som voksen.

Beløb bedes indbetalt på GEA’s konto i Danske Bank: 
reg. nr.: 1551 konto nr.: 00600 32610 med tekst: „Teater + medlemsnavn“.

(Det koster fuld pris for venner og familie. Fuld egenbetaling for
familie og venner, som selv bedes købe deres billet ved indgangen.)

Læs for yderligere information:
www.anemoneteatret.dk/forestillinger-i-svalene-fodspor.html

Der er mulighed for at mødes allerede derinde kl. 12.00 i teatrets café til en times 
hyggeligt og socialt samvær.

Gea (Gruppen af eneadoptanter)
– en forening under adoption & samfund  

Politiken MiniMaraton 2013 med GEA
Kom med ud og motioner med dit barn sammen med GEA  
– og en masse andre. 

Vi mødes kl. 9.30 ved den nye legeplads i Fælledparken (ved
gyngerne) ved Serridslevvej. Efter løbet nyder vi hver vores medbragte
madpakke og hygger lidt. GEA sørger for saftevand.
Man skal selv sørge for at melde sig til løbet.
I tilfælde af regn er der ingen GEA-base.
Læs om løbet og tilmeld dig via: www.sparta.dk/spartalob/lobsoversigt/159we.aspx  

I tilfælde af spørgsmål kan I skrive til: charlotteolesen@hotmail.com

Tid og sted: Lørdag den 18. maj 2013, kl. 10.00 – 13.00
Start og mål: Østerbro Stadion

Se min nye cykel. Sophia er 3½ år og født  
i Etiopien.

Efterårsferie i Tversted. Frida Ju, 8 år og født  
i Kina.

Tandløse William, 6 år. Født i Korea.
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Anna og Aisha bliver uvenner
Forfatter: Malene Fenger-Grøndahl
Illustration: Annemette Bramsen
Forlag: CDR forlag, 2013
Antal sider: 55, farveillustrationer  

på hver side.
Målgruppe: 5 – 10-årige, men  

nok primært 6 – 8-årige
Formål: Oplæsningsbog.

Anna og Aisha bliver uvenner er nr. 2 i en serie om 
pigen Anna.

Anna og Aisha bliver uvenner, er en hverdags-
realistisk fortælling om et par dage i den 
7-årige Annas liv. Den ydre handling foregår 
i scener fra skolen, hjemme hos forældrene 
og hos Bedste, og er centreret omkring en 
konflikt, der opstår imellem Anna og hendes 
bedste veninde Aisha. Meget af handlingen 
foregår på det indre plan med Annas reflek-
sioner over det land, hun kommer fra, og 
hendes tanker om oplevelser med andre. 
Konflikten imellem de to piger får stor be-
tydning for Annas selvforståelse som adop-
teret fra Kina, og derfor ryster den hende. 

At Anna er adopteret fra Kina, er ikke 
hovedemnet i bogen. Den handler ligeså 

meget om processen i at lære, at forstå, at 
komme i møde og at tilgive på emner alle 
børn, og i særdeleshed adoptivbørn, kom-
mer ud for.

Når man læser bogen, kan man ind i mel-
lem tvivle på, om alle de refleksioner, der 
foregår i Annas lille hoved nu også kan være 
så veludviklede, mens andre kan virke be-
kendte fra små trodsige 7-årige. 

Fortælleteknisk bevæger bogen sig fra 
de enkelte scener ud i associationsrækker 
med fine beskrivelser af Annas univers. Vi 
får mange informationer – ikke blot om 
Kina, men også om Tyrkiet, og bogen ram-
mer fint ned i et mere globalt tankesæt, 
som det former sig mange steder i klasse-
værelserne i Danmark.

Bogen kan med fordel læses af andre end 
adoptivforældre, men samtidig kan den 
absolut anbefales som oplæsningsbog og 
samtalebog for netop adoptivforældre, da 
mange reaktionsmønstre vil kunne genken-
des. Anna er en principfast og bestemt lille 
pige med faste meninger om det, der sker 
omkring hende. Det er kendetegnende for 
rigtig mange adoptivbørn. Fortællingen kan 
derfor lære adoptivforældre, at mange af de 

reaktioner de oplever hos deres adoptiv-
børn – som umiddelbart virker uforståelige 
– kan bunde i noget eksistentielt. 

Illustrationerne er enkle i stregen og let-
forståelige for børn.

Anna og Aisha bliver uvenner er en me-
get indbydende bog, sød og med en god 
sproglig tone. Absolut anbefalelsesværdig 
for adoptivforældre, bedsteforældre og alle 
andre, der vil glæde et yngre barn med at 
læse en god historie. 

Elliot fra Østerby
Forfatter: Iben Høgsberg
Illustration: Anna Gellert Abelin
Forlag: Turbine, 2013
Antal sider: 24, gennemillustreret
Målgruppe: Adoptivbørn alder  

ca. 3 – ca. 7 år
Formål: Højtlæsningsbog/samtalebog

Bogens hovedperson er den treårige Elliot, 
der er adopteret fra Etiopien. Vi følger to ho-
vedbegivenheder i hans liv. Rejsen tilbage 
til Etiopien, da familien skal rejse ud for at 
hente adoptivbarn nummer to og hoved-
personens start i børnehaven. 

For et adoptivbarn er afhentningen af en 
lillebror eller lillesøster – måske fra samme 
land som man selv er adopteret fra – en 
meget voldsom livskrise, hvor der bliver 
rykket ved alt det, der lige var begyndt at 
være trygt. Det er derfor et vigtigt emne 
at tage op i børnebøger, og derved give 
adoptivforældre et redskab til at læse om – 
og fortælle om, hvad der skal ske, og hvad 
det nye barn i familien betyder. På samme 
måde som starten i en institution – børne-
have eller skole – er en ny krise i et adoptiv-
barns liv, hvor det skal lære at håndtere helt 
andre sociale udfordringer end de trygge i 
familiens rammer.

I bogen om Elliot bliver der givet udtryk 
for de rigtige holdninger, og de rigtige for-
klaringer på det der sker, men sproget er 
ind i mellem lidt for konstrueret til at virke 

troværdigt i en højtlæsningsbog til en al-
dersgruppe på 3 – 4 år. Der er desværre en 
tendens i fortællestil til en konstant veks-
len mellem en fortælling til små børn og en 
belæring af voksne om, hvad der er rigtigt 
og forkert. Måske vil forfatteren fortælle for 
meget på en gang. Derved forsvinder fokus. 
Det forældre og bedsteforældre skal og bør 
gøre i forhold til et nyt adoptivbarn i fami-
lien, skal ikke skrives indirekte i en fortæl-
ling til børn.

Der er brug for indbydende informati-
onsmateriale til bedsteforældre, pædago-
ger, legekammeraters forældre og almen 
information om adoption i det hele taget. 
Det kunne derfor være en god ide at skille 
materialet ad. Skrive en fortælling til små-
børn, og skrive en letlæst bog målrettet 
voksne. Der er brug for begge dele – men 
ikke i samme bog.

Så opfordringen kunne lyde til forfatte-
ren om at gribe den bold!

Bogen er fyldt med glade, dejlige tegnin-
ger, der virker indbydende. De mange de-
taljer gør den informativ for små børn. 

BoGanmelDelser af Lisbet Mogensen
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aDoPtion & samFUnD
lokalforeningen midt- og Vestsjælland  

Invitation til foredraget

„Synsneurologi, motorisk intelligens, 
læring og den tidlige udvikling“
med optometrist Hans Tærsbøl OD, Roskilde Synspleje 
Tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.30 – ca. 21.30 i Ringsted Sportcenter, Tvær Alle 8, 4100 Ringsted

Synet er en tillært færdighed, og denne læringsproces starter 
allerede ved fødslen. 

Inden for de første 6 mdr. af den nyfødtes liv oplever han/hun 
myriader af informationer, der bliver bearbejdet, lagret og brugt, 
såfremt de optimale betingelser er til stede.

Synssansen eller evnen til at se er medfødt, hvor tolkningen 
af synsindtrykkene er en tillært proces. 80-85 % af disse sanse-
indtryk bliver bearbejdet af det visuelle system, og derfor har 
samarbejdet mellem de to øjne stor indflydelse på den senere 
læring i skolen.

Ikke alle adoptivbørn har fået den perfekte start på livet, mht. 
stimulering af div. sanser, herunder synssansen og den tidlige 
motorik og det kan senere hen give problemer med modtag-
ningen af den visuelle undervisning i skolen. 

Det kan f.eks. give sig udtryk i manglende koncentration, ge-
nerel urolig adfærd i timerne, div. frustrationer, gættelæsning og 
ombytning af bogstaverne.

En kompenserede brillekorrektion kan være med til at af-
hjælpe problemerne, evt. kombineret med et visuomotorisk 
træningsprogram, hvor de reducerede eller manglende færdig-
heder bliver optrænet.

Vores fantastiske hjerne er heldigvis så fleksibel, at mange af 
disse vanskeligheder ofte kan afhjælpes helt eller delvis.

Foredraget vil være en gennemgang af synets udvikling, den 
tidlige neurologi, de forventede synsmæssige og motoriske 
færdigheder i forhold til alderen, samt hvilke muligheder der 
eksisterer for at hjælpe barnet bedst muligt.

Aftenens foredragsholder, optometrist Hans Tærsbøl O.D., 
fra Roskilde Synspleje, har både den danske og den amerikan-

ske uddannelse indenfor optometrien, og han har arbejdet 
ca. 35 år med børn, unge og voksne med mange forskelligar-
tede synsrelaterede problemstillinger, herunder ADD/ADHD, 
autisme, udviklingsproblemer, ordblindhed og senhjerneska-
der.

Der fokuseres for ofte på vigtigheden af en god synsskarphed 
hos barnet, hvor man ved en almindelig undersøgelse ikke altid 
er opmærksom på, hvordan de to øjne fungerer sammen i for-
skellige sammenhænge.

Der vil være demonstration af nogle af de tests og trænings-
øvelser, som anvendes i klinikken.

Oplægget til aftenen vil forhåbentlig give anledning til mange 
spørgsmål og en god diskussion.

Pris & tilmelding
Deltagerpris kr. 75,- for medl. & kr. 150,- for Ikke-medl. Med i 
prisen er kaffe, the og kage. 

Der er begrænset antal pladser og bindende tilmelding sker 
derfor efter „først-til-mølle princippet“ og skal ske SENEST den 
19. april 2013 til Lene.Borg.2B@gmail.com

I mailen skal der oplyses deltagernavn/e, mobilnr., og medl.nr.

BEMæRK! Når tilmeldingen er bekræftet, skal der STRAKS  
indbetales deltagergebyr til vores konto 0520-438918 
Skriv navn/e eller medlemsnr. i tekstfeltet!

PS! Vi afholder en familiedag i Hedeland v/ Roskilde søndag 
den 16. juni 2013 kl. 10–14. Hold øje med vores hjemmeside 
www.midtogvestsjaelland-adoption.dk

aDoPtion & samFUnD
lokalforeningen Fyn  

Aktiv dag på Stige Ø
Søndag den 9. juni kl. 14 – 17. For børn over 10 år og deres forældre.

Riv en eftermiddag ud af kalenderen; kom og gå på opdagelse 
på Stige Ø sammen med en naturvejleder.
Lær Stige Ø at kende, få en dejlig ude-dag og benyt lejligheden 
til at møde andre adoptivfamilier.

Pris: kr. 25,- pr. person (betales på dagen).
Læs mere på: www.fyn.adoption.dk\aktivdag
Tilmelding til: Lone Lindberg på lone@lindberg-carstensen.dk
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aDoPtion & samFUnD
lokalforeningen Gudenåen  

TEMAAFTEN

ser du mig?
Det adopterede barn i skolen
Tirsdag den 30. april 2013 kl. 18.30 - 21.30 på Næstved Bibliotek, Salen, Kvægtorvet 4-6, Næstved

At starte i skole er for de fleste børn et stort skift i deres liv. For 
det adopterede barn er det endnu et skift blandt alt for mange 
i et kort og turbulent liv. 

Måden, vi møder det adopterede barn på i skolen, kommer til 
at betyde, om det bliver udvikling eller en ny smertefuld ople-
velse af „ikke at blive set og forstået, som den jeg er“. 

Temaaftenen sætter fokus på, hvordan vi som forældre, insti-
tution og skole kan forstå adoptivbarnets reaktioner og tilret-
telægge barnets skoledag således, at vi støtter barnet i at få 
udbytte og en positiv oplevelse af skolen.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på sydsja-
elland@adoption.dk, med angivelse af navne, antal og telefon-
nummer senest 23. april 2013.

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 & Samfund Sydsjælland
http://sydsjaelland.adoption.dk

Aftenens program

18.30 – 18.45 Præsentation

18.45 – 19.05 Film fra et børnehjem. (16 min)

19.05 – 20.00 Den nyere teori og viden om betydningen af forstyrrelser  
i den tidlige relations dannelse hos børn.

20.00 – 20.15 Pause

20.15 – 21.15 Hvilke ting/signaler skal man være opmærksomme på?
En bio-psyko-social forståelse.
Om at se invitationerne i barnets (problem) adfærd.
Om det fælles (forældre – pædagoger – lærer) ansvar der ligger  
i at samskabe gode udviklingsbetingelser for barnet.

21.15 – 21.25 Spørgsmål

21.25 – 21.30 Afslutning på temaaften

Wilma Zulai 7 år er født i Kina, og Ribka 4 år er født i Etiopien. En rigtig charmetrold. Christian Marlon er 6 år og født i Colombia.

15Nr. 2 | 2013



aDoPtion & samFUnD
lokalforeningen Gudenåen  

Foredrag om sansemotorik
Tirsdag 7. maj kl. 18.30-20.30 på Campus Randers, sal 0.11a, Jens Otto Krags Plads 3, Randers

Psykomotorisk terapeut Signe Miranda arbejder som sansemo-
torisk konsulent. Hun har været i kontakt med mange familier, 
hvor barnet har haft sansemotoriske vanskeligheder, som har 
afspejlet sig i barnets adfærd. 

Velfungerende sanser er vigtig for dit adoptivbarn i forhold til:

 y at mærke sig selv og sine personlige grænser
 y hyperaktivitet, uro og søvn
 y koncentration og indlæring
 y at kunne give udtryk for følelser
 y empati, selvværd og selvfølelse

Hør om de primære sanser og deres funktion, symptomer på 
sansemotoriske vanskeligheder og hvordan du som forælder 
kan stimulere disse sanser med den rette dosering. Sansestimu-

lation er en enkel metode, som kan have stor positiv indvirkning 
for dit barn.

Kom og lyt, lær og mærk!

Foredraget arrangeres i samarbejde med VIA University College 
og er åbent for alle interesserede.

Der serveres kaffe og kage i pausen.

Tilmelding senest fredag 3. maj 2013 til:
aogs-gudenaaen@live.dk

Venlig hilsen
Adoption & Samfund – Gudenåen
http://adoption.mono.net

aDoPtion & samFUnD
lokalforeningen nordjylland  

Put dyrene i seng i aalborg Zoo
Torsdag den 30. maj 2013  
kl. 17.45 - 21.00

Kom og vær med til en hyggelig 
aften, hvor dyrepasseren viser os 
rundt samtidig med, at der fortælles 
sjove og spændende historier. 

Vi mødes ved indgangen senest kl. 17.45 
og går samlet til bistroen, hvor der ser-
veres sandwich og 1 sodavand eller øl pr. 
person.

Rundvisning og fortællinger kl. 19.00 – 
21.00.

Kom og oplev en spændende og ind-
holdsrig aften, hvor der vil være god 
mulighed for at stille spørgsmål til dyre-
passerne.

Pris: DKK 75,00 for medlemmer, og DKK 
250,00 for ikke-medlemmer. 

Tilmelding på adoptionnordjylland@sol.dk 
eller Jens Næsby tlf. 2250 1315 senest den  
3. maj 2013. 

Der er et max antal på 100 personer, så 
tilmelding er efter først-til-mølle princip-
pet.

Der sendes en e-mail til jer som bekræf-
telse på jeres tilmelding.

Venlig hilsen
Adoption & Samfund, Nordjylland

Vi gør opmærksom på, at foreningen ser 
sig nødsaget til at eftersende regning 
for deltagelse, hvis man udebliver uden 
afbud.
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Kulturrejse til Korea
5. – 19. oktober 2013 og 4. – 18. oktober 2014

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

Unikt og familievenligt rejseprogram skræddersyet til en gruppe  
på 15-20 deltagere med koreansk guide, dansk rejseleder,  

egen bus og kvalitetsindkvartering.

                                        
    

    

   
   

   
   

  
  

  
  

  
  

  
   

   
   

   
    

     KOREA KLUBBEN
 

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

Annonce

Terapi til Adopterede Børn 
”At bygge bro, mellem fortid og nutid”

Tlf: 2513 0428 

Mulighed for en 
gratis og 

uforpligtende 
introduktions 

samtale 

Solveig Lund Bech 

Psykoterepeut Børneterapeut og Pædagog 
solveigbech@gmail    www.SolveigB.dk 

Mor til 3 adopterede børn 

Konsultation i  
Vejle 

Annonce

Bedsteforældrekursus 
den 28.9.2013 i Ringsted

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

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 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 litteratur.adoption.dk finder du en liste med 
litteratur om emner med relation til adoption. 

materiale Fra ForeninGen

Daniel Min-Wu møder et lille pindsvin.  
Daniel er 4½ år og født i Sydkorea.

Godnat og sov godt.
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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
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.: 61 28 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
pt. Vakant
Mail: nordsjaelland@adoption.dk

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
Anna Maria Poulsen 
amfp57@gmail.com
bulgarien.adoption.dk

Burkinagruppen
Benedikte Lohse
Kollundvej 38, 2770 Kastrup, tlf. 30 79 29 98
bmlohse@hotmail.com
burkinagruppen.dk

Colombia
Kate Nielsen
tlf. 56 14 28 16
colombialandegruppen@gmail.com
www.holagominisite.dk

Danmark
Helle Lykke
Krænkerupvej 6, 4270 Høng, tlf. 51 92 05 95 
www.danskadoption.dk (mail via denne adresse)

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
Søren Lodberg 
Hjortevej 17, 7100 Vejle, tlf. 60 74 12 50 
formand@kinaforeningen.dk, www.kinaforeningen.dk

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
Medlemskontakt: Yvonne Hegaard Hansen
Mail: yvonnehegaard@hotmail.com, tlf. 29 64 17 04
www.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 
Gårdagervej 10, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 30 18
flemming@bratved.dk
dansksrilankaforening@gmail.com
www.dansksrilankaforening.dk 

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

Thailand
Mette Juul Andersen 
Vangeleddet 32, 4760 Vordingborg, tlf. 21 60 19 56
vangeleddet32@hotmail.com

Tjekkiet
Anne-Lise Balle
Lucernevej 16, 5210 Odense NV, tlf. 29 40 91 95
tjekkiet@adoption.dk
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
Maria Thomasson, tlf. 26 25 20 22
mariath9@gmail.com

Børnehjemmet Palna, Indien
Mette Thomsen, tlf. 38 28 50 25

Gruppen af adoptivforældre til børn med handicap
Bernadette Marsh
bernadettemarsh@gmail.com

loKAlforeninger 

lAndegrupper/interessegrupper
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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 kan komme med råd baseret på 
deres personlige erfaringer og foreningens viden.

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

Bemærk, at faglige rådgivere og forældreråd-
givere har lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontak-
tes hele sommeren. Kontakt bedst 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.
Annike Kjær Hansen 35 82 35 43
Mie Olesen 36 45 02 08
Josie Køhlert 43 64 70 10
Claus Stenmose 59 44 14 32
Janet Majlund 40 58 66 66
Bente Romanoff 33 22 88 68
Hvis du ikke træffer nogen, så læg en besked på 
telefonsvareren eller send en mail.

fAglige rådgivere 
Rådgiverne er fagfolk, der frivilligt rådgiver 
inden for deres professionelle fagområde.

Læge
Besvarer spørgsmål om helbreds- og handicap-
forhold hos adoptionsansøgere, 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 
og almindelige reaktionsmønstre. Hvordan 
hjælper man sit barn igennem overgangen fra 
børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie.
Gitte Korsholm Jørgensen 60 12 22 57
Lis Ravn 74 56 85 44
E-mail: lisr@haderslev.dk

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

Pædagog
Rådgiver om 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

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/voksne adopterede og adoptivfa-
milier. Psykologen kan medvirke til at viderefor-
midle evt. behov for længerevarende indsats til 
relevante behandlere og/eller instanser.
Birgit Cederholm 44 44 33 82
Ingen mulighed for at lægge besked på svarer.
Palle Vestberg 33 11 90 20 (dag)
  33 32 94 07 (aften)
E-mail: palle.vestberg@psykologservice.dk
Desuden personlig henvendelse i København.

Socialrådgiver
Råd og vejledning om at samarbejde med so-
ciale myndigheder, dvs. at finde vej i systemerne, 
lov og ret, herunder at forstå bevillinger og 
afslag. Rådgiveren kan ikke afgøre eller omstøde 
kommunens afgørelse, men bistå med vejled-
ning om muligheder for at anke en afgørelse.
Lise Rytter Krogh 51 22 07 68

Socialpædagog og lektor i pædagogik
Råd og vejledning til adoptivforældre vedr. 
mindre dagligdags udfordringer eller større 
vanskeligheder vedr. opdragelse og familieliv. 
Telefonisk bedst efter kl. 20.30.
Jette Eriksen 36 49 84 40 / 22 54 60 53
E-mail: jee@ucsj.dk

Adoptionslinjen
Råd og vejledning om søgning af biologisk op-
hav; motivation, kontakt, søgningsprocess samt 
tiden efter et evt. møde. Generel snak om det at 
være adopteret i Danmark.
Pt. ingen rådgiver på linjen.

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

Ventelistefrustrationer
Rådgivning, når man er i adoptionsforløbet og ople-
ver frustrationer, fordi forløbet ikke går som forven-
tet, eller når det er vanskeligt at klare ventetiden.
Jan og Anette Mark 51 32 39 76

Adoption af præmature børn
Rådgivning om det at få et præmaturt barn i 
forslag eller at have et præmaturt barn.
Trine Boardman  31 55 20 79

Tab af barn i forslag
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

Anonym adoption af danske børn
Rådgivning om anonym adoption af danske børn. 
Helle Lykke 51 92 05 95
E-mail: helle.lykke@gmail.com

Adoption af danske børn uden samtykke, 
åbne eller lukkede adoptioner
Rådgivningen er baseret på erfaringer med 
adoption af danske børn uden samtykke og med 
plejeanbringelse med henblik på senere adoption. 
Iben Høgsberg 29 93 63 44
E-mail: ikh@smilemail.dk

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

Teenager i hjemmet
Rådgivning til adoptivfamilier med spørgsmål 
og problemer vedr. børn i præpubertet og teen-
agealderen. For såvel forældre som unge.
Inger Sørensen 45 93 80 06
E-mail: inger_soerensen@mail.dk

Skoleproblemer
Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder 
knyttet til den adopteredes skolegang.
Janet Majlund 40 58 66 66
E-mail: janetmajlund@hotmail.com

Eneadoptanter/GEA
Rådgiver eneansøgere før/under/efter god-
kendelse og efter hjemtagelse af barn. GEA har 
også faglige rådgivere. Tilbyder desuden hjælp 
til opstart af samtalegrupper når som helst i 
adoptionsprocessen.
Maria Thomasson 26 25 80 22
E-mail: mariath9@gmail.com
Signe Hindsberger 23 31 01 20
E-mail: signhind@post7.tele.dk

r å D G i V n i n G s G U i D e
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ID-nr: 46528 

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

Dato Tid og sted Arrangement Arrangør/kontakt

20.04.2013 Kl. 13.00 – 13.40
Anemone Teatret 
Suhmsgade 4
1125 Kbh. K.

Teaterkoncert I Svalens Fodspor for børn  
i alderen 3 – 8 år

Se mere information: www.anemoneteatret.dk/
forestillinger-i-svalene-fodspor.html 

GEA

Pris: 25 kr. pr. person for GEA-med-
lemmer. Indbetales på: reg. nr.: 1551 
konto nr.: 00600 32610 med tekst:  
„Teater + medlemsnavn“

Tilmelding til geasigne@gmail.com 

Bemærk! Deadline for tilmelding er  
den 6. april 2013

23.04.2013 Kl. 18.30 – 21.30
Ringsted Sportcenter
Tvær Alle 8
4100 Ringsted

Synsneurologi, motorisk intelligens, læring  
og den tidlige udvikling
ved optometrist Hans Tærsbøl O.D. fra Roskilde 
Synspleje

Læs mere her:
www.midtogvestsjaelland-adoption.dk/40373277

LF Midt- og Vestsjælland

Pris: 75 kr. for medl. og 150 kr. for ikke-
medl. indbetales på konto 0520-438918

Tilmelding og spørgsmål til:
lene.borg.2b@gmail.com 

Bemærk! Deadline for tilmelding er  
den 19. april 2013

18.05.2013 Kl. 10.00 – 13.00 
Vi mødes kl. 9.30 ved den  
nye legeplads i Fælledparken 
(ved Serridslevvej)

Politikens MiniMaraton 2013 med GEA
Kom med ud og motioner med dit barn sammen 
med GEA – og en masse andre

GEA

Læs om løbet og tilmeld dig via 
dette link: www.sparta.dk/spartalob/
lobsoversigt/159we.aspx 

Spørgsmål sendes til:
charlotteolesen@hotmail.com 

26.05.2013 Kl. 14.00 – 17.00
Café Le Bøf
Bagsværd Hovedgade 128
Bagsværd

Mød en ung, der måske har tænkt det samme 
som dig 
Er du mellem 15 og 18 år så får du nu mulighed 
for, at tale med andre unge adopterede om 
de tanker, du gør dig i forhold til det at være 
adopteret

LF Københavns omegn

Tilmelding:
koebenshavnomegn@adoption.dk 

Pris: 25 kr., som du bare betaler, når du 
kommer. Frist for tilmelding er fredag 
den 17. maj 2013

30.05.2013 Kl. 17.45 – 21.00
Aalborg Zoo

Put dyrene i seng i Aalborg Zoo
Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor 
dyrepasseren viser os rundt samtidig med, at der 
fortælles sjove og spændende historier

LF Nordjylland

Pris: 75 kr. for medlemmer og 250 kr. for 
ikke-medlemmer

Tilmelding: adoptionnordjylland@sol.dk 
eller Jens Næsby tlf. 22 50 13 15 senest 
den 3. maj 2013

16.06.2013 Kl. 10.00 – 14.00 
Vi mødes på P-pladsen
Vindingevej 201
4000 Roskilde

Find dit indre legebarn frem!
Kom og være med til en social dag i Hedeland, 
hvor vi byder på pizza til alle, og hvor både børn 
og voksne har mulighed for afprøve de mange 
legeredskaber, der findes på området!

LF Midt-og Vestsjælland

Pris: GRATIS

Tilmelding skal ske SENEST den 7. juni 
2013 til Britt Jørgensen på mail:
britt_joergensen@live.dk

ID-nr: 46528 

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

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

Carl, der er otte år og født i Sydkorea, har fart på.
Hvornår kører vi? Thilde Ngan og Sebastian Zhao, begge 
4 år. Thilde er født i Vietnam, Sebastian er født i Kina.


