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Af Louise Svendsen, 
Rådgivningskoordinator

Selv om vi jævnligt læser om nye un-
dersøgelser, der viser, at adopterede 
klarer sig dårligere end ikke-adopte-
rede, er billedet ikke helt klart. Der er 
mange faktorer, som spiller ind, ofte 
er resultaterne ikke entydige, og selv 
når resultaterne synes entydige, er det 
gerne meget små tal. Således kan man 
godt slå fast, at det for langt de fl este 
adopterede og deres familier går hver-
ken værre eller bedre end, det gør for 
den almindelige gennemsnitlige fami-
lie. Dette betyder ikke nødvendigvis, 
at det er en gnidningsløs, problemfri 
proces at vokse op som adopteret, nok 
snarere, at de problemer og spørgsmål 
der rejser sig, ofte har en lidt anderle-
des karakter eller drejning end kam-
meraternes. Således kan en del af de 
almindelige dagligdags problemer – 
store som små – med fordel vurderes 
og søges løst ud fra de særlige forud-
sætninger, der er i spil hos adopterede; 
det være sig skolevanskeligheder, pro-
blemer med at være væk fra forældrene 
eller særlige medicinske komplikatio-
ner. Selvfølgelig skal man ikke glem-
me, at adoptionen ikke er svaret på alt, 
men vi ved også, at rigtig mange foræl-
dre igennem barnets opvækst føler, at 
de taler for døve ører, når de skal have 
hjælp til deres barn; en oplevelse der 
let kan følge den voksne adopterede i 
det videre liv – for adoption er, som vi 
alle ved, en livslang proces.

Adoption & Samfund har skabt sin 
rådgivning for at imødekomme adop-
terede og adoptanters behov for at tale 
med én, der virkelig forstår og har ind-
sigt i adoption, enten fordi de har be-
skæftiget sig professionelt med det 
igennem længere tid, eller fordi de 
har egne personlige oplevelser at øse 
af. Gruppen af rådgivere er sammen-
sat, så den dækker de mest almindelige 
problemstillinger, adoptivfamilier står 
overfor, således er der mulighed for at 
få rådgivning både før, under og efter 
adoptionen ved lægmænd såvel som 

fagfolk. Der eksisterer 4 hovedgrup-
per af rådgivere.

Foreningens rådgivere er opdelt i 
forskellige kategorier:
1.  Sagsrådgivere 

(sagsbehandling)
2.  Faglige rådgivere 

(professionelle fagfolk: læge, sund-
hedsplejerske, pædagogisk konsu-
lent, speciallærer, talepædagog, psy-
kolog og socialrådgiver)

3.  Forælderrådgivere
(temaer: Adoption af større børn, 
Adoption af danske børn, Adoption 
af præmature børn, Tab af barn i 
forslag, Eneadoption, Skoleproble-
mer)

4.  Adoptionslinjen 
(betjenes af adopterede)

Som hovedregel anbefales du at kon-
takte en sagsrådgiver i spørgsmål knyt-
tet til ansøgning og sagsbehandling i 
forbindelse med adoption, en faglig 
rådgiver, når du har brug for professi-
onel vejledning fx i forbindelse med, at 
du stilles barn i forslag, eller når pro-
blemer opstår, efter adoptionen er gen-

nemført. En forælderrådgiver er god, 
hvis du har brug for at vende din situ-
ation med en ligesindet, som kender 
til at sidde med problemerne selv. På 
Adoptionslinjen har du mulighed for 
at tale med en voksen adopteret. Alle 
er velkomne til at gøre brug af rådgiv-
ningen – det være sig adoptanter, adop-
terede, studerende der skal skrive op-
gave, professionelle der har brug for 
sparring til deres daglige arbejde el-
ler journalister, der søger mere viden. 
Hvad enten du er medlem af forenin-
gen eller ej, kan du altid kontakte os.

Rådgivningen er gratis, og alle rådgi-
verne arbejder på frivillig basis. De fl e-
ste rådgivere besvarer rådgivningsop-
kald i deres hjem. Det er derfor bedst 
at henvende sig efter kl. 20, og det 
kan hænde, at man kan blive nødt til 
at træffe aftale om et andet tidspunkt, 
hvor det passer rådgiveren bedre at 
tale med én. Alle rådgivere har tavs-
hedspligt, og man kan ved henvendel-
se være anonym. Det kan dog være, at 
rådgiveren på sin telefon har ’vis num-
mer’, så hvis man vil være helt sikker 
på, at ens nummer ikke kan ses, skal 
man selv ’skjule’ det. Vi har alene mu-

Jacob og Josefi ne på 10 og 12 år begge født i Kina, foran Juelsminde sommerhuse i cykeltrøjer 
med CSC-holdets autografer. Foto illustrerer ikke artiklen.

Rådgivning i alle faser af 
adoptionen



4

lighed for at støtte og rådgive via mail 
og telefon og herigennem ruste dig, der 
henvender dig, til at blive bedre til at 
tackle hverdagens problemer samt bli-
ve klar i samarbejdet med de professi-
onelle, der omgiver dig og din familie. 
Således påtager vi os ikke at lave egent-
lige udredninger, mødes med dig eller 
myndigheder og øvrige professionelle 
omkring dig, ligesom vi heller ikke kan 
påtage os at lave skrivelser med videre. 
Du er velkommen til at bruge vores råd-
givere fl ere gange, og vi er glade for at 
følge op på de problemer, vi bliver be-
kendt med. I nogle situationer kan vi 
dog se os nødsaget til at henvise dig vi-
dere til et tilbud med fl ere muligheder 
end det, vi kan tilbyde via den frivilli-
ge rådgivning.

Rådgiverne får løbende supervision, 
samt faglige opdateringer og inputs via 
mail og vores VIP-kursus. Vi har vores 
egen etiske guideline, og som sagt er 
samtalen altid fortrolig. Endvidere kan 
rådgiverne løbende trække på hinan-
den og rådgivningskoordinatorerne for 

udveksling af erfaringer, støtte i svære 
rådgivningssager med videre.

Den aktuelle liste over rådgiverne 
og deres kontaktoplysninger er altid 
at fi nde på www.adoption.dk samt i 
dette blad.

Endelig har Adoption & Samfund en 
række praktiske råd vedrørende mod-
tagelse af barn, ligesom vi har udgi-
vet en folder med overblik over rådgiv-
ningen, foldere om ’skolestart’ og ’når 
adoptivbørn skal passes’ samt diverse 
temablade. Alle foldere kan fi ndes på 
webben.

Sagsrådgiverne kan du læse mere om 
andet steds i bladet.

Psykologen:
”Der har været en del som efter-
spørger terapeutisk behandling til 
deres barn, hvor jeg henviser til be-
handlerlisten. Nogle har samtidig 
spørgsmål til den enkelte behand-
lingsform, andre til hvordan de væl-
ger den rette behandler.”

Faglige rådgivere er professionelle fag-
folk med mangeårig adoptionserfa-
ring, der stiller deres faglighed frivil-
ligt til rådighed for foreningen. Mange 
af dem har selv en personlig erfaring 
med adoption. Vi opdaterer og udbyg-
ger løbende listen, og  aktuelt dækkes 
følgende fagområder:
•  Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrø-

rer helbreds- og handicapforhold hos 
såvel adoptionsansøgere som barn i 
forslag og adopterede.

•  Sundhedsplejerske: Rådgiver om den 
gensidige tilknytningsproces mellem 
barn og forældre, almindelige reakti-
onsmønstre hos barnet fx i forbindel-
se med søvn, måltider og andre daglig-
dags ting som pusling og bad. Desuden 
vejledning i, hvordan man som foræl-
dre kan hjælpe sit barn bedst muligt 
gennem skiftet fra børnehjem/pleje-
familie til adoptivfamilie.

•  Pædagogisk konsulent: Rådgivning i for-
bindelse med institutionsstart, ind-
skoling og vanskeligheder i instituti-
oner/skoler.

•  Speciallærer: Rådgiver hvis der er be-
hov for eller overvejelser om en sær-
lig undervisningsindsats i skolen, 
særligt i forbindelse med omsorgs-
svigtede børn.

•  Talepædagog & speciallærer: Rådgiver 
om tale- og sprogvanskeligheder før 
eller efter barnets ankomst. Sparrer 
eventuelt med den lokale talepæda-
gog.

•  Psykolog: Rådgiver unge og voksne 
adopterede og adoptivfamilier. Her-
udover kan psykologen medvirke til at 
videreformidle eventuelle behov for 
længerevarende indsats til relevante 
behandlere og/eller instanser.

•  Socialrådgiver: Rådgiver omkring bør-
nesager og børnehandicap; dvs. lov 
og ret i forbindelse med ydelser inden 
for servicelovens børneparagraffer og 
sagsbehandling. Rådgiveren kan selv-
følgelig ikke afgøre sager eller omstø-
de kommuners afgørelser, men kan 
derimod vejlede omkring ankemu-
ligheder.

Talepædagogen:
”Hovedparten af henvendelserne 
er almindelige sproglige vanskelig-
heder, som ikke specifi kt knytter sig 
til adoption. Typisk drejer det sig om 
skoleparathed, vanskeligheder i for-
bindelse med sprogudvikling og ind-
stilling til særlig støtte. Jeg kan bru-
ges til afklaring af, om problemet 
er adoptionsrelateret og råde ud fra 
det.”Daniel Min-Wu 8 mdr og født i Korea kigger reklamer. Foto illustrerer ikke artiklen.
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Af Mie Olesen

Hvert år er der omkring 700 fami-
lier, der får en ansøgning om ano-
nym udlandsadoption behandlet hos 
statsforvaltningerne. Heldigvis ople-
ver langt de fl este en god og sober 
sagsbehandling, ligesom langt de fl e-
ste også kommer ud på den anden 
side med den forjættede godkendel-
se i hånden. 

Desværre er der en lille gruppe, 
der ikke slipper igennem nåleøjet. 
Det sker også, at ansøgere har en 
oplevelse af, at samtalerne med de-
res sagsbehandler ikke foregår i en 
rar tone, eller i det hele taget føler 
sig misforstået og dårligt behand-
let igennem godkendelsesproces-

sen. Andre oplever en problemfyldt 
kommunikation med deres formid-
lingsbureau eller komplikationer i 
forbindelse med barn i forslag. I så-
danne situationer er der mulighed 
for at få råd og vejledning af Adop-
tion & Samfunds sagsrådgivere.

Tilsammen ved vi rigtig meget om, 
hvad der sker på adoptionsområ-
det, men vi ved ikke alt
Vi er i sagsrådgivergruppen 6 erfar-
ne og engagerede rådgivere. Vi har 
alle et meget forskelligt udgangs-
punkt for rådgivningsarbejdet. I 
gruppen er der bl.a. både en lærer, 
en jurist, en socialrådgiver og en pæ-
dagog. Flere af gruppens medlem-
mer har været aktive rådgivere i man-

ge år, og fælles for alle rådgivere er 
en brændende interesse for adopti-
onsprocessen. Tilsammen ved vi rig-
tig meget om, hvad der sker på adop-
tionsområdet, men vi ved ikke alt. Så 
nogle gange må vi vende tilbage med 
et svar, og man kan også opleve, at vi 
henviser til en af de andre rådgivere, 
der måske har en større indsigt eller 
mere erfaring med en specifi k pro-
blemstilling. 

Gruppen opererer som en selvsty-
rende enhed, og arbejder tæt sam-
men om rådgivningsarbejdet. Grup-
pen mødes til erfaringsudveksling 
og supervision 2-3 gange om året, og 
derudover foregår korrespondancen 
via en mailliste på Groupcare.  Ofte 
drøfter vi vanskelige sager internt 

Adoption & Samfunds 
sagsrådgivning

Pædagogisk konsulent:
”Det er rigtig dejligt, når man kan 
høre på forældrenes stemme, at de 
har fået lidt nye tanker og siger: ’Jeg 
skriver og skriver. Nu tror jeg, vi har 
fået nok idéer at gå videre med.’ Især 
når starten er fx ’Sådan og sådan 
forholder det sig, og nu ved vi slet 
ikke, hvad vi skal stille op.”

Forælderrådgiverne er alle garvede 
adoptivforældre med personlige erfa-
ringer inden for forskellige emner så-
vel som erfaring fra foreningens med-
lemmer. De er ikke fagfolk, men de er 
gode at tage en snak med, når man har 
brug for at vende sin situation med en, 
der selv har prøvet noget tilsvarende. 
De forskellige temaer, som der rådgi-
ves i, er:

Forælderrådgiver:
”En meget hyppig udtalelse fra dem, 
der henvender sig er: ’Endelig en der 
forstår, hvad jeg taler om.”
 

•  Adoption af danske børn: Rådgivning 
om anonym adoption af danske børn. 
Rådgivningen vejleder ikke i forbin-
delse med familie- eller stedbarns-
adoption.

•  Adoption af større børn: Rådgivnings-
samtaler samt mulighed for kontakt 
til andre familier, der har modtaget 
større børn. Disse familier tilbyder te-
lefonisk støtte og hjælp omkring de 
problemer, der kan være forbundet 
hermed.

•  Adoption af præmature børn: Rådgivning 
om det at få et præmaturt barn i for-
slag og at have et præmaturt barn. 
Herunder vejledning i forbindelse 
med opstart i institution.

•  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. 

•  Skoleproblemer: Rådgivning i forbindel-
se med vanskeligheder knyttet til den 
adopteredes skolegang.

•  Eneadoptanter: Gruppen af EneAdop-
tanter, GEA, tilbyder eneansøgere 
rådgivning før, under og efter god-
kendelse samt efter hjemtagelse af 
barn. Endvidere har GEA egne fag-
lige rådgivere, hvis udgangspunkt er 
eneadoption. GEA tilbyder desuden 
hjælp til opstart af samtalegrupper på 
et hvilket som helst tidspunkt i adop-
tionsprocessen. 

Forælderrådgiver:
”Som rådgiver er det vigtigt at bru-
ge sig selv, det man selv står inde 
for, kende sine grænser – og henvi-
se til fagpersoner, når det er nød-
vendigt.”

Adoptionslinjen betjenes af voksne adop-
terede, og du kan henvende dig til dem, 
hvis du gerne vil have råd og vejled-
ning fra en adopteret. Du kan få råd 
og vejledning i alle spørgsmål omkring 
adoption set fra en adopterets synsvin-
kel samt information om søgning af op-
lysninger om oprindelse. Det praktiske 
arbejde med søgningen kan vi dog ikke 
påtage os. 

Vi håber, at denne lille oversigt har in-
spireret dig til, hvor du kan søge mere 
viden, støtte og sparring i svære situa-
tioner. Vi kan varmt anbefale, at du sø-
ger råd, så snart du fornemmer, noget 
er galt. Lad være med at vente for læn-
ge og se tiden an, det giver bare pro-
blemerne plads til at tage overhånd, tag 
dem i stedet i opløbet. Intet problem 
er for småt til, at du kan henvende dig. 
Og husk – alle er velkomne til at kon-
takte os for rådgivning, såvel som ris 
og ros.   ■
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i gruppen, og mange af de rådgiv-
ningssvar, der laves pr. mail, sendes 
til orientering til gruppens øvrige 
medlemmer. Det er med til at sikre, 
at vi alle sammen hele tiden er op-
daterede mht. den nyeste praksis på 
området, og at vi alle bliver dygtige-
re rådgivere hele tiden. Det siger sig 
selv, at mellem rådgivergruppen og 
verden udenfor er der 100% vand-
tætte skodder. 

Vi er frivillige rådgivere – på godt 
og ondt
Nogle gange oplever vi, at der bliver 
spurgt ind til vores kvalifi kationer 
som rådgivere, og det sker også, at 
vi bliver tilbudt penge for at assiste-
re med en sag. For eksempel er det 
ikke ualmindelig, at vi bliver bedt om 
at udfærdige ankeskrivelser eller kla-
gebreve. Men vi er frivillige rådgivere 
på godt og ondt, så derfor ligger den 
rådgivning, som vi kan tilbyde, inden 
for nogle ret faste rammer. Til gen-
gæld er den altid gratis, og vi skelner 
ikke til, hvorvidt spørgeren er med-
lem af Adoption & samfund eller ej. 
Vi hjælper alle, der henvender sig.

Vi skal kunne holde følelserne i 
skak og ikke identifi cere os med 
de familier, der søger hjælp
Mange henvendelser kommer ind 
via vores mail, som vi passer på skift 
14 dage af gangen. Det kan f.eks. 
være spørgsmål omkring aldersram-
mer, ventetider og orlovsregler eller 
spørgsmål om, hvordan man i det 

hele taget griber det an, hvis man 
gerne vil igangsætte en adoptions-
ansøgning. Vi har også rigtig mange 
henvendelser, der drejer sig om reg-
lerne for stedbarnsadoption og om 
muligheden for at adoptere unge fa-
miliemedlemmer, der opholder sig i 
andre lande.

De lidt tungere sager kommer ofte 
via telefonen. Det kan typisk være 
henvendelser fra adoptionsansøgere, 
der har fået afslag i samrådet og nu 
står overfor at skulle i gang med at 
anke deres sag til Adoptionsnævnet. 
Det kan af og til være rigtig svære 
sager, og folk kan være meget kede 
af det, når de ringer til os. Det skal 
vi som rådgivere kunne håndtere på 
en god måde. 

Det er vores opgave at være så ob-
jektive som muligt. Vi skal kunne 
holde følelserne i skak og ikke iden-
tifi cere os med de familier, der søger 
hjælp. Vi skal anerkende og rumme 
de følelser, vi møder, men samtidigt 
skal vi agere professionelt og foku-
sere rådgivningssamtalen omkring 
den relevante lovgivning og praksis. 
Det kan af og til godt være noget af 
en opgave.

Det er ikke nogen lille ting at 
skulle tage afsked med 
drømmen om en familie
Nogle gange er det ikke svært for os 
at forstå, at der er givet et afslag på 
en adoptionsansøgning, og nogle 
gange må vi også sige til de familier, 
der opsøger os, at det er meget tvivl-

somt, om de vil kunne få noget ud af 
en ankesag. Men selvom sagen umid-
delbart virker håbløs, så siger vi ikke 
nej til at hjælpe. For nogle menne-
sker er det vigtigt at have udtømt alle 
muligheder, før de kan slippe tanken 
om adoption. Det er jo heller ikke 
nogen lille ting at skulle tage afsked 
med drømmen om en familie. Der-
for sker det da også tit i sådanne sa-
ger, at vi formidler en kontakt til for-
eningens psykolog.

Det er en stor glæde, når man kan 
mærke, at man virkelig har været 
med til at gøre en forskel for andre 
mennesker
Selvom det nogle gange kan være 
barskt, så er det også meget givende 
at arbejde som frivillig rådgiver for 
Adoption og Samfund. Gennem råd-
givningsarbejdet udvikler vi os, ikke 
kun fagligt, men også som menne-
sker, og det er en stor glæde, når man 
kan mærke, at man virkelig har været 
med til at gøre en forskel for andre 
mennesker.  Sidder du med et spørgs-
mål, eller føler du, at din adoptions-
sag er kørt fast, så send en mail til 
raadgivning@adoption.dk eller ring 
til en af os. Vi sidder klar ved telefo-
nen og vil gøre, hvad vi kan for at 
hjælpe dig.

PS. Da vi alle er travle mennesker 
med job og børn, og da vi besva-
rer rådgivningsopkaldene hjemme-
fra, så er det bedst at ringe efter kl. 
20.00.     ■

Linnea Neeta (11 år) og Josefi ne Manali (14 år) i højt humør på Frilandsmuseet. Begge er født i Indien.  Foto illustrerer ikke artiklen.
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Af Paul K. Jeppesen, 1. næstformand i 
Adoption & Samfund

De seneste års stadig længere vente-
tider har medført, at den abstrakte 
godkendelses-tidsbegrænsning til 2 
år har været utilstrækkelig. 

Et meget stort antal ansøgere har 
gennemgået en regodkendelse efter 
2 år. Enkelte har måttet konstatere, at 
muligheden for overhovedet at kun-
ne adoptere forsvandt, når regodken-
delsens ekstra 2 år var gået, uden at 
der så 4 år efter den oprindelige god-
kendelse var bragt barn i forslag. 

Dette var tilfældet for de ansøge-
re, der efter 4 år ikke længere kun-
ne nyansøge til den oprindelige al-
dersramme. Mange fl ere var på vej 
mod denne situation.

Stort set alle ansøgere med behov 
herfor har opnået regodkendelse ef-
ter 2 år. Reglerne  har således mest 
virket som dels en stor psykisk belast-
ning for ansøgerne, dels som et bu-
reaukratisk spild af ressourcer hos 
de i forvejen travle medarbejdere i 
statsforvaltningerne. Ydermere har 
de formidlende organisationers ar-
bejde været påvirket af et ekstra stort 
antal henvendelser fra ansøgere, der 
frygtede udløb af godkendelsen in-
den barn i forslag.

Derfor tog Adoption & Samfund 
i starten af 2008 initiativ til en æn-
dring af reglerne. Daværende ju-
stitsminister Lene Espersen fandt 
initiativet interessant og inviterede 
Adoption & Samfund til et møde, 
der blev holdt umiddelbart før som-
merferien. Her fremlagde forenin-
gen et forslag om at ændre den før-
ste godkendelse fra 2 til 3 år, således 
at den samlede godkendelseslængde 
for alle ansøgere kunne hæves fra 4 
til 5 år, før der skal indgives helt ny 
ansøgning.

Efter en drøftelse med folketingets 

partier gav Lene Espersen sit endeli-
ge til ændringen. 

Ændringen indebærer, at alle både 
gældende og fremtidige godkendel-
ser får en varighed på 3 år. Der bli-
ver som hidtil mulighed for regod-
kendelse i yderligere 2 år.  Dermed 
bliver den samlede godkendelsespe-
riode før krav om helt ny ansøgning 
5 år mod hidtil 4 år. 

For at sikre at ansøgere, der allere-
de har fået regodkendelse, sidestil-

les med øvrige ansøgere, indføres 
en overgangsordning. Overgangs-
ordningen indebærer, at allerede 
udstedte regodkendelser for ansø-
gere, der er regodkendt efter 2 år, 
forlænges fra 2 til 3 år. Alle nuværen-
de og fremtidige ansøgere opnår så-
ledes de samme 5 år.

Ændringen opfylder et meget stort 
ønske hos alle nuværende og kom-
mende ansøgere. Den vil afhjælpe 
det store pres, der har ligget på man-

ge ansøgere, der har frygtet udløb af 
godkendelser, inden barn i forslag.

Derudover forventes ændringen 
at gøre det lettere for de formidlen-
de organisationer at give de man-
ge ansøgere den ønskede service.  
Det skulle gerne betyde, at der fri-
gøres ressourcer til en intensivering 
af indsatsen for at opbygge nye for-
midlingskontakter.

Endelig vil den kommende store 
reduktion i antallet af nødvendige 

regodkendelser indebære væsentli-
ge ressourcebesparelser for de regi-
onale statsforvaltninger. De sparede 
ressourcer må kunne anvendes til at 
forkorte sagsbehandlingstiden i god-
kendelsesprocessen, så den samle-
de ventetid fra ansøgning til barn i 
forslaget alt i alt kan reduceres. For-
eningen vil følge udviklingen nøje, 
og om nødvendigt følge op på sa-
gen over for den nye justitsminister 
Brian Mikkelsen.     ■

Minister ændrer godkendelses-
længde efter forslag fra 
Adoption & Samfund

Klara 5 år og snart skolepige. Foto illustrerer ikke artiklen.



Henterejse Kina, Beijing

En lille historie fra fami-
lien Hald, som bestemt 
ikke har været i Beijing for 
sidste gang.

Af Rikke Hald

København – Beijing
Den 8. maj 2008 klokken ca. 20, 
tog vi med fl y fra Kastrup til Beij-
ing, Kina. Vi var meget nervøse og 
spændte under fl yveturen og fi k ikke 
mange timers søvn. Da vi landede i 
Beijing den 9. maj, var vi godt kvæ-
stet, men samtidigt fyldt godt op 
med sommerfugle i maven. 

Vi var så heldige, at vi kun var 3 
par i alt, der skulle hente barn, så vi 
tænkte, at det måske ikke ville blive 

så kaotisk ved den kommende over-
dragelse af vores lille pige.

I den nybyggede lufthavn i Bei-
jing blev vi modtaget af vores guide 
Christina Wang. Hun fortalte kort 
om den nye lufthavn, om vi havde 
haft en god tur, og om vi var spænd-
te på det, der nu skulle ske.

Vi ankom til vores hotel (4-stjer-
net) og hold da op, der var service 
på, alle på hotellet var meget smilen-
de og tog godt imod os. Det var før-
ste gang, at de havde folk boende, 
som skulle adoptere, så mon ikke de 
var lidt nysgerrige på det, der skul-
le ske. 

Christina inviterede os alle ned at 
spise og mindede os om at nyde vo-
res sidste aften som par, for i mor-
gen ville vi være forældre. Vi fi k in-
formation om, hvordan det ca. ville 

foregå på børnehjemmet den næ-
ste dag. Hun vidste ikke helt, hvor 
mange vi blev, om der kom par fra 
andre lande. Hun forklarede, at det 
var vigtigt, at vi var formelt klædt på 
samt respekterede børnehjemmets 
ønsker. 

Derefter stod det på lidt shopping 
ved det nærmeste supermarked; der 
skulle købes bleer, modermælkser-
statning mm. Derefter kunne vi en-
delig få lidt fred og ro på hotelvæ-
relset, det hele var stadigt uvirkeligt. 
Var vi her endelig? Skulle vi omsider 
have vores lille pige den næste dag? 
Det var nogle af de tanker, der kørte 
rundt i vores hoveder, inden vi ende-
lig faldt til ro sent på aftenen. 

Den længe ventede dag
Vi vågnede tidligt næste morgen, 

8

Mor og datter Hongying Feng 11 mdr. på sightseeing.
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med sommerfugle, der baskede ret 
meget. Tiden inden afgang blev 
brugt på at få lidt at spise, stryge 
tøj, og hvad man nu ellers kunne 
fi nde på. 

Ved 10-tiden om formiddagen var 
vi to par samlet i lobbyen (det 3. par 
skulle hente barn i en anden pro-
vins). Vi havde diverse papirer, gaver 
og kamera klar til overdragelsen på 
børnehjemmet. Endelig kom guiden, 
og vi kunne køre af sted efter vores 
børn (på dette tidspunkt var det hele 
stadig ikke til at fatte!). Christina for-
talte, at dette børnehjem var et af de 
bedre, da de underviste personale 
fra andre børnehjem. Hun fortalte 
også lidt om, hvordan det ville fore-
gå, og at det kun ville være os, der 
skulle hente børn, så vi havde mere 
tid sammen med personalet. 

Ankomsten til børnehjemmet
Så ankom vi endelig, vi kom faktisk 
for tidligt, så der blev talt lidt frem 
og tilbage mellem vores guide og 
portvagten, men vi blev da lukket 
ind. Udefra så børnehjemmet meget 
fl ot ud, men vi så ikke så meget. Vi 

var fyldt op med tanker om det, der 
skulle ske, var nervøse og spændte. 
Vi blev modtaget af en mandlig an-
sat, som straks førte os ind i et rum, 
hvor vi skulle vente, indtil direktø-
ren kom. Der sad vi så med morgen-
maden oppe i halsen, hold da op, 
hvor var min mand og jeg nervøse.

Så kom direktøren (en kvinde) 
samt hendes assistent (tror vi at det 
var). De fortalte, at vores børn sov, 
så vi måtte vente, indtil de vågnede. 
I mellemtiden kunne vi vælge, om 
vi ville ordne papirerne før eller ef-
ter, vi havde fået vores børn i vores 
arme. Vi valgte at gøre alt det prakti-
ske først, for hvem ville kunne tænke 
på noget som helst, når vi først hav-
de fået vores pige i vores arme. 

Vi fi k at vide, at vi ikke kunne se re-
sten af børnehjemmet, da det ikke var 
kutyme, at selve overdragelsen skete 
på børnehjemmet. Men de ville tage 
nogle billeder til os af deres legeplad-
ser, senge osv. og sende til os. Vi fi k 
stillet en del spørgsmål om kost, so-
vetider, hvordan hun udtrykte vrede 
og glæde, og om der var en bestemt 
person, hun var knyttet til mm.

Vores datter vågner
Så blev der banket på døren, en per-
son sagde noget på kinesisk …vores 
barn var vågen og klar til at kom-
me ind til os. Direktøren samt as-
sistenten forsvandt nogle minutter, 
og ind kom vores dejlige lille pige i 
armene på hendes nanny. Hun kom 
med det samme over i mine arme, 
og det var fuldstændigt uvirkeligt. 
Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skul-
le føle i de første sekunder, jeg holdt 
hende i mine arme. Hun sagde ikke 
noget, rørte sig overhovedet ikke de 
første par minutter. Jeg fornemme-
de svagt, at der blev taget billeder 
af os, af vores nye familie. Hun kom 
over i sin fars arme, stadig ingen re-
aktion, kunne lige dreje sit hoved 
lidt og kigge op på os, men ellers 
sad hun fuldstændig stille. 

Der kom en del fl ere reaktioner, 
da hun fi k øje på sin nanny og ville 
over til hende, hendes nanny holdt 
hende kort og så over til os igen.

Tilbage til hotellet med vores 
datter, som var i chok
Så kunne vi komme af sted igen, 

En stolt far og mor.
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tror at det hele tog omkring en time 
og så var vi på vej ude af døren igen. 
Da vi sad sammenklemte i guidens 
bil, var der stadig få reaktioner, hun 
løftede sit ben, men ellers sad hun 
nærmest som forstenet. Vores lille 
pige var syg med feber og forkølel-
se, så vores guide ville gå på apote-
ket med min mand, når vi kom til 
hotellet.

Da vi ankom til vores hotelværel-
se, og guiden var gået, kiggede vo-
res lille pige sig rundt i lokalet, og så 
kom gråden, hun var nærmest utrø-
stelig. Vi fi k tændt for tv, så hun kun-
ne se nogle kinesere, det hjalp en 
smule, men hold da op, der var me-
get smerte i hendes øjne. Det var næ-
sten ikke til at holde ud, for hvad 
kunne vi gøre for at trøste hende? 
Det blev bestemt ikke bedre af, at 
vi måtte give hende hostesaft, der 
smagte ubehageligt. Vi følte, at vi be-
gik overgreb, hvilket vi jo også gjor-
de, på hende. 

Vi lagde et tæppe på gulvet, lag-
de hende på det og sad ganske tæt 
på hende, uden at røre hende, lod 
hende få lidt fred. Hun lod til at ac-
ceptere, at vi var så tæt på hende og 
lod min mand holde hende lidt i 
hånden. Hun fi k lidt fl aske og kun-
ne kort efter give os det første skæ-
ve smil. 

Hun faldt i søvn på gulvet kort 
efter og sov i et par timer. Resten 
af dagen blev brugt på at give hen-
de en masse opmærksomhed, me-
dicin og mærke efter, hvad hendes 
behov var. Da det endelig blev aften, 
og hun kunne sove, var det igen på 
gulvet, det foregik, og derefter kun-
ne vi lægge hende i den barneseng, 
der var stillet op. Vi fi k ikke meget 
mad eller søvn den dag, vi var brugt 
godt og grundigt. 

Dag 2 som nybagt familie
Dagen efter var vi kun på hotelvæ-
relset. Hun var meget pylret, så der 
blev gået meget rundt med hende. 
Der kom lidt fl ere smil til os. Hun 
begyndte at slappe noget mere af og 
åbne lidt mere op. 

Den 12. maj skulle vi ind og skrive 
under på de forskellige papirer samt 
til notar og på paskontoret. Det var 
en utrolig hård og lang dag, med 
en lille pige, der stadig var feber-
syg. Vores guide var meget bekym-
ret og ville kontakte lægen, hvis ikke 
det hurtigt blev bedre. Heldigvis be-
gyndte medicinen at virke, så febe-

ren faldt, vi havde godt nok også væ-
ret bekymret. 

De næste par dage blev brugt på 
hotelværelset og på at lære hinan-
den at kende. Vi fi k talt med vores 
rejsegruppe, heldigvis boede vi dør 
om dør, så vi kunne også få lidt vok-
senkontakt. 

Jordskælvet
Der var et stort jordskælv, som alle 
jo nok har hørt og læst om, så vi var 
bekymrede for, om det også ville 
ramme Beijing. Det var utroligt at 
se, hvor meget befolkningen gjor-
de for at støtte ofrene. Man så lan-
ge køer af mennesker, der ville give 
blod til folk i de ramte områder. TV 
var fyldt med beretninger om jord-
skælvet. Alle var berørte af det. Det 
var smukt at opleve, hvor meget folk 
støttede hinanden og hjalp folk, de 
ikke kendte. 

Den fredfyldte park
Vi var så heldige, at den park, hun 
var blevet efterladt i, lå 15 min. gang 
fra hotellet. Personalet på hotellet 
var meget hjælpsomme, de forsøg-
te at oversætte de kinesiske gloser til 
engelsk, så vi kunne komme af sted. 
Parken var fantastisk fredfyldt, der 
stod små huse, hvor de ældre menne-
sker kom og spillede på instrumen-
ter. Vi fi k taget en masse billeder og 
nød kun at være os 3 og endelig at 
være lidt ude i den ”friske” luft.

Vi havde investeret i en god bæ-
resele, som blev brugt af os begge. 
Folk kiggede og grinede lidt, når 
min mand gik med hende, de var 
ikke vant til, at manden går med 
børnene. Alle var glade for, at vi vil-
le adoptere et barn fra deres land og 
kom kun med positive kommentarer 
(tror vi, da vi jo ikke kunne forstå, 
hvad de sagde, men kunne tolke de-
res ansigtsudtryk).

Nogle hårde dag
Vi havde af børnehjemmet fået at 
vide, at vores datter så småt var be-
gyndt at spise grød og lignende, men 
det kunne vi godt glemme, hun ville 
kun acceptere fl aske, så der blev gi-
vet mælk/vælling på fl aske ca. hver 
3-4 time….hårdt, men også dejligt. 

På hotelværelset kæmpede vi med 
nattesøvnen, en masse gråd, så på 
skift blev der sunget og puttet med 
hende – det var nogle hårde dage 
og nætter. Der var ikke tid til at spi-
se, hendes behov blev dækket først, 

og så var der ikke energi til så me-
get andet. De få dage vi var ude, så 
vi det lokale supermarked, den kine-
siske mur, den forbudte by og Bei-
haipark, nogle ture, som hun klare-
de rigtig godt. 

Efter nogle fridage skulle vi igen 
rundt på paskontoret og på den dan-
ske ambassade. Dette gik heldigvis 
rimelig smertefrit, da vi ellers var 
blevet vant til, at sådanne steder skal 
man have god tid.

Beijing – København
Endelig nærmede dagen sig, hvor 
vi skulle af sted, jubii endelig kun-
ne vi se en ende på det hele, selvom 
det egentligt havde været et dejligt 
sted. Vi havde mødt en masse venli-
ge mennesker, en fantastisk kultur, 
en vidunderlig og meget hjælpsom 
guide og nogle dejlige rejsepartne-
re, men vi glædede os til at komme 
hjem til lille Danmark. 

Farvel Beijing, håber vi snart ses 
igen, tænkte vi, da vi blev kørt til 
lufthavnen. Vi fi k givet vores guide 
en gave, fi k sagt pænt farvel for alt 
den dejlige hjælp under hele vo-
res ophold. Tiden i lufthavnen blev 
brugt til at stå lidt i kø til check-in, 
alt blev undersøgt , men vi fi k da lov 
til at komme af sted.

Ti timers fl yvetur lå foran os, puha 
en meget hård tur med et lille barn, 
der græd det meste af tiden. Så igen 
blev der gået op og ned ad gangen 
og endelig en time før vi landede, 
kunne hun ikke mere og faldt i søvn. 
På dette tidspunkt havde hendes 
mor grædt to gange …

En dejlig velkomst
Sikke en velkomst, der var en mas-
se familie med en masse fl ag, som 
ventede med længsel på at se det lil-
le nye familiemedlem. Hun obser-
verede ikke de store smil, de man-
ge fl ag og gaver, der kom os i møde, 
da hun var i dyb søvn (hvilket vi på 
det tidspunkt var ret glade for, da 
vi selv var godt udmattede). Endelig 
hjemme, godt trætte efter den lan-
ge rejse til Kina efter vores dejlige 
datter, men vi ville aldrig have und-
været den.      ■
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Af Paul K. Jeppesen, 1. næstformand i 
Adoption & Samfund

Haagerkonventionen om internati-
onal adoption blev vedtaget i 1993. 
Konventionen udgør en juridisk ram-
me, der skal sikre, at international 
adoption foregår på korrekt vis,  hvi-
ket bl.a. indebærer:

•  At myndighederne i afgiverlandet 
har til opgave at undersøge bar-
net, indhente samtykke og legiti-
mere bortadoption. 

•  At myndighederne i modtager-
landet har til opgave at under-
søge adoptanterne og godkende 
dem til adoption. 

•  At de to landes myndigheder skal 
sikre, at fyldig information om 
barn og adoptanter udveksles. 

•  At adoption kun kan foretages, 
hvis begge landes myndigheder 
tilslutter sig. 

•  At begge landes myndigheder 
kan autorisere andre til at udfø-
re dele af arbejdet. 

•  At alle lande anerkender en adop-
tion foretaget i et andet land, så-
fremt begge lande har ratifi ceret 
konventionen.

Et stort antal lande, herunder Dan-
mark, har ratifi ceret konventionen 
og implementeret den i national lov-
givning. Blandt de seneste er USA, 
som først har sat reglerne i værk den 
1. april 2008.

Konventionens 9 sider udgør et me-
get formelt regelsæt, der på en ræk-
ke områder har givet plads til for-
tolkninger –  fortolkninger, som ikke 
altid har været opfattet som god etik 
i alle landene.

Derfor har der i de seneste år været 
arbejdet intensivt på et uddybende 
etisk regelsæt.   Blandt andet de nor-
diske lande har været meget aktive i 
dette arbejde. Resultatet blev offent-

liggjort i august i form af en hånd-
bog i god adoptionspraksis - ”Guide 
to Good Practice”  på i alt 216 sider. 

Bogen går i dybden med en ræk-
ke  vigtige spørgsmål.  Eksempelvis 
er spørgsmålet om den korrekte sam-
mensætning af  adoptionsgebyrer til 
afgiverlandene og andre betalinger, 
donationer m.v.  behandlet ganske 
grundigt. 

 Dette er et emne, der desværre er 
blevet meget aktuelt de seneste år, 
hvor ”alternative betalingsmodeller”  
i en række situationer har givet adop-
tioner fra og til visse lande et mere 
end tvivlsomt ry og dermed gjort det 
vanskeligere at  fi nde adoptivbørn til 
lande med høj etik som f.eks. Dan-
mark, der netop i år er nået helt til 
tops på listen over verdens mindst 
korrupte lande.

Post Adoption Service
Et andet væsentligt emne er Post 
Adoption Service (PAS). Den nye 
guide fastslår endnu engang, at kon-
ventionens medlemslande forpligter 
sig til mere end blot at gennemfø-
re selve adoptionen på korrekt vis. 
Adoption gælder for hele livet, og 
medlemsstaterne er forpligtet til at 
hjælpe både de adopterede og deres 
familier med særlig hjælp, hvor for-
hold relateret til adoptionen gør det 
påkrævet.

På dette punkt er Danmark stadig 
langt fra mål. Den igangværende for-
søgsordning med tilbud om psyko-
logbistand de første 3 år efter hjemta-
gelsen er en god start. Men Danmark 
svigter fortsat fuldstændigt den inter-
nationale forpligtelse til at hjælpe de 
unge og voksne adopterede, uanset 
at adskillige undersøgelser de sene-
ste år har påvist tydelige behov. Der-
for er den nye guide et velkomment 
redskab i Adoption & Samfunds fort-
satte bestræbelser på at formå Dan-

mark til at opfylde samtlige PAS-for-
pligtelser.

Det danske islæt
Som det fremgår af overskriften har 
guiden fået et markant dansk islæt. 
Nogle medlemmer vil huske, at vi  i 
april-udgaven af dette blad bragte en 
efterlysning fra Familiestyrelsen om 
tegninger til brug for guiden. Trods 
en kort svarfrist  indkom der fl ere 
gode bidrag, som blev videresendt til 
Haag, hvor de deltog i en konkurren-
ce med børnetegninger fra mange 
andre lande. Resultatet kan ses på 
bogens forside. 

Danske Marcus Luis Frost Jørgen-
sen med rødder i Colombia blev den 
suveræne vinder med en fl ot tegning, 
der viser hele familien bestående af 
Marcus selv, lillesøster Kassandra fra 
Peru, far, mor, katten Pippi samt fa-
miliens hus på Dunhammervej 4, alle 
med udførlig aldersangivelse. Vi øn-
sker Marcus tillykke med det fl otte re-
sultat. Hele publikationen kan hentes 
på Haagerkonventionens hjemmesi-
de på adressen: http://www.hcch.
net/upload/adoguide_e.pdf     ■

Nye etiske principper for 
international adoption 
– med markant dansk islæt



12

Af Paul K. Jeppesen, 1. næstformand i 
Adoption & Samfund

I Adoption & Samfund hører vi nu 
og da, at foreningen mangler nog-
le initiativer for de unge adoptere-
de. En gruppe unge tog sagen i egen 
hånd sidste år og lavede et fl ot ung-
domsarrangement i forbindelse med 
landsmødet i Kerteminde.

Der er siden arbejdet videre med 
planerne om en egentlig ungdomsaf-
deling, ASU, som vi håber kommer i 
gang i løbet af det kommende år. Du 
kan allerede nu læse mere om ASU 
på www.ungadopteret.dk, som grad-
vist vil blive udbygget med særlig in-
formation for unge adopterede. 

Også  i Norge gøres der en ekstra-
indsats for de unge adopterede. Her 
har den største norske adoptionsor-
ganisation, adopsjonsforum, netop 
lanceret en ny hjemmeside for unge, 
som utvivlsomt  også vil være interes-
sant for mange unge danske adop-
terede. 

På www.ungadoptert.no kan de 
unge adopterede læse spændende 
artikler om andre unge adopteredes 
overvejelser om adoption og identi-

tet, om international adoption, få 
tips om litteratur, fi nde nyttige links 
og få mere viden om de lande, de 
blev adopteret fra. Målgruppen er 
unge mellem 15–25 år.

Teksten er skrevet på norsk, men 

da de fl este ord ligner de danske, 
skulle der være god mulighed for 
at få glæde af de mange oplysnin-
ger.    ■

Er du ung og adopteret 
– så læs her !

Der stemmes om formandsposten til det stiftende stormøde i Adoption & Samfund Ungdom.

Redaktionen siger farvel og 
mange tak til redaktions-
medlem Bente Heltberg

Bente Heltberg har besluttet at stop-
pe i redaktionsgruppen. Hun har væ-
ret med i 9 år, og altid været et meget 
engageret medlem. Det har været en 
fornøjelse at diskutere alle aspekter 
af adoption med hende. Bente har 
ikke blot siddet og redigeret bladet, 
men også selv bidraget med bogan-

meldelser og rejseoplevelser fra In-
dien, hvor hendes datter er født. I 
redaktionsgruppen vil vi savne hen-
des behagelige og inspirerende sel-
skab. Vi takker mange gange for godt 
samarbejde!

Redaktionen.    ■
Prins Christian på 8 mdr. er født i Bolivia.

Foto illustrerer ikke artiklen.



13

Kort sagt, vi skal gøre meget, meget mere 
for adopterede og adoptanter

Er du med? 
Vi har brug for DIN indsats. 

Den 15. november holdes der generalforsamling 
for alle medlemmer af Adoption & Samfund. 

På generalforsamlingen skal der i år besættes flere ledige bestyrelsespladser. 
Du kan også starte som suppleant.

Med din hjælp bliver det lettere for os at nå vore mål og komme videre til de næste.

Vi glæder os til at se dig.  

Ring til et medlem af hovedbestyrelsen for flere oplysninger. 
Du finder navne og telefonnumre på side 2  her i bladet.

Ventetiderne skal 

være kortere! PAS skal være et 
tilbud til 

alle adopterede!
Der skal være 

flere 
formidlings-
muligheder!

Lokal-
foreningerne 

skal have flere 
aktiviteter!
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Lokal
foreningerne

Her fi nder du din lokalforening. 
Ikke alle har hjemmesider. Er du i  tvivl om dit 

tilhørsforhold så se under 
adresser og links på www.adoption.dk

Lokalforeninger i Region Nordjylland
Nordjylland: 

web: http://nordjylland.adoption.dk
mail: nordjylland@adoption.dk 

Torben Fristrup, Wilhelm Jensensvej 1, 
9500 Hobro. Telefon : 98 52 55 42 

Lokalforeninger i Region Midtjylland 
Gudenåen

web: http://gudenaaen.adoption.dk
mail: gudenaaen@adoption.dk 

Mona Østergård, Sanglærkevej 12 Mønsted, 
8800 Viborg. Telefon : 86 64 61 72 

Vestjylland
web. http://vestjylland.adoption.dk 

mail: vestjylland@adoption.dk 
Helle Pedersen, Tyttebærvej 7, 6920 Videbæk

Telefon : 97 17 31 01 

Østjylland:
mail:oestjylland@adoption.dk 
Jeanette Lyk, Langballevej 14, 

8320 Mårslet. Telefon : 86 29 76 63

Lokalforeninger i Region Syddanmark 
Sydvestjylland:

mail: sydvestjylland@adoption.dk 
Kirsten Korning, Øster Skibelundvej 36, Askov, 

6600 Vejen. Telefon : 75 36 10 50 

Sydøstjylland
mail: sydoestjylland@adoption.dk 

Søren Rahbek Clemmensen, Havevej 3A, 6091 
Bjert. Telefon : 75 53 97 61 

Fyn:
web: http://fyn.adoption.dk 

Mail: fyn@adoption.dk 
Sanne Pedersen, Lundsbjergvej 38, 
5863 Ferritslev  Telefon: 65 97 22 97

Lokalforeninger i Region Sjælland 
Sydsjælland 

mail: sydsjaelland@adoption.dk 
Claus Holmstrøm, Sandageren 23, 

4700 Næstved. Telefon : 55 73 37 70 

Midt- og Vestsjælland: 
web: http://midtogvestsjaelland.adoption.dk

mail: midtogvestsjaelland@adoption.dk 
Lene Borg, Tveje-Merløse 2B, 4300 Holbæk. 

Telefon : 59 43 92 01

Lokalforeninger i Region Hovedstaden 
København: 

web: http://koebenhavn.adoption.dk
mail:koebenhavn@adoption.dk 

Kurt Nielsen, Dæmningen55, 2500 Valby. 
Telefon : 36 16 87 25 

Københavns Omegn:
web: http://koebenhavnsomegn.adoption.dk

mail: koebenhavnsomegn@adoption.dk 
Birgitte Dünweber, Mindevej 32, 

2870 Dyssegård. Telefon : 39 69 91 07 

Nordsjælland: 
mail: nordsjaelland@adoption.dk 

Sune Rasborg, Bentevej 3, 
3060 Espergærde, tlf. 49 13 57 55

Bornholm:
mail: bornholm@adoption.dk 

VAKANT

Hvem vil gerne have for 
10.000 kr. fl ere arrange-
menter i København?
Nyt fra lokalforeningen København, oktober 2008

Ja, så er endnu en sæson skudt i gang med en generalforsamling. Vi har 
måttet sige farvel til et kært medlem gennem mange år, der har valgt at 
bruge sin energi på familie og arbejde. Tak Per, vi håber du vil holde gril-
len varm i fremtiden også. Samtidigt et stort velkommen til et nyt medlem 
Marianne, som modigt har vovet sig ind i bestyrelsesarbejde. Tak også til 
jer fi re, som har indvilliget i at være praktisk hjælp, når vi behøver det – det 
gør vi nok lige om lidt.

Det helt store diskussionsemne på generalforsamlingen blev igen i år vo-
res økonomi. Vi var ved sidste optælling 415 medlemmer i København. Vo-
res andel af medlemstilskuddet fra selve landsorganisationen ligger nu på 
ca. 25.000 kr., altså ca. 60 kr. pr. medlem pr. år. 

Hvis vi skal fortsætte med 4 nyhedsbreve om året koster det os 10.000 kr. De 
penge vil vi meget hellere bruge på arrangementer. Det er bare ærgerligt, at 
I ikke kommer, hvis I ikke får det på skrift umiddelbart inden det afholdes. 
Det er situationen i en nøddeskal. Hvis vi skal afholde fl ere ting, har vi ikke 
råd til at informere om det. Hvis vi skal informere om det, har vi ikke råd til 
at afholde det. Vi bruger selvfølgelig dette hovedblad og bagsidekalenderen 
alt det vi kan, men deadline på det blad, du sidder med i hånden nu, er i be-
gyndelsen af september, så alt det vi fi nder på efterfølgende, når ikke bladet 
eller den trykte bagsidekalender, som jo allerede nu er forældet!

Fremtiden bliver selvfølgelig elektronisk, men det kræver, at du gør no-
get – se hvad til slut.

Generalforsamlingen blev efterfulgt af et spændende indblik i PAS (Post 
Adoption Service) ordningen ved PAS rådgiver Anne Stalschmidt. Foredra-
get kom godt omkring, hvordan og til hvad man som adoptant helt konkret 
kan bruge denne nye ordning. Både i forbindelse med den første tid hjem-
me og især ved institutionsstart. Foredraget havde helt sikkert fortjent lidt 
fl ere tilhørere end dem, der kom. 

I løbet af efteråret har vi 3 arrangementer:
Vi lægger stort ud sammen med lokalforeningen Københavns Omegn ons-

dag den 29. oktober. Her vil hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen blandt 
andet komme ind på, ”hvad der sker med det lille barns hjerne, når det 
mangler stimulation”. 

Tirsdag den 28. oktober holder vi introduktionsaften for kommende adop-
tanter. Her kommer en sagsbehandler fra kommunen og en fase 2 rådgiver 
og fortæller om selve adoptionsprocessen, efterfulgt af henholdsvis en ene-
adoptant og en par-adoptant, der hver fortæller deres historie. 

Året sluttes af den 30. november med vores traditionsrige juletræsfest. In-
formation om tid, sted, tilmelding og priser fi ndes på dette blads bagside 
og på vores egen hjemmeside, hvor du jo alligevel skal ind nu, fordi du ger-
ne vil have for 10.000 kr. fl ere arrangementer.

Gå ind på: http://koebenhavn.adoption.dk/. Klik på ”lige her”, som du 
får besked på, og vupti, du er inde på forsiden. Inden du læser vores kalen-
der eller den meget spændende artikel om kælehormonet oxytocin, hvor 
der faktisk fi ndes specifi k forskning på adoptivbørn, ja så tilmelder du dig 
vores mailservice. Så får du en mail, hver gang der er nyt på hjemmesiden. 
Smart ikke? Og 10.000 kr. værd!
På foreningens vegne 
Birgitte Larsen.
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Landegrupper
Bolivia

www.landegruppe-bolivia.dk
Anette Buch-Illing  - buch-illing@privat.dk 

Benny Nielsen - egeskellet24@mail.dk
Katinka Hoydal - hoylysdal@mail.dk 

Brasilien
Kirsten Friis Rasmussen og 

Hubert Pournow - tlf. 46 19 30 60
Bulgarien

Kim Mariegård - tlf. 59 96 12 02
thambour@mail.tele.dk

Colombia - Fanas venner: 
Torben Sørensen - tlf. 86 14 57 08

Danmark
Fam. Behmer - tlf. 64 82 62 20

Ecuador
Jens Reiermann, 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

Peder Marlo, Asgård 92, 9700 Brønderslev,
tlf. 98 80 04 18

Indien
Svend Erik Holm - tlf. 64 47 38 35

sve@holm.mail.dk, 
www.123hjemmeside.dk/indiengruppen

Kaliningrad/Moskva
Helle Pedersen - tlf. 97 17 31 01

Kina
Michael Johansen, Tandervej 45, 8320 Maarslet,

tlf. 86 78 27 22, kontakt@kinaforeningen.dk
www.kinaforeningen,dk

Nepal
Hanne og Hans Doktor, tlf. 75 65 48 36,

hanne.veis@adr.dk
Peru

Bjørn Rude Voldborg, Æblehaven 1,
3400 Hillerød, tlf. 48 25 05 95 

bgv@pharmexa.com
Rumænien: 

HanneTrøstrup, tlf. 74 82 07 81
romania@adoption.dk

www.rumania.adoption.dk
Sydafrika: 

Ida Fraas Thomsen, Højstrupvej 132, 
2700 Brønshøj, tlf. 22 51 26 21

landegruppesydafrika@gmail.com
www.landegruppesydafrika.dk

Thailand
Ebbe Møller - tlf. 45 79 24 46/40 64 55 84

ebbemoeller@yahoo.dk
Tjekkiet

Anette Rosenberg Clausen - tlf. 74 62 06 18
www.tjekkiet@adoption.dk 

Vietnam
Peter Skjøt, Vigerslevstræde 12, 2500 Valby

tlf. 36 30 05 28
formand@vietnamadoption.dk

www.vietnamadoption.dk

Interessegrupper 
Bal Vikas Venner, Indien

Annette Havemann Linnet - tlf. 49 19 09 13
Hanne Juhl Holm - tlf. 26 36 27 23

www.balvikas.dk, info@balvikas.dk
Colombia - Fanas venner: 

Torben Sørensen - tlf. 86 41 57 08
bestyrelsen@fana.dk, www.fana.dk

Ene-Adoptanter
Signe Hindsberger - tlf. 45 82 41 20
Linda Berkowitz - tlf. 39 18 04 12

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

En aften med psykolog 
Lene Kamm
Lene Kamm vil indlede aftenen med et oplæg til fi lmen ”Solen skinne-
de skarpt”, der viser 3 adoptivbørns tanker om det at være adopteret og 
giver et rigtig godt indblik i, hvordan de 10-12 årige børn oplever det.
Lene Kamm kommer ind på emner om børn, der intet selvværd har, børn 
med identitetsproblemer i forhold til sig selv og til venner og familie.
Efter fi lmen vil der være debat og spørgsmål.
Mød op til en spændende aften, hvor du selv har mulighed for at sætte 
dit præg på aftenens forløb.

Tid:  Tirsdag den 21. oktober 2008 fra kl. 18:00 – 21:30
Sted: Digtervejsskolen, Karrebækvej 70, 4700  Næstved
Pris: 75 kr. 

Lokalforeningen serverer ml kl. 18.00-18.30 en sandwich og kaffe/te 
undervejs. Der vil være mulighed for at købe øl/vand. 

Tilmelding:
Inden 15. oktober 2008 på sydsjaelland@adoption.dk og ved indbeta-
ling til foreningens konto: reg.nr. 1551 kontonr. 6140461235 med angi-
velse af navn + antal deltagere.

Yderligere oplysninger: 
Pia Thomsen, tlf. 5577 5571 eller 3172 0102
Susanne Djarnis, tlf. 2481 9686 eller 5671 2667

Med venlig hilsen og på gensyn   
Adoption og Samfund, Sydsjælland.

”Børn med alle slags hjerner”
Hovedstaden og Københavns omegn inviterer til en spændende aften 

med hjerneforsker

Ann Elisabeth Knudsen

Hvad sker der med det lille barns hjerne, 
når det mangler stimulation?

Hvilken betydning får det fysisk, psykisk og intellektuelt?

Hvordan udvikles sproget?

Og hvorfor er piger og drenge så forskellige?
 

Ann Elisabeth vil bl.a. komme rundt om disse emner og give os det 
nyeste med inden for hjerneforskning!

 
Onsdag den 29. oktober 2008 kl. 19-22

Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Entre 100 kr. pr. pers.

Tilmelding til koebenhavnsomegn@adoption.dk
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JULETRÆSFEST 
i lokalforeningen Adoption og Samfund 

i Nordjylland
 

Lørdag, den 29. november klokken 13.00 -16.30 
på Vadum skole

Kom og vær med til en hyggelig juleeftermiddag, 
hvor vi får besøg af „Los Ninos” (Nissefar og Nissemor), 

som sammen med „Nissepigerne“ vil danse om juletræet med os 
og dele slikposer ud til børnene. 

Efter dette serverer vi gløgg, æbleskiver og kaffe/te. 
Øl og vand kan købes til fornuftige priser.

Prisen for dette herlige arrangement er for medlemmer og 
deres nære familiemedlemmer 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. 
For ikke-medlemmer er prisen 80 kr. for voksne og 60 kr. for børn. 

Vi har haft stigende deltagerantal de seneste år, så derfor sætter vi 
max. deltagerantallet til 200 efter „først til mølle princippet“.

Vel mødt
Lokalforeningen

Tilmelding inden den 22. november til: 
Adoptionnordjylland@sol.dk 

eller Jens Næsby tlf. 98181910 og Torben Fristrup tlf. 98525542

Rebecca, 5 år og født i Colombia, er i 
Bolivia for at hente sin lillebror.

Ida, næsten 10 år og født i Kina.
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING 
i Adoption & Samfund

 
Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00

På Hotel Frederik d. II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:
1: Valg af dirigent.
2: Godkendelse af dagsorden.
3: Bestyrelsens beretning.
4:  Regnskab for 2007/08 – forelæggelse og godken-

delse.
5: Indkomne forslag: 
 a.  Vedtægtsændringer.
 b. Godkendelse af interessegrupper
6: Arbejdsprogram for det kommende år.
7:  Orientering om budget for igangværende år 

samt:
 • Fastlæggelse af kontingent for kommende år
 •  Fastlæggelse af abonnementspris for bladet 

”Adoption & Samfund” for det kommende år
 •  Fastlæggelse af lokalforeninger og interesse-

gruppers andel af det samlede kontingent.
8: Valg til hovedbestyrelse.
9: Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 
10: Valg af revisor samt revisorsuppleant.
11: Eventuelt.

Regnskab og budget er sendt til lokalforeningerne 
ultimo september, herunder forslag til medlemskon-
tingent for det kommende år samt abonnementspris 
for bladet for det kommende år og forslag til lokal-
foreningernes og interessegruppernes andel af det 
samlede kontingent.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest den 25. oktober. Hvis der 
sker ændringer i dagsordenen, sendes den endelige 
dagsorden til lokalforeningerne senest 1. november.

Ved afslutningen (ca. kl. 17) er foreningen vært ved 
et mindre traktement.

HOVEDBESTYRELSEN

SOCIALRÅDGIVER EFTERLYSES 
Adoption & Samfund har en stor gruppe af lægmænd og professionelle, der frivilligt øser af deres viden til 

glæde for andre adoptanter, adopterede, professionelle med fl ere. Vores hidtidige socialrådgiver har fået for 
meget at se til privat, og posten som rådgiver er derfor ledig. 

Der er tale om et ulønnet frivilligt arbejde, som du kan klare hjemmefra via telefon på et tidspunkt, der pas-
ser dig. Arbejdet har den senere tid typisk taget fra 1-6 timer om måneden. 

Vores socialrådgiver er en vigtig funktion, da det for menigmand kan være mere end svært at fi nde rundt i 
den sociale jungle. Der rådgives blandt andet omkring børnesager og børnehandicap; dvs. lov og ret i forbin-
delse med ydelser inden for servicelovens børneparagraffer og sagsbehandling. Det forventes ikke, at man af-
gører sager eller omstøder kommuners afgørelser, men derimod at man vejleder omkring ankemuligheder. 

Har du tid og lyst til at være vores nye frivillige socialrådgiver, eller kender du en, der har? 

I er meget velkomne til at ringe til rådgivningskoordinator 
Louise Svendsen, 2624 4064 eller sende en mail LS@LSRT.dk, hvis I vil høre mere.

Tilknytning og tilknytnings-
forstyrrede børn og unge
Grundkursus i teori og praksismetoder

Støvring Højskole:
11.12.08: for speciallærere og -pædagoger.
12.12.08: for adoptivforældre og plejeforældre.

FUHU København:
22.01.08: for speciallærere og – pædagoger
23.01.08: for adoptivforældre og – plejeforældre.
1800,00 incl. forplejning, lærebog og bilag. 

Rabat ved fl ere deltagere fra samme sted 200,00.

Tilmelding: npr@erhvervspsykologerne.dk 
Underviser: Aut. Cand. Psych. Niels Peter Rygård, 
se www.tilknytningsforstyrrelse.dk om forfatteren

ANNONCE:

Anna, en smuk lille engel på 5 år, født i Kina.
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Se her  - Se her  - Se her 
Foreningen har udgivet nogle forskellige pjecer med mere som 
kan bestilles hos sekretæren.
Særligt skal nævnes pjecerne Når adoptivbørn skal passes og Adop-
tivbarn i klassen samt Adopteret og voksen og Adoptionsrådgiv-
ning - før, under og efter adoptionen.
Herudover har vi udgivet en ”litteraturliste” (blad) samt en bog 
fra vores behandlerkonference 2003. Foredragene fra konferen-
cen kan fås på DVD eller VHS.
Vi er ligeledes i besiddelse af en del ældre blade, især vores tema-
blad om skolestart samt andre temanumre.
Herudover har vi også en del af tillægget til decembernummeret 
2007 med overskriften ”Fortællinger om hjem”.
Der henvises ligeledes til vores hjemmeside:

www.adoption.dk 

Her kan der også fi ndes meget rådgivning og information.

Ovenstående materiale kan bestilles på 
sekretaer@adoptionogsamfund.dk.
Vi vil også gerne gøre opmærksom på folderen ”International 
adoption” som kan fi ndes på www.adopt.dk.

ANNONCE:

ANNONCE:

Terapi for adopterede
børn og unge

- Kunstterapi - Sandlegsterapi
- Historieterapi - Spædbørnsterapi 

- Vejledning

Jenny Vejbæk
Kunstterapeut / Sandplayterapeut

Holstebro
Tlf. 41422121, hverdage 8.30-9.30

ANNONCE:

Billeder til bladet
Bladet kan nu modtage elektroniske billeder af jeres børn. Send venligst 
max. 3 billeder ad gangen. Husk at oplyse navn, land, alder, adresse, mo-
tiv o.l. Bladet (inkl. billederne) lægges altid efterfølgende på Adoption & 
Samfunds hjemmeside. Billederne vil herudover kunne anvendes i for-
eningens foldere og øvrige publikationer.

Billederne skal sendes til: bladet@adoption.dk

Venlig hilsen Redaktionen.

KONSULENTHUSET 
FREDENSBORG    
B Ø R N  ·  U N G E  ·  FA M I L I E R

tilbyder

Rådgivning og vejledning til forældre og børn, 
- også til familier, hvor der er særlige problemstillinger

Psykologiske undersøgelser 
– eventuelt som en ”second opinion”

Børnesamtaler

Samtalegrupper for forældre

Parrådgivning 
– eventuelt med støttemulighed fra Familiestyrelsen

 
Kongevejen 47 - 3480 Fredensborg - tlf. 48460800
info@ffa.dk - www.konsulenthusetfredensborg.dk

ANNONCE:

Karla og Asta på 4 og 7 år er på havearbej-
de, begge født i Kina.
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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.

Josie Køhlert 43 64 70 10
Katrine Nordland 32 57 66 86
Claus Stenmose 59 44 14 32
Mie Olesen 36 45 02 08
Annike Kjær Hansen 35 82 35 43
Bente Romanoff 33 22 88 68

Faglig rådgivere:
Rådgiverne er medlemmer, der tilbyder rådgiv-
ning inden for deres professionelle fagområde.

Socialrådgiver:
Rådgiver omkring børnesager og børnehandi-
cap; dvs. lov og ret i forbindelse med ydelser 
indenfor servicelovens børneparagraffer og 
sagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgelig 
ikke afgøre sager eller omstøde kommuners 
afgørelser, men kan derimod vejlede omkring 
ankemuligheder.

Sundhedsplejerske:
Rådgiver om den gensidige tilknytningspro-
ces mellem barn og forældre, almindelige 
reaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelse 
med søvn, måltider og andre dagligdags 
ting som pusling og bad. Hvordan kan man 
som forældre hjælpe sit barn bedst muligt 
gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til 
adoptivfamilie.
Gitte Korsholm Jørgensen 74 83 22 57

Talepædagog:
Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før 
eller efter barnets ankomst. Sparre evt. med 
den lokale talepædagog.
Irene Bjerregaard 27 12 93 07

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

Speciallærer:
Rådgiver hvis der er behov for eller overve-
jelser om en særlig undervisningsindsats i 
skolen, særligt i forbindelse med omsorgs-
svigtede børn.
Sanne Flittner-Nielsen 75 91 50 65

Pædagogisk konsulent:
Rådgivning i forbindelse med institutions-
start, indskoling og vanskeligheder i institu-
tioner/skoler.
Gitte Stæhr Larsen 48 24 51 55

40 57 48 26
Læge:
Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- 
og handicapforhold hos såvel adoptionsansø-
gere som barn i forslag og adopterede.
Jesper Mørk-Hansen,  62 25 12 63
e-mail: m.h.gudme@dadlnet.dk. 
Tyge Fogh 44 34 16 09
Telefonopkald kun i dagtimerne/spørgsmål 
pr. mail med angivelse af telefonnummer i 
dagtimerne

Forældrerådgivere:
Rådgiverne er medlemmer med særlig 
interesse i et bestemt emne inden for adop- 
tionsområdet.

Adoption af danske børn:
Rådgivning om anonym dansk adoption.
Fam. Behmer 64 82 62 20

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  33 14 14 56 
E-mail: ulfi @get2net.dk

Adoptionslinjen:
Voksne adopterede tilbyder rådgivning om-
kring det at være adopteret.
Telefontid tirs. kl. 19.30-21.00 70 22 23 03

Eneadoptanter:
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 adoptions-
processen.
Nina Andersen 44 64 23 50
Linda Berkowitz 39 18 04 12

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

Endeligt afslag på ansøgning om adoption:
Henvisning til psykologrådgiveren.

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

Skoleproblemer:
Rådgivning i forbindelse med vanskelighe-
der knyttet til den adopteredes skolegang.
Bente Pedersen 62 62 20 51

Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af en adoption. Rådgiverne er enten faglige rådgivere med en specifi k 
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 fl este rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Bemærk 
faglige- og særlige rådgivere har lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele sommeren. Generelt vil det være mest belejligt, 
hvis I ringer efter kl. 20. 

Rådgivningsguide

senior rejser
                                    ET SELSKAB I PROFIL REJSER GRUPPEN

ADOPTIONS- ELLER BESØGSREJSE
Vi samarbejder med de førende luftfartsselskaber for at give 
Dem individuel betjening - uanset rejsemål og tidspunkt.
Kontakt en ekspert på dette område, som kender de 
specielle behov, der er i forbindelse med adoptionsrejser.
I visse tilfælde kan vi yde 5% rabat på fl ybilletterne.

Specialprogram for besøgsrejser til Korea
Indhent altid et uforpligtende tilbud hos:

Søtorvet 5 · 1371 København K
Tlf. 33 93 88 00 · Fax 33 93 88 90 · E-mail: sr@senior-rejser.dk

ANNONCE:



Afsender: 
Adoption & Samfund
Teglvej 4, Frifelt
6780 Skærbæk

ID-nr. 46528

AdoptionskalenderAdoptionskalender
Husk - du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen.

18.10.08 kl. 10.00-18.00
Skælskør

Adoption og tilknytning 
Fordybelseskursus for adoptanter i ventetiden. Se mere 
på: http://www.karenfabricius.dk/

Privat Familieterapeut Michel Gorju, 
tlf.: 30244764 el. psykoterapeut 
MPF, Karen Fabricius Hansen, 
tlf.: 26284213

19.10.08 kl. 10.00-18.00
Skælskør

Bedsteforældrekursus
For bedsteforældre og andre nære relationer. 
Se mere på: http://www.karenfabricius.dk/ 

Privat Familieterapeut Michel Gorju, 
tlf.: 30244764 el. psykoterapeut 
MPF, Karen Fabricius Hansen, 
tlf.: 26284213

21.10.08 kl. 18:00–21:30
Digtervejsskolen, Kar-
rebækvej 70, Næstved 

En aften med Lene Kamm
som vil indlede med et oplæg til fi lmen ”Solen skin-
nede skarpt”. Lene Kamm kommer ind på emner om 
børn, der intet selvværd har og børn med identitets-
problemer. Efter fi lmen debat og spørgsmål.

LF Sydsjælland Pia Thomsen, 3172 0102 el. 
Susanne Djarnis 2481 9686. 
Tilmelding 75 kr på regnr. 1551 
konto: 6140461235 m/angivelse af 
navn+antal deltagere. 

21.10.08 kl. 18.00
Tornbjerg Kirke, 
Skærmhatten, 
Odense SØ

Generalforsamling og foredrag. 
Vi begynder kl. 18.00. Kl. 19.00 afholder vi general-
forsamling, og kl. 20.00 fortæller Peter Rasmussen 
om sin rejse til Bulgarien. 

LF Fyn Bente Pedersen, bep@5750.dk, 
6262 2051.

22.10.08 kl. 19.00-22.00
Marthagade 6, 3. th., 
2100 København Ø

Informationsmøde for interesserede 
i eneadoption

GEA København berkowitz@kvaeld.jay.net el. 3918 
0412 Tilmelding senest mandag 
den 20. oktober

24.10.08 kl. 15:00-17:30
KUA
Njalsgade 22, 
2300 Kh S

Adoptionsnetværket
For dig der arbejder med adopterede samt 
adoptivfamilier i dit daglige behandler- eller forsk-
ningsarbejde.

Louise Svendsen, LS@LSRT.dk, 
2624 4064.
Tilmelding ikke nødvendig.

28.10.08 kl. 19:00-22:00
Pavillonen, 
Prags Boulevard 50A – 
Kvarterhuset 
Jemtelandsgade, 
2300 København S. 

Informationsmøde omkring adoption
Kom og hør mere om en anderledes men ligeværdig 
løsning på barnløshed. Få svar på spørgsmål omkring 
både godkendelsesprocessen samt det, der følger ef-
ter. Læs mere på http://moellerolesen.dk/Adoption%
20og%20Samfund%20Kobenhavn/Hjemmesiden. 

LF København Mie Olsen: 
post@moellerolesen.dk.
Tilmelding skal ske senest 
fredag den 24.oktober 08. 

29.10.08 kl. 19-22
Kulturhuset 
Pilegården, 
Brønshøjvej 17, 
2700 Brønshøj

Aften med hjerneforsker Ann Elisabeth 
Knudsen. Hvad sker der med det lille barns hjerne, 
når det mangler stimulation? Hvilken betydning får 
det fysisk, psykisk og intellektuelt? Hvordan udvikles 
sproget? Og hvorfor er piger og drenge så forskellige?

LF Hovedstaden og 
Københavns omegn

koebenhavnsomegn@adoption.dk
Entre 100,-kr. pr. pers. 

30.10.08 kl. 19.00-21.30
Kulturhuset 
”Stationen”, 
Ll. Sct. Hans Gade, Vi-
borg

Andreas tilbage i Colombia
22-årige Andreas blev adopteret til Danmark, da han 
var fi re år. I februar i år vendte han tilbage til Bogotá 
for at søge efter sin biologiske familie. For adopterede 
over 10 år og forældre. 

LF, Gudenåen Hanne Pedersen, gudenaaen@
adoption.dk, 9754 1998. 
Pris 50 kr. Unge under 18 år gratis 
adgang. Seneste tilmelding 
den 8. oktober.

1.-2.11.08 kl. 9-17 - begge dage 
TV/Midt-Vest, 
Søvej 2, 
7500 Holstebro

Redigér dit barns ”hente-rejse-fi lm”
Få lavet dit barns fi lm og lær om digital videoredige-
ring. Underviser: Ib Potter, selv far til to adoptivbørn. 
Max 12 deltagere.

LF Gudenåen Lene Christensen, gudenaaen@
adoption.dk, 8662 2320 / 2343 
8973. Tilmelding senest 5. oktober. 
Pris 1.250 kr. pr. person.

15.11.08 Hotel Frederik d. II
Idagårdsvej 3, 
4200 Slagelse

Generalforsamling for Adoption & Samfunds hoved-
forening. Alle medlemmer er velkomne, husk at stem-
meret kræver, du er valgt delegat i din LF eller Intere-
ressegruppe. Jf. i øvrigt foreningens vedtægter.

HB foreningen@adoption.dk

29.11.08 Kl. 13.00-16.30
Vadum Skole

Juletræsfest. Vi får besøg af ’Los Ninos’ (Nissefar og 
Nissemor), som vil danse om juletræet med os og dele 
slikposer ud til børnene. Efter dette er der gløgg, æb-
leskiver og kaffe/te. Øl og vand kan købes.

LF Nordjylland Jens Næsby, adoptionnordjylland@
sol.dk, 9818 1910 el. 
Torben Fristrup 9852 5542.
Medlemspris: voksne 60,- og børn 
30,-. IKKE- medlemmer: voksne 
80,- og børn 60,-

30.11.08 kl. 14-17
Frøbel Seminariet, 
Grundtvigsvej 11,
1884 Frederiksberg C. 
Indgang fra gården på 
Henrik Steffensvej.

God gammeldaws juletræfest 
Med gløgg og æbleskiver og hvem ved måske selveste 
Julemanden dukker op. 
Se mere på: http://koebenhavn.adoption.dk. 

LF København Bente Romanof, beroma@ab18.dk, 
3322 8868
Entre 75 kr. pr voksen, børn gra-
tis. Indbetales på reg nr: 0400 kon-
tonr: 4010679538. Anfør blot nav-
net på en enkelt deltager. 

07.12.08 kl. 14.00 til ca. 17.00 Hyggeeftermiddag
Hyggeeftermiddag med julestads og juledekoratio-
ner. Saftevand, kaffe/the og æbleskiver til alle. Måske 
kommer julemanden! Godteposer til alle børn. Med-
bring: Gave til eget barn (max. 20 kr.) og saks.

LF Midt- og Vestsjælland Hans Jørn Sørensen, hjads@nrdc.
dk, 5192 4637 
Pris: Voksne 30 kr., børn 10 kr., 
Bedsteforældre: gratis. 
Tilmelding senest 2/12 2008.

Dato Tid og sted Arrangement Arrangør Kontakt/tilmelding

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