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Leder

Adoption – en politisk
hånd til et godt liv
Så er det sikkert og vist. A&S holder konference om adoption på
Christiansborg den 19. september kl. 17.00-19.30. Vi kan glæde
os over, at adoption for alvor er ved at komme på den politiske
dagsorden!
Men sådan har det ikke været i mange år. Vi skal blot tilbage til
lederen i dette års første nummer af bladet. Her var overskriften:
”Hvad ved familien Danmark egentlig om adoption”? Et væsentligt spørgsmål at stille sig i en organisation som vores, der
ønsker offentlige midler til at støtte adopterede og adoptiv
familiers vilkår. Antagelsen var, at den almindelige dansker ikke
kender noget til adoption – en antagelse, vi på flere måder fik
bekræftet, da Özlem Cekic fra SF besøgte vores landsmøde i
marts sammen med socialdemokraternes folketingsmedlem,
Maja Panduro, og Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti.
Men der er sket noget. Vi har i A&S fået politikerne i tale. De er
begyndt at interessere sig for os. Det er frugten af et solidt,
grundigt og årelangt arbejde af dygtige frivillige i A&S.

at adoptere et lille barn, fra 40 år til 42 år, og samtidig forlænge
godkendelsesperioden til 4 år. Vi er i A&S blevet hørt og taget
alvorligt, og der ligger et lovforslag, der tilgodeser adoption. Og
selvom det ikke drejer sig om vores mest centrale A&S-ønsker
som PAS på finansloven, videns- og formidlingscenter, det særlige børnetilskud til eneadoptanter og fjernelse af 26-årsreglen,
så har det politiske Danmark fået øjnene op for adoption.
Özlem Cekic har inviteret A&S til konference på Christiansborg, og hun henviste under den efterfølgende debat på
folketingets talerstol direkte til Adoption & Samfund, ligesom Karen Hækkerup også tydeligt viste sit kendskab til
vores organisation. Lad det være lovende toner for adoptions
konferencen den 19. september.
Alle adopterede og adoptivfamilier ønskes en god sommer.
Vi ses på Borgen til efteråret.
Jens Damkjær, formand.

Vi har i A&S siden landsmødet i 2011 arbejdet med en mere
bevidst mediestrategi. En tilgang, hvor vi som adoptivfamilier
og adopterede ikke vil kendes som udsatte familier med ulykkelige historier, for dette er ikke kendetegnet for os. Sandheden
er nærmere, at de fleste adopterede og adoptivfamilier lever
livet på godt og ondt, nøjagtigt som den øvrige familien Danmark gør – blot med den tilføjelse, at adoptivbørn altså har
mistet deres biologiske forældre, og at den slags uomtvisteligt
sætter sine spor i den menneskelige sjæl – spor, der kræver en
særlig opmærksomhed og faglighed for, at adoptivbørn kan
blive til hele mennesker.
At behandle alle ens kan siges at være den værste forskels
behandling af alle. Et rigt samfund med lige muligheder for alle
borgere er netop kendetegnet ved, at vi i daginstitution, skole,
på arbejdspladsen, ja dybt i den danske folkesjæl bærer den
grundforståelse, at alle mennesker er særlige med forskellige
behov og potentialer. Adoptivbørns særlige start på livet har
med denne grundforståelse krav på at blive set med en særlig
faglighed – tilgange, der kan hjælpe og give svar på spørgsmål,
som artiklerne i dette nummer af bladet peger på, fx det grundlæggende identitetsspørgsmål ”hvor kommer jeg fra”? Et
spørgsmål, der kan vække overvejelser for nogle adopterede
om som unge eller voksne at rejse tilbage til landet, hvor de er
født. Eller spørgsmålet om at blive undervist i fødelandets
sprog, da adoptivbørn har et gemt, glemt sprog, hvortil megen
omverdensforståelse knytter sig.
På landsmødet i foråret viste de besøgende folketingspolitikere
en stor interesse og en lyst til at vide mere om adoptions
området. Et efterfølgende foretræde for integrations- og socialminister Karen Hækkerup viste, at denne interesse var nået til
ministerniveau, og fredag den 25. maj fremlagde ministeren så
et forslag om at øge aldersgrænsen for adoptanter, der ønsker

Nr. 3 | 2012

3

Temadag for pædagoger med kontakt til adoptivbørn:

Hvor kommer jeg fra?
Under overskriften »hvor kommer jeg fra« afholdt jeg i samarbejde med
psykolog Benny Ellermand, støttepædagogkorpset og min mødregruppe
en temadag for pædagoger med kontakt til adoptivbørn i hverdagen i
institutionerne.

Af Karina Wollsen Diers

Baggrunden for denne temadag var, at min
datter Isabella oplevede nogle vanskeligheder i sin vuggestue, og pædagogerne
efterspurgte redskaber til at kunne hjælpe
hende. De var bange for at gøre noget forkert, sagde de.
Jeg tog derfor kontakt til støttepædagogkorpset, hvor vi sammen lagde et program for dagen og søgte penge i den pulje,
der hedder forebyggende arbejder.
Dagen startede med, at Benny Ellermand
kort fortalte om de generelle vilkår for
adoptivbørn, så alle vidste, hvilke vilkår børnene kommer fra, og hvilke svigt børnene
har oplevet, inden de blev bortadopteret
til Danmark eller hvilket som helst andet
land. Mange af deltagerne kunne pludselig
forstå, hvorfor den femårige dreng lægger
alle madderne oven på hinanden og putter
det hele i munden på én gang. Hvor han
kommer fra, var det med at spise så hurtigt
som muligt, ellers var det ikke sikkert, man
fik noget.

Fortæl historien
Som dagen gik, blev det synligt for alle deltagere, at det var vigtigt, at de fik børnenes
historie med, når de starter i institutionen.
Nogle tilkendegav, at de måske ikke altid
var lige opmærksomme på, at det var vigtigt, at de fik børnenes historie fortalt og
måske endda et par gange. Der er helt tydeligt en sammenhæng mellem det, børnene
har oplevet det/de første leveår, og hvordan
de reagerer i dagligdagen i institutionen.

»Der er helt tydeligt en

sammenhæng mellem det, børnene
har oplevet det/de første leveår, og
hvordan de reagerer i dagligdagen i
institutionen.
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Dermed også en opfordring til forældrene om, at vi fortæller hele historien og
nok gerne et par gange.

En balancegang
Et af de emner, der blev diskuteret meget,
var, at man som forældre til adoptivbørn tit
blev opfattet som pylrede og overbeskyttede – denne misforståelse skyldes med
stor sandsynlighed manglende kommunikation mellem forældre og institution.
En af de ting, som vi forældre, der deltog på temadagen, gjorde opmærksom
på, var, at vi ofte oplevede en modstand,
når vi aktivt deltog i vores børns hverdag
i institutionen. Vi føler lidt holdningen „vi
er de uddannede, og I er forældrene – vi
ved mere om opdragelse og håndtering af
problemer end jer“. Her var det vigtigt for os
at få fortalt, at vi på ingen måde nedgør pædagogernes arbejde, men vi har en viden
om adoptivbørn og de problemer/udfordringer, der følger med, som man desværre
ikke lærer om på pædagoguddannelserne,
og som det derfor er vigtigt, at I lader os
fortælle jer om.

Sundhedsplejerskerne – de første,
der møder børnene
Som en helt normal procedure får man
besøg af sundhedsplejerskerne, når man
kommer hjem med sit barn. Man er faktisk
lidt grøn. Man har for få dage siden fået
overrakt et måske et år gammelt barn på
et børnehjem, og man ved absolut – eller
næsten – ingenting om barnets fortid.
Her lød opfordringen fra forældrene og
Benny Ellermand, at sundhedsplejersken
fulgte familierne nøje over en længere periode for at sikre sig, at barnet viser tegn på
tilknytning og i øvrigt trives. Vi forældre opfordrede til, at sundhedsplejerskerne satte
sig ind i de specielle ting, der er for adoptivbørn – herunder kost og laktoseintolerans,
som er udbredt hos børn fra bl.a. Afrika. Vi
opfordrede til, at man uddannede adop-

tionssundhedsplejersker, som fulgte de
hjemtagne børn i deres første år i Danmark.

Mødregruppe for adoptanter
Vi, der deltog som forældre på denne temadag, er sammen i en mødregruppe, som en
sundhedsplejerske fik startet op – åh hvor
var/er det godt. Vi mødes stadig to år efter, og jeg er sikker på, at jeg taler på alles
vegne, når jeg siger, at hvor er det rart, at
vi har et sted, hvor vi møder forståelse og
lighed. Vi støtter hinanden, når børnene har
det svært, og ingen emner er forbudte.
Nogle emner er aldrig blevet diskuteret:
Amning, fødselseftervirkninger og strækmærker. Til gengæld har vi været gennem
svære emner som fertilitetsbehandling og
det, at man var nødt til at gennemgå alle
mulige behandlinger, før man gik til adoption – „tænk nu, hvis man kunne få sit eget...“
I dag er vi enige om, at vi var nødt til at gå
gennem fertilitetshelvedet, før vi i hovedet
var klar til adoption – men at vi har fået det
allerbedste i vores adopterede børn.
Jeg kan kun opfordre til, at man søger
sammen med andre adoptanter, når man
har hjemtaget sit barn.

»...vi oplevede ofte en modstand, når

vi aktivt deltog i vores børns hverdag i
institutionen. Vi føler lidt holdningen »vi
er de uddannede, og I er forældrene – vi
ved mere om opdragelse og håndtering
af problemer end jer«.

Tilbagemeldingerne
Efter en lang og intensiv dag var alle trætte,
og evaluering blev der ikke meget af. Jeg
har efterfølgende haft kontakt til et par af
deltagerne for at høre deres indtryk af dagen.
Pædagog i vuggestue:
– Vi har lavet en politik for, hvordan vi skal
agere, når der starter et adoptivbarn i vores
institution.
Sundhedsplejerske, Sønderborg:
– Du kan tro, jeg fik noget ud af det, det var
en rigtig spændende dag. – Jeg blev meget
berørt af at høre jeres historier og de svære

Foto illustrerer ikke artikel

problematikker, I står med. Det var nogle meget gribende fortællinger og stærkt gjort, at I
stiller jer op over for flokken. Så tusind tak til
jer alle tre ;-)
– Det giver stof til eftertanke, og dagen bekræfter mig i, at vi i sundhedsplejen skal arbejde videre med, at adoptivfamilier hører
til en enkelt sundhedsplejerske, der så har en
større viden på området.
Støttepædagog/medarrangør af temadagen:
– Tak for en meget inspirerende dag, der virkelig satte rigtig mange tanker i gang hos de
tilstedeværende. Jeg har også fået flere henvendelser fra flere deltagere, som har udtrykt
begejstring for dagen!!
– Mange var slet ikke klar over, hvad børnene
kommer fra, men her var Benny rigtig god til
at fortælle om de svigt, mangler, understimulering og frygt, de har oplevet de første år på
børnehjem.

Hvad skal der ske nu

En dejlig sommerpige, Anna 3 år, født i Kina.
Foto illustrerer ikke artikel

Denne temadag har bekræftet mig i, at der
er plads til mere viden blandt de professionelle.
Vi arbejder med en lignende temadag for
skoler og fritidsordninger samt et udvidet
erfaringssamarbejde mellem sundhedsplejerskerne i det gamle Sønderjyllands Amt
– et samarbejde, hvor statsforvaltningen er
en af de bærende kræfter.
En næsten nyuddannet pædagog spurgte,
hvorfor det ikke var del af pædagoguddannelsen – at der var en temadag om adoptivbørn, ligesom de stifter bekendtskab med
for tidligt fødte, ADHD-børns og andre udsatte børns udfordringer. Og ja, det må jo så
også være et projekt at få det indført i hvert
fald i min hjemby.
En anden deltager spurgte, hvor vi gik
hen, når livet er svært med adoptivbørn.
Og ja, det kunne ingen af os lige svare på.
Vi bruger selvfølgelig vores mødregruppe
– men hvad med alle andre, der ikke er så
heldigt stillede? Vi er derfor i gang med
nogle tanker om en lokalforening for det
gamle Sønderjyllands Amt, hvor man skal
kunne mødes i netværksgrupper/selvhjælpsgrupper.
Mange ting er sat i værk, og mange ting
kommer til at ske – dog er det ikke noget,
der sker sådan lige fra den ene dag til den
anden. Ikke nok med, at det kræver meget
tid, men det er også min/vores historie, der
skal fortælles hver gang. Det er hårdt, for
alle disse initiativer er netop opstået, fordi
der har været problemer.
Skulle nogle være interesseret i at høre mere
om temadagen, står jeg gerne til rådighed.
Jeg kan kontaktes på telefon 42 76 59 60. 

Mads, 11 år, født i Vietnam.
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Eneadoption gennem tiden
- en personlig beretning
Jeg har gennem mine to bøger om adoption forsøgt at beskrive historien om adoption fra udlandet. Motiveringen var
erkendelsen af, at ikke kun de adopterede var involveret i processen, men også deres fremtidige partnere og børn og det
endda i flere generationer fremover. Myter kan nemt opstå, men så ved jeg, at der står et par bøger på Det Kongelige
Bibliotek, hvor man kan søge og få en beskrivelse, bl.a. af adoptivforældrenes glæde ved at kunne adoptere. Det var
egentlig det vigtigste at få meddelt eftertiden. Det er sket og sker også gennem Adoption & Samfund.

Af Gerda Skovmand-Madsen

Fra min tidligste barndom har jeg kendt
til adoption. Min mors moster blev læge i
1904 og forblev ugift. Hun var meget smuk
og havde mange tilbedere, men giftede sig
ikke. Det ville højst sandsynligt betyde, at
hun måtte opgive den gerning, hun havde
kæmpet for. Men hun adopterede en spæd
pige i 1917. Min mor var i huset hos hende,
da den lille pige var et par år gammel. Og
min mor fortalte meget om det år.

Adoption i 40’erne
Senere, i de sidste år af krigen, og vel omkring 1943, da jeg fik den yngste af mine
seks søskende, var jeg optaget af annoncerne i »Vestkysten«, hvor barnløse søgte
kontakt med en pige, der ventede et barn,
de kunne adoptere, og piger, der annoncerede efter par, der ville adoptere et ventet
barn. Jeg var så interesseret, at jeg havde
klippet nogle annoncer ud, som jeg i et af
de første år, hvor jeg var redaktør af Adoption & Samfund, fik genoptrykt i bladet. Enlige kvinder adopterede også. Og der var
rigeligt med børn, der havde brug for et
hjem.

Adoption Center i Aarhus
Tiden gik, og jeg var snart 40 og ugift. Jeg
var blevet socialrådgiver og arbejdede på
en børnepsykiatrisk afdeling. En morgen,
hvor jeg kørte ud ad Nørrebrogade, sagde
jeg pludselig til mig selv: Jeg vil ikke blive
ved at arbejde med andre folks børn, jeg
vil selv have nogen. Jeg havde taget en diplomgrad på universitet i England, været
på udveksling i USA som socialrådgiver og
arbejdet på et behandlingshjem for psykotiske børn og kendte en del til verden ude
omkring. Og det, jeg forestillede mig, var,
at jeg søgte et job som »husmor« for en
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børnegruppe i Schweiz eller Østrig, som jeg
havde hørt om. Jeg er ikke overtroisk, men
jeg tror, der er mere mellem himmel og
jord... For da jeg kom hjem den dag, lå mit
fagblad der, og der var opslået en stilling
som kontorleder i det nyoprettede Adoption Center i Aarhus. Man skulle blandt andet være med til at formidle de første børn
fra Korea. Jeg søgte stillingen med den
bagtanke: Så kan jeg måske selv adoptere.
Jeg sagde ikke noget herom til nogen, og i
hvert fald ikke, da jeg søgte stillingen. Og
jeg fik den. Et af bestyrelsesmedlemmerne
havde arbejdet med adoption før, og jeg var
i december 1969 en tur med ham i Tyskland,
hvor vi besøgte adoptionsformidlingssteder (kommuner) i Heidelberg, Mannheim,
Kaiserslautern m.fl. – steder, hvor der var
amerikanske forlægninger og dermed forældreløse børn. Han havde selv adopteret fire børn, og jeg røbede mine tanker.
Han sagde straks, at det kunne vi sagtens
»kringle«.
Jeg startede i Adoption Center den 1.
marts 1970. Det var ikke helt ukontroversielt. Mine nærmeste kolleger var meget
tvivlsomme over for mit projekt i den stilling. De mente som socialrådgivere, at vi
burde arbejde for, at børn blev i deres eget
hjem hos deres egne forældre. Og et job
som ulandsarbejder ville have været langt
mere acceptabelt. Næsten samtidig blev
dog to af mine kolleger ansat i Glemte Børn,
der senere blev omdøbt til DanAdopt.

Mit private projekt
Mit private projekt skinnede hurtigt igennem. Jeg havde jo for det meste den første
kontakt til de adoptionssøgende. Og – det
er en erkendelse, jeg har gjort flere gange i
mit liv – en tanke opstår hos en enkelt, men
samtidigt også hos andre. Og der var flere,
der ringede og spurgte, om man som enlig
kunne adoptere. Og jeg var ikke afvisende.

En ung mand, som var psykolog og enlig,
var også meget interesseret, men nåede
ikke at skrive sig op, da han mistede sit job
og opgav. Og det endte med, at flere enlige
kvinder blev skrevet op til adoption i Adoption Center, og jeg selv lod mig skrive op.
Jeg havde et meget åbent forhold til bestyrelsen, men jeg satte nu ikke dem ind i det.

Forundersøgelse hos Mødrehjælpen
Dengang skulle adoptionsansøgningen
til forundersøgelsen sendes til såvel Mødrehjælpen som Plejehjemsforeningen.
Ansøgerne bestemte selv, hvor de ville
forundersøges, men det skete for at sikre,
at forundersøgelsen kun blev foretaget et
sted. Var min ansøgning kun sendt til Plejehjemsforeningen, ville det nok have været
hemmeligholdt temmelig længe. Men da
den kom til Mødrehjælpen, rygtedes det
i socialrådgiverkredse, hvor vi næsten alle
kendte hinanden.

Adskille privatliv og arbejde
En dag, måske i 1971, var jeg ikke på kontoret, og Kai Aaen, der var formand for Adoption Center og kollega til mig – vi havde
studeret samtidig, og han var en god ven,
men samtidig min øverste chef – havde ringet til kontoret og bedt om at få en liste
over de enlige adoptionssøgende, der var.
Det blev naturligvis effektueret. Og dagen
efter ringede han til mig. Han forklarede, at
Justitsministeriet havde ringet til ham og
spurgt, hvad man stillede op med de enlige adoptionssøgende, der var i Adoption
Center. Og han havde svaret, som han refererede, at NN og MM osv. havde søgt, de pågældende var egnede som adoptanter, hvis
ikke kunne de ikke sidde i de stillinger, de
havde, og da han nåede til mit navn, sagde
han det samme. Et stykke tid efter havde vi
den årlige fest med personale og bestyrelse
med ægtefæller, og vi havde det rigtig sjovt,

indtil Kai Aaen satte sig sammen med mig
i et tilstødende rum, og flere bestyrelsesmedlemmer samlede sig omkring os. Han
sagde, at han respekterede mig højt og var
stolt af, at jeg var leder af Adoption Center,
at jeg havde fine kvalifikationer og klarede
mit arbejde professionelt og godt, men han
var skuffet over, at jeg ikke kunne holde det
faglige og personlige engagement adskilt.
De andre bestyrelsesmedlemmer var selv
adoptivforældre som Kai Aaen, og kun én
havde ikke adopteret, men hun havde en
datter, som var i gang med en adoptionsansøgning, og de havde svært ved at forstå
Kai Aaens holdning. Holdningen var klar i
vores uddannelse. Man skulle holde privatliv og arbejde adskilt. Og ingen vidste det
bedre end jeg.

Forsorgsloven

Nye formidlingslande
Samtidig var Adoption Center jo vokset fra
at være en organisation med 10-15 ansøgninger i marts 1970 til 1972 med et stort
antal ansøgere og modtagelse af omkring
13 koreanske børn om måneden i Danmark. Og formidlingslandene var vokset fra
Østrig, Vesttyskland og Sydkorea til også at
omfatte Indien, Sri Lanka, Sydamerika m.fl.
Så der skulle ske en reorganisation. Og den
skete så samtidig med, at jeg fratrådte i
august 1972 og blev højskolelærer. Der arrangerede jeg to gange et sommerkursus
for adoptivforældre og børn. Leif Ipsen, der
var med til at stifte Adoption & Samfund og
blev den første formand, var der også.

Gik ikke stille af
Det skal i øvrigt nævnes, at det ikke gik helt
stille af, at jeg adopterede. Min bedste veninde havde været til et arrangement med
kolleger, hvor der var blevet fortalt, at jeg

havde „forladt Adoption Center, efter at jeg
selv havde taget det dejligste barn“. Jeg
kunne så fortælle hende, at jeg var blevet
godkendt efter samme regler som alle andre og havde betalt alle faktiske udgifter,
som oversættelse af mine papirer, advokatbistand samt eskorte- og rejseudgifter for
mit barn. Og hun vidste også godt, at det
var med blødende hjerte, jeg forlod den
stilling ud fra mit ønske om at få et barn.
Men det var på det tidspunkt det vigtigste
for mig. Da jeg skulle adoptere mit andet
barn, forlod jeg et igangværende adoptionsprojekt på Socialmedicinsk institut i
Aarhus, som vi færdiggjorde, men ikke så
ambitiøst som planlagt.
Jeg tror, der kom ca. 15-20 adoptivbørn
til enlige adoptanter, indtil der formodentlig efter en ulykkelig plejehjemssag i efteråret 1976 blev foretaget en opstramning
af loven, og enlige ikke længere kunne
godkendes til adoption – kort efter, at jeg
havde adopteret mit andet barn. Efter en
del år trådte så den nuværende lovgivning
i kraft, og ganske mange enlige er blevet i
stand til at adoptere. 

Foto illustrerer ikke artikel

Forundersøgelserne af de enlige adoptanter
kom i gang. Hvordan reglerne egentlig blev
afgjort, ved jeg ikke. Men en enlig adoptionssøgende skulle i hvert fald gennemgå
en psykologisk og psykiatrisk undersøgelse.
Og da der i forsorgsloven var en bestemmelse om, at enlige kunne adoptere, når
tilknytningen til barnet var tilstrækkelig
nær, og der forelå en plejetilladelse fra de
sociale myndigheder, blev den anvendt.
Bestemmelsen var formentlig udfærdiget
til enlige, der havde taget en slægtning i
pleje og ønskede at gøre forholdet formelt
ved en adoption. På daværende tidspunkt
vidste man heller ikke rigtigt, hvordan man
skulle forholde sig til de udenlandske adoptioner. For det var klart, at en enlig ville ikke
kunne blive godkendt til et dansk barn.
En betænkelighed var også, at de formidlende organisationer ikke ville formidle til
enlige. Korean Social Service, som vi samarbejdede med, havde imidlertid det princip,
at hvis en adoptionssøgende var godkendt
af de danske myndigheder, formidlede de
et barn.
Det var det formelle. Og det var op til
Plejehjemsforeningen og Mødrehjælpen at
godkende enlige.

barn og sagde også, at de glædede sig til
det. Men jeg vidste godt, at jeg havde svært
ved at bede andre om hjælp, og at det arbejde og et barn passede ikke sammen.

Valg mellem adoption eller arbejde
Min forundersøgelse trak ud, da der selvfølgelig var socialrådgivere, der var bange for
at forundersøge lederen af Adoption Center. Min kontakt med Plejehjemsforeningen
i Aarhus endte med, at der var en socialrådgiver, der var mor til fire børn, der turde
binde an med den. På det tidspunkt var der
allerede flere enlige, der havde adopteret.
Min historie, som ikke er så vigtig, sluttede med, at jeg måtte finde ud af, om jeg
ville adoptere eller fortsætte i Adoption
Center. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne
rejse verden rundt og samtidig være enlig
mor. Venner og familie lovede at passe mit

Annsofia 4 år, født i Etiopien.
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Ebba går til
Af Christer Lindblad
Oversat fra svensk af Heidi Senderovitz

Da Ebba skulle starte i børnehaveklasse,
fik familien Lövdinger en blanket, hvor der
blev spurgt, om hun ønskede modersmålsundervisning, fortæller moderen, Gunilla.
– Jeg satte kryds, men vidste ikke, om
Ebba ville være berettiget til modersmålsundervisning. Men efter et par uger kom
Ebba hjem fra skole og fortalte, at de havde
haft kinesisk – hun og en anden elev. I alt
er de fire adopterede fra Kina samt et barn
med en kinesisk mor. De går i forskellige
klasser.
Ebba fortæller, at hun kan skrive og har
lært forskellige skrifttegn.
– Det er både sjovt og svært med kinesisk, siger hun. Men timerne er sjove.
Nu går Ebba til modersmålsundervisning
på andet år. Hun har lært mange ord og
skrifttegn og retter de andre derhjemme,
hvis de udtaler kinesiske ord forkert. Ebba
har fået nogle kort med skrifttegn med
hjem fra undervisningen.
Hvordan går det med at klare hverdagen
med skolen og så et sprog mere, spørger vi.
– Ebba behøver ikke at skulle hen på en
anden skole; modersmålslæreren kommer
til hendes skole i Gislöv uden for Trelleborg,
siger Gunilla. Det drejer sig om en lektion
om ugen på 40 minutter, hvor der bliver
taget 10 minutter fra skoletiden.

Kinesisk i fremtiden
Familien tæller også storesøster Maja, der
også er adopteret fra Kina. Maja er tolv år
og går i sjette klasse. Hun har ikke haft modersmålsundervisning.
– Jeg ved ikke, om jeg skal vælge kinesisk. Det er et svært sprog med mange udtaler med små forskelle, som har forskellige
betydninger. Men det kommer også an på,
hvilke andre sprog, der er at vælge imellem, siger Maja. I dag har jeg spansk som
B-sprog, og jeg kan få kinesisk som C-sprog
på min skole, når jeg begynder i ottende.
Men det bliver jo nemmere at få arbejde,
hvis jeg kan flere sprog, funderer hun.
Vi spørger, hvad modersmålsundervisningen vil betyde for Ebba i fremtiden.
– Ebba bevarer interessen, når hun har
kinesisk i skolen. Og når grundstenene er
lagt, vil hun efterhånden få stor gavn af
dem, fortæller Gunilla. Selv om vi ikke kan
kinesisk herhjemme, så taler vi nu om sproget på en naturlig måde. Ebba tager det
ganske naturligt, slutter Gunilla. 
Artiklen har været bragt i det svenske blad »Att
adoptera« nr. 5 2011.
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mandarin
– Mor, i dag havde vi kinesisk i skolen!
Det sagde Ebba Lövdinger, Trelleborg,
da hun kom hjem fra børnehaveklassen
for et år siden.

Ebba, 7 år, viser mor Gunilla nogle kinesiske tegn, som hun har lært i modersmålsundervisningen.
Foto: Maja Lövdinger.

OBS… modermålsundervisning
Er I adoptivforældre i Danmark fra to forskellige lande i EU – så tjek, om jeres kommune tilbyder MODERSMÅLSUNDERVISNING til tosprogede børn – og i hvilke sprog
de tilbyder det, så jeres børn kan få del i deres andet sprog på aftenskole, før de får
det i skolen – eller blot får styrket det. Det er gavnligt for hele familien – og især for
forbindelsen til bedsteforældrene i udlandet.
Modersmålsundervisningen er 3-5 timers undervisning pr. uge og foregår fra 1-9.
klasse. Det er gratis fra 1-5. klasse, men som oftest mod betaling, når børnene kommer i 6-9. klasse.
Tilbuddet om modersmålsundervisning kommer dog lidt an på, hvordan kommunen
„fortolker“ tosprogede børn – om det i den pågældende kommune også gælder
adoptivbørn og hvis, så kan det være afgørende, hvornår barnet er ankommet til Danmark. Kommunerne er nemlig ikke forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning
til adoptivbørn (se http://pub.uvm.dk/2001/modersmaal/12.htm).
Der er dog også kommuner, som gerne tager adoptivbørn med på undervisningen
– måske fordi de har en mere tolerant holdning, eller måske fordi de på den måde
kan samle et helt klassehold? En klasse skal bestå af 12 elever og en kvalificeret lærer.
Det er en god idé at tjekke op på disse tilbud om modersmålsundervisning. Ikke
alene er det godt for forholdet til bedsteforældrene og andre i familien – at have
mere end ét sprog stimulerer både den sproglige sans og indlæring generelt, og
modersmålsundervisningen kan dermed også have en positiv effekt på evnen til at
lære andre sprog og fag. 

I familien Hau taler de
tre sprog
I familien Hau taler de tre sprog: Svensk, tysk og engelsk. Hanna, som er svensker, og Stephan, som kommer fra
Tyskland, taler engelsk med hinanden, men mest svensk med de tre børn, Paula, Juliette og Marcus.
Af Inga Näslund
Oversat fra svensk af Heidi Senderovitz

Da Stephan og Hanna skulle hente Paula og
Juliette i Colombia, var de knapt tre og fire
år gamle. De havde boet mange forskellige
steder, og deres helbred var ikke det bedste
– Juliette, den ældste, havde på grund af en
infektion i benet vanskeligheder med at gå.
Deres modersmål var spansk, og Stephan
og Hanna kunne akkurat så meget spansk,
at det kunne lade sig gøre at kommunikere
nogenlunde.
Deres spanske var faktisk heller ikke specielt veludviklet, fortæller Hanna. Vi havde
dog ingen problemer med at forstå hinanden – begge pigerne er meget kommunikative og har været det helt fra starten.
Da Juliette havde været hos os i to uger,
spurgte hun mig med fagter og den smule
sprog, hun havde, om jeg var ked af, at hun
ikke havde ligget i min mave. Da var hun
tre år. Sprog er ikke altid det samme som
at kunne ord.

Lydhør over for børnenes behov

ser igen og igen. Visse tyske ord som eis (is)
har også sat sig fast.

Hjemmesprogsundervisning
For et halvt år siden rejste familien sammen tilbage til Colombia for at adoptere lillebror Marcus, også fra børnehjemmet Los
Pisingos.
Der er selvfølgelig meget, der er anderledes med Marcus, siger Hanna. Han var seks
måneder, da vi hentede ham, så her var vi
på en anden måde med fra starten med
sproget. I hvert fald næsten – forskningen
viser, at selv i fostertilstanden hører barnet
det sprog, der bliver talt, og som nyfødte
kan de høre forskel på forskellige sprog ud
fra sprogmelodi og tonefald.
Med Marcus taler jeg tysk, fortæller
Stephan. Det føles naturligt.
Jeg er overbevist om, siger Hanna, at det
er en styrke at have flere sprog, men samtidig må man mærke efter, hvad ens børn vil
og kan klare. Man kan aldrig tvinge et barn
til at tale et bestemt sprog – det vil bare
have den modsatte effekt.
Vi taler lidt om mulighederne for hjemmesprogsundervisning.
Det er ikke aktuelt for Juliette og Paula
med tanke på deres behov, men når de selv
udtrykker ønsket om at lære enten spansk
eller tysk som hjemmesprog, vil vi selvfølgelig støtte dem i det – men det skal være
deres behov, ikke vores ønsker om, hvilke
sprog de skal kunne. 
Artiklen har været bragt i det svenske blad »Att
adoptera« nr. 5 2011.

Foto illustrerer ikke artikel

Familien Hau var tosproglig. Far Stephan
kommer fra Tyskland. Stephan og Hanna
mødte hinanden i London, og engelsk var
det sprog, de talte med hinanden i begyndelsen.
Da de fik pigerne, spekulerede de meget
over sproget, og hvordan de skulle gribe
det an. De valgte kun at tale svensk med
dem, idet det havde ville være hårdt både
at skifte miljø og siden lære sig to sprog
(svensk og tysk) samtidig.
Jeg tror, siger Stephan, at man skal være
lydhør over for børnenes behov i sådan en
situation. De må styre, hvor meget de er i
stand til. Ganske vist synes mine forældre,
at det er rigtig ærgerligt, at de ikke kan tale
med deres børnebørn, men hvis de viser
interesse for det, kan de lære tysk senere
og får masser af lejlighed til at øve sig, når
vi besøger familien. Alting til sin tid.

Deres spanske var som sagt ikke så veludviklet, og de gav sig med liv og lyst i kast
med alt det nye, inklusive svensk, fortæller
Hanna. Visse ord har de bevaret, som for
eksempel et vigtigt ord som dessert, smiler
Hanna.
Da pigerne efter halvandet år hjemme
skulle begynde i børnehave, var det spanske helt væk. De startede med tre timer om
dagen.
Jeg plejer at prøve at forklare personalet i børnehaven, BVC (barnvårdscentralen)
(red: børnesundhedsplejen) og andre, hvordan vores børns første år har været – deres
erfaringer adskiller sig jo meget fra svenske
børns. De havde ingen muligheder for at
lære at tale i et roligt og normalt familiemiljø, hvor man lærer nye ord i samspil med
voksne. De flyttede rundt mellem forskellige institutioner og er selvfølgelig små, seje
overlevere. I Sverige er forudsætningerne
helt anderledes. Som forældre skal man
have masser af tålmodighed. Frem for alt
skal man have tid til at være sammen og
snakke sammen.
Både Stephan og Hanna er psykologer,
så de har mange ekstra ressourcer og viden
at tage af, også om hvordan man kæmper
for ekstra ressourcer til børnene, når det er
nødvendigt.
En ting, som jeg fortryder, siger Hanna, er,
at vi ikke prøvede metoden med tegnsprog
som ekstra støtte i begyndelsen.
De læser meget med børnene – svenske
børnebøger. Det tyske møder de i form af
tyske børnefilm, som de godt kan lide og

Små, seje overlevere
Det var heller ikke realistisk at beholde det
spanske sprog, selv om Paula og Juliette
kom samtidig.

Familien Haus tre børn: Marcus, Juliette og Paula. Foto: Lena Dahlström.
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GEA (Gruppen af eneadoptanter) 


Informations- og netværksmøder Sensommertur til „Aqua“ i
for eneadoptanter i Jylland
Silkeborg for eneadoptanter
Der er møde i Viborg den 5. juni 2012 kl. 18.30 hos
Karin Kallestrup Jensen, Lille Sct. Hansgade 21, 2. tv, Viborg,
tilmelding på e-mail: kaki1970@hotmail.com.

Der er møde i Århus den 7. juni 2012 kl. 19.30 hos
Margit Johansen, Kirkedammen 47, 1. th, Århus,
tilmelding på e-mail: margitjohansen@stofanet.dk.
Går du og overvejer at adoptere, men er nysgerrig på, hvordan det er at
være ene-forældre, hvordan godkendelsesprocessen er osv., så er dette
muligheden for at snakke med ”erfarne” eneadoptanter og møde andre i
samme situation. Er du eneadoptant og har lyst til at få et netværk blandt
andre eneadoptanter, så er dette også muligheden for at møde andre og
få en snak om, hvordan det er, dele overvejelser og spørgsmål m.m.



Skovtur i Dyrehaven
Søndag den 17. juni 2012 fra kl. 11
GEA inviterer til den traditionelle tur i hestevogn i Dyrehaven. Vi mødes
ved hestevognene tæt på indgangen nærmest Klampenborg Station.
I år har vi reserveret en stor hestevogn, for at vi kan sidde samlet under
hestevognskørslen rundt i Dyrehaven. Vi forventer, at turen tager ½ time.
Efterfølgende finder vi en grøn plet i Dyrehaven, hvor vi nyder en fælles
frokost. Hver familie bedes derfor medbringe en fælles ret. Drikkevarer
til eget forbrug medbringer I selv. Når vi har spist, opfordres der til leg.
Medbring derfor gerne bolde, ketcher, sjippetov osv.
Tilmelding til Gitta Wörtwein på e-mail: geagitta@gmail.com.
Tilmeldingsfrist: 10. juni 2012.
Gratis for medlemmer. 50 kr. for ikke-medlemmer.
Arrangement aflyses i tilfælde af regn.
(Gitta kan træffes på mobil 4093 1103, hvis behov).



GEA’s årsmøde
Den 30. september 2012 afholdes årsmødet på
Lilleskolen, Sionsgade 5A, 2100 Kbh. Ø.
Kl. 11-12 vil der være leg for børn og voksne i form af „Tigertræning“ ved
Lise Steffensen. (Hun er oprindelig uddannet pædagog og har nu en
diplomuddannelse inden for børn og idræt. Google „fremtidens helte“
for yderligere information).
Kl. 12.15-13.00: Fælles frokost (GEA’s bestyrelse står for dette
traktement).
Kl. 13.00-16.00: Afholdelse af GEA’s årsmøde.
Arrangementet er gratis for GEA-medlemmer.
Tilmelding til Gitta Wörtwein på e-mail: geagitta@gmail.com.
Tilmeldingsfrist: 23. september 2012.
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Lørdag den 18. august 2012 kl. 10.30
Vi mødes i Aqua i Silkeborg og ser på dyr, fisk og planter – forhåbentlig i
solskin. Vi har valgt Aqua, da der er noget for både for de små og de
lidt større børn.
Vi nyder den medbragte mad/drikke, snakker, hygger og leger, inden vi
slutter af med kaffe, kage eller is, hvad der nu passer bedst.
Benyt dig af muligheden til at mødes med andre eneadoptanter og
deres børn, til snak, udveksling og måske netværksopbygning.
Pris for GEA-medlem: 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn over 3 år.
Pris for ikke-GEA-medlem: 140 kr. pr. voksen og 75 kr. pr. barn over 3 år.
Tilmelding til:
Karin på kaki1970@hotmail.com eller til
Margit på margitjohansen@stofanet.dk.
Tilmeldingsfrist: 10. august 2012.
Vi glæder os til at ses.
Nærmere information og koordinering tættere på dagen, så husk at
tilmelde dig.



Åbent cafemøde for
kommende og/eller nye
eneadoptanter
Lørdag den 25. august 2012 fra kl. 11-13
(mødested ude foran cafeen)
Har du tanker og tvivlsspørgsmål vedrørende adoption som eneadoptant,
vil vi gerne snakke med dig og dele vores erfaringer om vores ansøgningsog godkendelsesforløb.
Vi er to kvinder, som begge har været igennem ansøgningsfor
løbet inden for de seneste to år, og står begge to på venteliste til
barn fra Etiopien.
- Overvejer du adoption?
- Ansøgningsproces og godkendelsesforløb.
- Er du godkendt til adoption?
- Står du allerede på venteliste, vil vi gerne møde dig.
- Netværk som eneadoptant.
Kom og mød os på PH cafeen, Halmtorvet 9A, 1700 København V.
GEA giver en kop varmt eller koldt at drikke.
Tilmelding til Trine på e-mail: geatrine@gmail.com.
Tilmeldingsfrist: 22. august 2012.
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Hvilken betydning har sanse
integration for adoptivbørn?

Generalforsamling

Foredrag i forlængelse af generalforsamlingen
Den 20. september 2012 kl. 19.00-21.00
på Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og
foredrag i LF Sydsjælland
20. september 2012 kl. 18.00
på Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Vanda Hundrup er selvstændig sansemotoriklærer og har gennem
21 år været aktiv med egen klinik i Risskov. I Vandas praksis er
flere tusinde børn blevet hjulpet med sansemotoriske problemer,
herunder mange adopterede børn.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7.	Valg af bestyrelse, herunder fastlæggelse af antal medlemmer i
bestyrelsen jfr. § 3 stk. 1.
Mette Anderen (på valg).
Tanja Olsen (på valg).
Pia Thomsen (ikke på valg).
Knud Christensen (ikke på valg).
Susanne Djarnis (ikke på valg).
Birgitte Pedersen (ikke på valg).
8.	Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling
jfr. § 6.
9.	Valg af revisor samt suppleant for denne.
Revisor Søren Thomasen – på valg.
Revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Tilmelding senest 13. september 2012 på sydsjaelland@adoption.dk
og ved indbetaling af 75 kr. pr. deltager til foreningens konto i
Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 6140461235 med angivelse af
navn + antal deltagere.

Vi starter med spisning kl. 18.00, og derefter er der generalforsamling kl. 18.30.
Af hensyn til madbestilling er tilmelding nødvendig på e-mail:
sydsjaelland@adoption.dk.

Yderligere oplysninger: Pia Thomsen, tlf. 31720102.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Adoption og Samfund Sydsjælland
v/Pia Thomsen, Faunedalen 12, 4700 Næstved, tlf. 31720102
http://sydsjaelland.adoption.dk

Hvilken betydning har god/manglende sanseintegration på motorikken, fin som grov – indlæring – selvværd – sociale kompetencer
– tale – og mange andre dagligdagssituationer?
Sansemotoriklærer Vanda Hundrup vil fortælle om, hvilke særlige
forhold det er godt at have viden om som adoptant blandt andet:
yy
yy
yy
yy
yy

Manglende trivsel, f.eks. pylren og vrede.
Dårlige sociale relationer.
Hyperaktivitet/inaktivitet.
Manglende balance fysisk som psykisk.
Motoriske problemer.

Dette samt mange andre tegn, som kan true barnets livskvalitet,
skyldes ofte manglende sanseintegration. Det vil blive belyst og
fortalt fra Vandas arbejde med børn i hverdagen.

Adoption og Samfund Sydsjælland
v/Pia Thomsen, Faunedalen 12, 4700 Næstved, tlf. 31720102
http://sydsjaelland.adoption.dk

Adoptionsgruppe søges
En familie fra Nordsjælland med to glade og dejlige drenge på 9 og
12 år søger andre familier med børn i samme alder at mødes med.
Vi vil gerne give børnene en mulighed for at skabe et netværk med
andre adopterede børn samt have et forum at dele og diskutere
bl.a. skole, pubertet og andre relaterede emner.
Interesserede kan kontakte os på e-mail: kristoffersen@image.dk.
Med venlig hilsen
Marit og Jan Kristoffersen

Selma Huong 10 mdr., i gang med sin yndlingsgrød. Selma er født i Vietnam.
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ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland

Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland afholder TEMADAG

”Sådan hjælper vi adoptivbarnet og
dets forældre til at leve et godt liv”
lørdag den 29. september 2012 fra kl. 10.30 - 16.00
i Ringsted Sportscenter, Mødelokale 2 & 3, Tvær Allé 8, 4100 Ringsted
Dagens program:
10.00-10.30 Ankomst; kaffe, te og brød står klar.
10.30 Velkomst og præsentation af foredragsholderne.
10.45 ”Gode råd til adoptivbarnets første tid i hjemmet,
herunder PAS-rådgivning” v/Karen Fabricius Hansen.
Karen er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut. Hun underviser på
de adoptionsforberedende kurser og er desuden PAS-konsulent. Som
PAS-konsulent yder hun både rådgivning og støtte til adoptivfamilier
og deres børn, men skal også udbrede kendskabet blandt diverse fagpersonale til de særlige forhold, der gør sig gældende for adoptivbørn.
Karen har selv 2 adopterede børn.

12.00 Frokost.
12.45 ”Adoptivbarnet i daginstitution”
v/Charlotte Christensen og Rie Østergaard.
Charlotte og Rie er begge to meget erfarne pædagoger. Rie arbejder i en
daginstitution og Charlotte arbejder som børnehaveklasselærer. De har
igennem flere år undervist mange pædagoger i Herning-området om de
særlige udfordringer, adoptivbørn har. Begge to er aktive i Adoption &
Samfund, både i Lokalforeningen Vestjylland som hhv. formand og næst
formand og i Hovedbestyrelsen. Herudover er de rådgivere på institutions
området i Adoption & Samfund. De har hver to adopterede børn.

14.00 Kaffepause.
14.15 ”Adoptivbarnet i skolen” v/lærer Janet Majlund.

det med børn og deres familier i skolen. Erfaringen spænder fra den
almene til den specielt tilrettelagte undervisning, og hun har en særlig
viden inden for fagene dansk og matematik, samt opmærksomheds-,
hukommelses- og organiseringsvanskeligheder. Hun har erfaringer
med et tæt samarbejde mellem forældre og lærere. Hendes fokus er,
hvordan alle arbejder samme vej, så barnet får den optimale læring og
udvikling. Janet er rådgiver på skoleområdet i Adoption & Samfund og
er mor til tre børn, hvoraf de to er adopteret.

16.00 Farvel og tak for denne gang!
BEMÆRK: Sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og andre fagpersoner
med interesse for adoptivbørn er meget velkomne til at deltage.

Pris og tilmelding:
Deltagerpris 150 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer 250 kr. Med i prisen
er fuld fortæring hele dagen.
Der er begrænset antal pladser, og bindende tilmelding skal ske senest
den 20. sept. 2012 til Lene.Borg.2B@gmail.com.
I tilmeldingsmailen skal der oplyses deltagernavn/e, mobilnummer og
medlemsnummer (de sidste fem cifre bag på medlemsbladet). Når til
meldingen er bekræftet, skal der straks indbetales deltagergebyr til vores
konto 0520-438918. Skriv navn/e eller medlemsnummer i tekstfeltet.
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte formand
Lene Borg pr. e-mail (Lene.Borg.2B@gmail.com) eller på tlf. 40609201.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig/jer til en spændende temadag.
Bestyrelsen i LF Midt-og Vestsjælland.

Janet Majlund er uddannet folkeskolelærer og har gennem 20 år arbej-

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.

12 Adoption & Samfund

Adoption & Samfund afholder møde med
temaet “Adoption – en politisk hånd til et
godt liv” i Fællessalen på Christiansborg
På landsmødet i marts måned inviterede folketingsmedlem Özlem Cekic fra SF os ind på Christiansborg for at
holde møde. Dette tilbud har vi taget imod, så

onsdag den 19. september 2012 fra kl. 17.00 - 19.30
afholder vi sidst på eftermiddagen et debatmøde i Fællessalen på Christiansborg, hvor inviterede paneldeltagere
– heriblandt politikere – vil debattere, hvordan man i Danmark kan hjælpe adoptivbørn og deres forældre til at leve
det gode liv.
Efter mødet vil der være sandwich og lidt at drikke.
Da arrangementet p.t. er på tegnebrættet, vil den endelige invitation samt tilmeldingsformularen fremgå af vores
hjemmeside, så hold godt øje med den!
Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage, så sæt allerede nu X i kalenderen!
Jens Damkjær & Lene Borg
Hovedbestyrelsen

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Københavns omegn


Generalforsamling i lokalforeningen Københavns omegn
Søndag den 2. september 2012 kl. 14-16.30 Vi mødes ved Nybro kanoudlejning.
Hygge med børnene i dejlige omgivelser sætter rammerne for din lokalforenings generalforsamling.
Kom til generalforsamling i din lokalforening og støt op om foreningens arbejde. Hvis du bor i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre eller Vallensbæk, tilhører du lokalforeningen Københavns omegn
og kan have indflydelse på, hvad der skal foregå i DIN lokalforening. Vi starter ved Nybro kanoudlejning, hvorfra vi sejler ud i kanoer. Målet er
Frederiksdal Fribad ved Furesøen. Her holder vi pause, får en kop kaffe og et stykke kage, mens vi holder generalforsamling. De, der ikke deltager i
generalforsamlingen, kan sejle en tur, spille bold eller bare slappe af på græsset med børnene.
Efter generalforsamlingen sejler vi tilbage til Nybro kanoudlejning, hvor vi forventer at være kl. 16.30.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

6.	Valg til bestyrelsen. Bemærk, at hele den nuværende bestyrelse
ønsker at genopstille.
7.	Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
den 30. august 2012).
8. Valg af delegerede til landsgeneralforsamlingen i november 2012.
9. Valg af revisor og suppleant.

Af hensyn til reservation af kanoer mv. beder vi dig give en uforpligtende forhåndstilmelding til mail: koebenhavnsomegn@adoption.dk
senest søndag den 26. august 2012.
						
Bestyrelsen for Københavns Omegn
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ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Fyn


Med i „Sporløs“ … og hvad så?
Mange har siddet foran tv’et og set „Sporløs“ eller læst beretninger
om unge adopterede, der har søgt og fundet deres biologiske familie.
Måske har du tænkt, „hvad sker der så nu?“ Shital Andersen, der er
uddannet inden for medievidenskab og selv adopteret fra Indien,
har produceret en dokumentarfilm, der følger tre unges historie og
overvejelser efter Sporløs.

Internetsiden adoptionsverden.dk skriver følgende om
filmen:
»Med udgangspunkt i tre adopteredes søgen og møde med den biologiske
familie går dokumentarfilmen „Et fundament i forandring“ længere
endnu og viser, hvordan det kan gå, når den biologiske familie er fundet.
Dokumentaren er med til at give et mere realistisk billede af, hvordan det
kan blive, når det første møde med den biologiske familie er overstået. Der
tages fat på emner som skuffelse over at finde en alkoholiseret mor, pres
fra de biologiske forældre, kulturforskelle og ikke mindst dårlig samvittighed over ikke at kunne holde kontakten ved lige. Men alligevel holder
filmen også fokus på glæden ved at finde den biologiske familie, og hvad
det måtte indebære.

Dokumentaren giver derfor et godt indblik i de følelsesmæssige op- og
nedture, der kan være, når man som adopteret har fundet sin biologiske
familie.
I filmen medvirker tre adopterede, som alle har fundet deres biologiske
familie. Ud over de tre adopterede har psykolog Lene Kamm også en stor
rolle i filmen. Det er Lene, som er med til at sætte ord på det, som de adopterede føler, og hun er derfor med til at åbne filmen op og relatere den til
andre af livets problemstillinger.«
Hvornår: Fredag den 5. oktober 2012, kl. 18.00.
Hvor: Frivilligcenter & Selvhjælp, Odense, Jens Benzons Gade 54 B,
Odense C.
For hvem: Unge adopterede (over 12 år) og deres forældre.
Hvad sker: Vi starter med at spise en pizza sammen. Så viser Shital
Andersen sin film og fortæller om sin kommende film. Derefter bliver
der mulighed for at vende det, vi har set med andre unge og deres
forældre.
Pris: 50 kr. pr. person.
Tilmelding til: Lone Lindberg på lone@lindberg-carstensen.dk senest
mandag den 24. september.

Bulgarientræf 2012
31. august - 2. september – Røsnæsvej 225, 4400 Kalundborg
Træffet starter fredag den 31/8 kl. 16.00. Søndag den 2/9 kl. 16.00 tager vi afsked med hinanden efter et forhåbentlig godt træf.
• Tre dage med hygge, samvær og sjov for alle aldre.
• God mad, som vi selvfølgelig laver sammen.
• Bulgarienforeningens generalforsamling.
• Udveksling af erfaringer og gode diskussioner.
• Festmiddag lørdag med bulgarsk inspireret menu.
Der er mulighed for at deltage i hele træffet (med overnatning) eller kun at deltage i dele af træffet.
Priser:		
Medlem af foreningen
Fredag-søndag
1.100 kr.			
Fredag-lørdag
1.000 kr.			
Lørdag-søndag
1.000 kr.			
Kun lørdag	  700 kr.			

Ikke medlem
Fredag-søndag
1.300 kr.
Fredag-lørdag
1.200 kr.
Lørdag-søndag
1.200 kr.
Kun lørdag	  800 kr.

Sidste frist
for tilmelding:
15. august.

Tilmelding:
Inger Lund Sørensen, e-mail: inger_soerensen@mail.dk, tlf.: 45 93 80 06, eller
Anna Maria Poulsen, e-mail: amfp@pbhome.dk, tlf.: 33 14 14 56/28 29 26 18.
Husk at anføre antal voksne/børn og hvilke dage, I deltager.
Samtidig med tilmeldingen skal deltagergebyret indbetales på vores konto i Nordea Bank, reg.nr. 2340, kontonr. 4377 220 795.

Generalforsamling i Bulgarienforeningen
Lørdag den 1. september kl. 10.30 / Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
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ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Fyn

Foreningen af Adoptivforældre til Børn med Handicap og Lokalafdelingen Fyn inviterer til foredrag
med Lars Rasborg, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og praktiserende psykolog

Spejling og jeg-støtte af adopterede børn og unge
Lørdag den 29. september 2012 kl. 13.00-17.00. TietgenSkolen, Kantine K, Lerchesgade 29, 5000 Odense C.
Mange af de børn, der adopteres fra udlandet, har før adoptionen
levet under vanskelige forhold i kortere eller længere tid, f.eks. i
deres biologiske familie eller på et børnehjem med mange børn
og få voksne. Hvis et barn har psykiske eller sociale vanskeligheder
efter adoptionen, kan det skyldes disse forhold. Det kan også være
reaktioner på den omvæltning, som selve adoptionen er – eller en
blanding af begge dele. Når almindelige pædagogiske metoder ikke
løser problemerne, kan spejling og jeg-støtte ofte være hjælpsomme
metoder. Spejling og jeg-støtte kan anvendes af forældre og desuden
af pædagoger og lærere.
Dagen indledes med et oplæg (cirka en time), hvor de udviklings- og
tilknytningsproblemer, som adopterede børn kan have, beskrives,
og metoderne spejling og jeg-støtte præsenteres og illustreres med
eksempler.
Derefter danner deltagernes spørgsmål og kommentarer udgangspunkt for uddybning af oplægget og for supplerende oplæg om de
emner, der særligt har deltagernes interesse.

Umiddelbart efter arrangementet, kan de deltagere, som måtte være
interesseret, samles med arrangørerne og foredragsholderen og tale
om dannelse af mindre grupper, hvor man under vejledning (eller
måske mere på egen hånd) kan arbejde videre med spejling og jegstøtte med henblik på at blive så fortrolig med metoderne, at man kan
anvende dem i hverdagen.
Foredraget bygger på Lars Rasborgs bog »Sunde børns problemer«
(Akademisk Forlag, 2009). Artiklen »Spejling og jeg-støtte ved omsorgssvigt« er en kort introduktion til metoderne. (Den findes på s.
181-93 i Adoptionshåndbogen, redigeret af Iben Krarup Høgsberg og
Anette Buch-Illing, Hans Reitzels Forlag, 2012).
Prisen for deltagelse inkl. kaffe/te og brød er 150 kr. for medlemmer
og 200 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet bedes indbetalt efter accept
på tilmelding på konto 3600 3600141899 (husk navn i tekstfeltet).
Tilmelding senest den 20. september til Ulla Gehlert på e-mail
usgehlert@yahoo.dk eller på tlf. 66 15 10 98.

Hvem skal have
Adoptionsprisen 2012?
Adoptionsprisen gives for en ekstraordinær indsats for adopterede eller deres familier.
Det kan være en indsats inden for f.eks. politik, forskning, oplysning, rådgivning eller andet.
Der skal være tale om en indsats, der har gjort en positiv forskel for adopterede eller vil kunne
komme til at gøre det på længere sigt. Prismodtageren kan være en person, en gruppe eller en
organisation – gerne én, der har bidraget til at sætte adoption og adopteredes vilkår på
dagsordenen i en bredere sammenhæng.
Adoptionsprisen er tidligere givet til læge Grete Teilmann for hendes banebrydende arbejde
med tidlig pubertet hos adoptivbørn, til psykolog Lars von der Lieth for hans livslange forskning, formidling og rådgivning inden for adoptionsområdet og til psykolog Susanne Høeg for
hendes mange initiativer og aktiviteter inden for rådgivning af adoptivfamilier.

Hvis du har et forslag til, hvem der skal have Adoptionsprisen i
2012, bedes du sende forslaget sammen med en kort motivation til
adoptionsprisen@adoption.dk senest den 1. oktober 2012.
Prisen vil blive overrakt i forbindelse med Adoption & Samfunds landsgeneralforsamling
den 3. november 2012.

Kathrine 13 år, født i Indien.

Nr. 3 | 2012

15

Annonce

Tjekkiet-træf 2012
og generalforsamling

Bedsteforældrekursus
den 15.9.2012 i Kolding

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

PSYKOTERAPEUTISK KLINIK

Annonce

PSYKOTERAPI
- TID TIL FORANDRING
Psykoterapeut

Kirsten Nordahl

MPF

e-mail:kirstennordahl@gmail.com
www.kirstennordahl.com

Tlf. +45 40 20 15 81

Dag-, aften- og weekendkonsultation, Ribe

Speciale: Adopterede/deres familie
Terapi - Supervision - Rådgivning - Foredrag

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

Weekenden 31. august - 2. september
på Knivsbjerg
Kom og vær med til en hyggelig weekend i samvær med
andre og kommende Tjekkiet-adoptanter. Igen i år mødes
vi på Knivsbjerg (http://www.jugendhof-knivsberg.dk/) midt
i den skønneste natur. Her er masser af plads og rigtig gode
faciliteter både ude og inde for børn i alle aldre. Træffet er
ren luksus for de voksne deltagere, dvs. at vi IKKE skal vaske
op, lave mad og gøre rent. Træffet starter fredag kl. 17.30 og
slutter søndag kl. 10, men der er mulighed for at deltage på
forskellig vis alt efter, hvad I har tid og lyst til.

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag
den 1. september 2012 kl. 11.30.
Punkter til dagsordenen tilsendes formanden senest fredag
den 10. august 2012.
e-mail: bernadettemarsh@gmail.com.
Glæd jer til en weekend med andre adoptanter:
Kanotur • Fisketur • Træ- og lerværksted, lydstudie og andre
udfordrende aktiviteter • Leg • Hyggeligt samvær • Generalforsamling og meget mere.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
Se programmet på TjekkietGruppens hjemmeside snarest:
tjekkiet.adoption.dk
Periode			Pris: voksen/barn
Fre-søn			475/425 kr.
Fre-lør kl. 9		
260/235 kr.
Lør kl. 9-søndag		
260/235 kr.
Kun lørdag fra kl. 9		
225/200 kr.
Ved brug af eget telt og toiletbygning kan fratrækkes 30 kr. pr. person/døgnet.
Drikkevarer kan købes af foreningen, støt foreningens arbejde. Medbring sengelinned, håndklæder og fiskegrej. Nøgler udleveres fredag ved aftensmad og igen
lørdag ved frokosten.
*Ikke-medlemmer betaler 150 kr. ekstra.

Tilmelding:
Bindende tilmelding sker ved indbetaling af beløbet på
foreningens konto i Jyske Bank, regnr. 7590 kontonr. 175515-9.
Angiv navn, antal børn og voksne, samt hvilke dage I deltager.
Tilmeldingsfristen er den 12. august 2012.

Vi glæder os til at se jer på Knivsbjerg!

TjekkietGruppen
Yderligere info ved Bende Hansen,
e-mail: bbhansen@c.dk, tlf.: 74646060
eller på hjemmesiden www.tjekkiet.adoption.dk
Kristian på sejltur. Kristian er 3 år og født i Sydkorea.
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Colombia
landegruppens
sommerfest
Lørdag
den 1. september
2012
Fritidscenteret Hedehusene,
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Tilmelding m.m.: Se hola.gominisite.dk
(tilmeldingsfrist den 6. august)

Kommende
temanumre
BIDRAG
EFTERLYSES!
Redaktionen
arbejder på
en række
temanumre
til den
k ommende
tid, og derfor
vil vi meget
gerne have
bidrag fra læserne.
Vi modtager også
meget gerne idéer til,
hvad I kunne tænke jer
at læse om.

Del dine erfaringer og skriv om:

NETVÆRK
Landegrupper, hentegrupper, lokalforeninger, internetfora,
betydningen af netværk for forældre og børn m.v.
Deadline 10.08.2012.

BEDSTEFORÆLDRE
Bedsteforældrerollen, kurser for bedsteforældre m.v.

TIDLIG PUBERTET
Hyppighed, årsager, forskning, erfaringer fra adoptivfamilier.

Alle bidrag sendes til bladet@adoption.dk.

Billeder til temanumre
Vi modtager også meget gerne billeder til tema
numrene. 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.
Andrea 4 år nyder forårssolen. Andrea er 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/Interessegrupper
Bolivia
Anette Buch-Illing, buch-illing@privat.dk
Aase Wodstrup Jensen, aase.wodstrup@mail.dk
Katinka Hoydal, hoylysdal@mail.dk
www.landegruppe-bolivia.dk
Bulgarien
Bo Persson
fam.persson@gmail.com
http://bulgarien.adoption.dk
Burkinagruppen
Benedikte Lohse
Kollundvej 38 Kastrup, tlf. 60 17 13 16
bmlohse@hotmail.com
Colombia
Kate Nielsen
tlf. 56 14 28 16
colombialandegruppen@gmail.com
www.holagominisite.dk
Danmark
Lau Rasmussen, tlf. 64 82 55 56 / 29 86 55 56
www.danskadoption.dk
Ecuador
Jens Reiermam
Englystvej 46, 3600 Frederikssund, tlf. 31 64 11 13
jens@reiermann.dk, www.ecuadorkluben.dk
Etiopien
Jens L. Tranholm Damkjær, tlf. 86 29 20 28
jensld@mail.dk, www.etiopien-foreningen.dk
Guatemala
Anni Bech Nielsen, tlf. 47 52 77 76
Hviderusland
www.hvideruslandklubben.dk
Indien
Svend Erik Holm, tlf. 64 47 38 35
sve@holm.mail.dk
www.123hjemmeside.dk/indiengruppen
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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
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

Thailand
Ebbe Møller
tlf. 45 79 24 46 / 40 64 55 84
ebbemoeller@yahoo.dk
Tjekkiet
Anne-Lise Balle
tlf. 66 14 31 95
tjekkiet@adoption.dk
Vietnam
Jeanett Stefansen
Teglværksbakken 31, 2900 Hellerup, tlf. 35 55 78 74
jeanett.jeppe@gmail.com
www.vietnamadoption.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
www.nigeriaadoption.dk

Interessegrupper

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

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

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

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

Eneadoptanter (GEA)
Gitta Wörtwein, tlf. 40 93 11 03
geagitta@gmail.com
Børnehjemmet Palna, Indien
Mette Thomsen, tlf. 38 28 50 25
Gruppen af adoptivforældre til børn med handicap
Bernadette Marsh
bernadettemarsh@gmail.com

R å dg 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, at faglige rådgivere og forældrerådgivere 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

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

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
og almindelige reaktionsmønstre f.eks. vedr.
søvn, måltider, pusling og bad. Hvordan hjælper
man sit barn igennem overgangen 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

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

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
vedr. mindre dagligdags udfordringer eller større
vanskeligheder vedr. 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
Adoptionslinjen
Tilbyder råd og vejledning om søgning af biologisk ophav; motivation, kontakt, søgningsprocess samt tiden efter et evt. møde. Generel snak
om det at være adopteret i Danmark. Aftale/
rådgivning via e-mail eller Skype foretrækkes.
E-mail
a.kibsgaard@gmail.com
Skype navn
adoption.kibsgaard
Navn
Ane Rin Kibsgaard

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
51 32 39 76
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 og med
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@hotmail.com
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

16.6.2012

kl. 10.00, Hotel Trinity,
Fredericia

HB-møde

17.6.2012

kl. 11.00-15.00 i Natur- og
aktivitetsparken v/Lindknud
Hallen, Bækkevej 3, Lindknud,
6650 Brørup

Sommerarrangement
En dag med mulighed for at mødes, spise og lege.

LF Sydvestjylland
Tilmelding: Lilian Bitsch, bitsch@adr.dk

17.6.2012

kl. 12.30-15.30 ved Hald syd
for Viborg

Familiedag i skoven ved Viborg
Hyggelig dag i skoven for hele familien på Naturskolen v. Hald Sø, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

LF Gudenåen
Tilmelding: gudenaaen@adoption.
dk eller til Lene Christensen, sms/tlf.
23438973

17.6.2012

Fra kl. 11.00, indgangen
nærmest Klampenborg
Station

GEA’s årlige skovtur i Dyrehaven

GEA
Tilmelding: Gitta Wörtwein,
geagitta@gmail.com

18.8.2012

kl. 10.30 i Aqua i Silkeborg,
Vejlsøvej 55, Silkeborg

Sensommertur til Aqua i Silkeborg
for eneadoptanter

GEA Jylland
Tilmelding: Karin,
kaki1970@hotmail.com eller Margit,
margitjohansen@stofanet.dk

24.-26.8.2012

Lyngborgen, Enebærvej 4,
Ellinge Lyng, 4560 Vig

Nigeriatræf i Lyngborgen

Nigeriaforeningen
Yvonne Hegaard Hansen,
yvonnehegaard@hotmail.com
nigeriaadoption.dk

25.8.2012

kl. 11.00-13.00,
PH-Cafeen, Halmtorvet 9A,
1700 København V

Åbent cafémøde for kommende
og/eller nye eneadoptanter
Kom og få luftet dine tanker og tvivlsspørgsmål
om eneadoption.

GEA
Tilmelding: Trine, geatrine@gmail.com

31.8.-2.9.2012

Knivsbjerg, Haderslevvej 484,
Genner, 6230 Rødekro

Tjekkiet-træf 2012 og generalforsamling

Tjekkietgruppen
Bende Hansen bbhansen@c.dk,
tlf. 74646060, www.tjekkiet.adoption.dk

1.9.2012

Fritidscentret Hedehuset,
Hovedgaden 371, Hedehusene

Colombia-sommerfest

Colombialandegruppen
www.holagominisite.dk

2.9.2012

kl. 14.00-16.30 ved Nybro
kanoudlejning

Generalforsamling i Lokalforeningen Københavns Omegn
Kanosejlads til Frederiksdal Fribad og generalforsamling.

LF Københavns Omegn
Tilmelding:
koebenhavnsomegn@adoption.dk

15.9.2012

kl. 10.00-18.00 i Kolding

Bedsteforældrekursus

Familieterapeut Michel Gorju og Psykoterapeut MPF Karen Fabricius Hansen,
se mere: www.adoptionsraad

29.9.2012

kl. 10.30-16.00, Ringsted
Sportscenter, lok. 2 & 3, Tvær
Allé 8, 4100 Ringsted

Temadag: Sådan hjælper vi adoptivbarnet og
dets forældre til at leve et godt liv
v/psykoterapeut og PAS-konsulent Karen
Fabricius Hansen, pædagogerne Charlotte
Christensen og Rie Østergaard samt lærer Janet
Majlund.

LF Midt- og Vestsjælland
Tilmelding: Lene Borg, tlf. 40609201,
Lene.Borg.2B@gmail.com

30.9.2012

kl. 11.00-16.00, Lilleskolen,
Sionsgade 5A, 2100 København Ø

Årsmøde i GEA

GEA
Tilmelding:
Gitta Wörtwein, geagitta@gmail.com

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

Sophia 3½ år giver giraffen et kys. Hun er født i Etiopien.

Arrangør/kontakt

Forkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = Lokalforening

William 3 år, født i Colombia.

