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Nana med sind lille hundehvalp Fifi . 
Nana er 4 år og født i Kina.

Adoption & Samfund 
i Højesteret!
I disse dage venter vi alle i spænding. Den 12. oktober 2006 
(få dage før dette blads udgivelse) blev sagen om det sær-
lige børnetilskud domsforhandlet, som det kaldes, i Høje-
steret. Adoption & Samfund er en del af sagen. Vi forven-
ter domsafsigelse her en af dagene…

Kort fortalt omhandler sagen egentlig et ret simpelt spørgs-
mål, nemlig om enlige adoptanters børn har ret til sam-
me børnetilskud, som alle andre enlige forældres børn 
har. Det skulle i princippet være ret enkelt at svare bekræf-
tende herpå. Men sådan forholder det sig desværre ikke. 
Adskillige instanser har med fortolkning af bestemmelser-
ne, der ligger til grund for det særlige børnetilskud holdt 
stædigt fast i, at adopterede ikke er omfattet. Det særlige 
børnetilskud gives i øvrigt til alle børn med kun én for-
sørger, uanset om eneforsørgerfamilien er skabt ved døds-
fald af en forælder eller ved, at en enlig kvinde har født et 
barn, hvad enten det er skabt ved naturmetoden eller ved 
gratis fertilitetsbehandling.

Vi anser myndighedernes fortolkning og dermed afsla-
get for at være lovstridigt og dybt diskriminerende over-
for adoptivbørn.

Vi har fortalt ministre og politikere samt embedsmænd 
gennem fl ere år, at det naturligvis er en ganske uholdbar 
situation. Såfremt loven ikke giver anden mulighed, hvil-
ket den faktisk gør efter vor opfattelse, må den ændres. Nu 
venter vi så på dommen.

Grunden til at spørgsmålet er endt i Højesteret, er at 
sagen er blevet tabt i Landsretten. Landsretten afsagde 
efter vor opfattelse en helt forkert dom, idet den bl.a. slog 
fast at selve grundlaget for ligestilling mellem adoptere-
de og andre børn – i Adoptionslovens § 16 – ikke gælder 
i forhold der ligger udenfor for familien. Lidt sat på spid-
sen betyder det, at man skal ligestille sine børn internt i 
familien, mens man i forhold til det offentlige, myndig-
hederne, grundlæggende menneskerettigheder etc. ikke 
behøver at overholde denne grundsætning.

Det er ikke mindst på denne principielle baggrund, at 
vi med spænding imødeser dommen. Uanset udfaldet vil 
sagen ikke være slut. Får vi medhold viser det, at loven er 
for uklar og den bør præciseres samt de berørte adoptere-
de bør kompenseres. Får vi ikke medhold, må loven selvføl-
gelig ændres, og vi vil overveje, hvorledes vi dernæst kan 
forfølge sagen ved internationale domstole.

Vore nabolande sondrer heldigvis ikke mellem adopterede 
og andre børn i denne sammenhæng. Hvorfor Danmark 
har valgt dette særstandpunkt er ubegribeligt.

Michael Paaske
Landsformand
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Min rejse tilbage
Jeg hedder Niklas og jeg er 
12 år, jeg kommer fra 
Burgas i Bulgarien. Jeg var 
da ca. 2 år. Min mor og far 
så ikke særlig meget på 
børnehjemmet, faktisk kun 
det kontor, hvor de fi k mig. 
Så de har aldrig rigtig kun-
ne fortælle mig noget om 
børnehjemmet. De har 
heller ikke så mange 
billeder derfra. De siger, at 
det eneste de tænkte på, var 
at få mig, og så komme væk 
i en fart. Mor og far har 
altid sagt, at når jeg var stor 
nok til at kunne forstå det, 
så skulle vi tilbage og se 
børnehjemmet.

Af Niklas Knoth

Planlægning af turen til Bulgarien
Så her i sommeren 2006 mente de, 

at nu var tiden inde til at rejse tilba-
ge til Bulgarien og børnehjemmet. 
Allerede i januar bestilte de en rejse 
til Albena i Bulgarien. Derefter tog 
de kontakt til DanAdopt, for at høre, 
om det kunne være muligt at besø-
ge børnehjemmet igen. Og heldig-
vis kunne det lade sig gøre. Vi skul-
le selv ringe til Meri Boseva i Bulga-
rien og aftale tid og sted med hen-
de. Min far aftalte med hende, at vi 
skulle mødes med hende d. 31-7-06 
kl. 11.30 uden for børnehjemmet i 
Burgas. UHA UHA jeg kunne næ-
sten ikke vente. Det kunne mor og 
far og min lillesøster nu heller ikke.

Køreturen ud til børnehjemmet
Hotellet vi boede på i Albena var 
vildt lækkert, og maden var bare så 
god. Så kom dagen, hvor vi skulle 
hen til børnehjemmet, der var 182 
km derhen. Vi havde aftalt med en 
taxichauffør, at han skulle køre os 
derhen og vente på os, mens vi var 
derinde. Han kørte godt nok meget 
stærkt og vildt, det kunne min mor 
ikke lide, men han grinte bare ad 
hende. Han spillede højt bulgarsk 

folkemusik, min lillesøster syntes, at 
det var rigtig sjovt. Endelig kom vi til 
Burgas, og med lidt hjælp fra politi 
og andre taxier, fandt vi frem til bør-
nehjemmet. Mor og far kunne slet 
ikke kende det, de var lige ved at tro, 
at det var forkert. Mens vi ventede, 
lukkede taxichaufføren bagagerum-
met op og bød på brød, som hans 
mor havde bagt til os. Det smagte 
rigtig godt. Omsider kom Meris søn, 
det var ham som skulle være tolk for 
os, da ingen på børnehjemmet kun-
ne tale engelsk. Nu var jeg ved at 
være lidt nervøs, kunne jeg mærke, 
det var jo spændende.

En hjertelig velkomst
Flaget var rejst på trappen, og inden-
for stod de og ventede på os, det var 
helt rørende. Der stod hun lederen 
af børnehjemmet, hende som havde 
været min plejemor i 2 år. Og hvor 
blev hun glad for at se mig igen. Hun 
fortalte, at der var tre andre på bør-
nehjemmet, som også var der, da jeg 
boede der. De kunne alle tre godt 
huske mig. Mor og far tog en hel 
masse billeder. 

Niklas, mor, far og lillesøster Kathrine foran børnehjemmet.
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Rundvisning på børnehjemmet
Meris søn spurgte, hvad vi gerne vil-
le se. Far sagde, at jeg havde sagt, at 
jeg gerne ville se den seng, som jeg 
havde sovet i, og hvor jeg ellers hav-
de været, da jeg boede der.
Det var meget mærkeligt at stå ved 
siden af den seng, som jeg havde so-
vet i, den var lyseblå. Mor sagde, at 
jeg skulle stå foran den, så hun kun-
ne tage nogle billeder af mig. Jeg så 
også rummet, hvor børnene lege-
de i. Det var lidt svært at forestille 
sig, at her havde jeg også leget, da 
jeg boede der. Børnene ville gerne 
tale med os, de var mellem 9 mdr 
og 2 år. De var rigtig søde alle sam-
men. En af de plejere som var på den 
stue, var der også, da jeg var der, men 
det kunne jeg jo ikke huske. Bagef-
ter var vi nede på kontoret, hvor le-
deren fandt alle mine papirer frem. 
Tænk alle de breve og billeder som 
mor og far sendte til børnehjemmet, 
dem havde de endnu. Billederne var 
sat pænt og brevene var blevet oversat 
til bulgarsk. Det var noget som gjor-
de mor og far glade kunne jeg se. Jeg 
fi k lov til at se det hele. De fandt et 
røntgenbillede af mine lunger, som 
var taget, da jeg var 1 år. Det fi k jeg 
lov til at tage med hjem. Mor og far 
kunne godt kende kontoret. De for-
talte, at det var her, at de så mig før-
ste gang. Lederen syntes, at jeg skul-
le se den legeplads, som jeg legede 
på, da jeg boede der. Det ville jeg ger-
ne. Der var en lille vuggevippe, som 
også var der, da jeg boede der. Den 
skulle jeg selvfølgelig prøve, så mor 
kunne få et billede. 

En GOD oplevelse
Det var en meget god oplevelse at 
komme tilbage og se hvor jeg havde 
tilbragt de første 2 år af mit liv. Jeg fi k 
set rigtig mange ting og en hel masse 
fortalt. Det var helt rørende med den 
velkomst jeg fi k af dem og se hvor 
glade de var for, at jeg kom tilbage. 
Området som børnehjemmet ligger 
i, er ikke særlig pænt, og det er bør-
nehjemmet nu heller ikke, men mor 
sagde, at der var rent og pænt.
Så var det tid til at sige farvel. Me-
ris fortalte, at lederen ikke ville med 
ud, men blive på sit kontor. Hun bli-
ver ked af det, når ”hendes” børn går 
igen. Det var en god tur min mor og 
far gav mig her. Nu kunne jeg også 
bedre forstå, hvad de mente, når de 
sagde, at jeg skulle være stor nok til at 
forstå, inden vi rejste tilbage.  ■

En stolt Niklas og en stolt leder af børnehjemmet. De er begge glade for gensynet.

Niklas ved den seng han har sovet i.
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En fars historie
Dette er historien om en 
far, som måtte bruge lang 
tid til at bestemme sig for 
adoption, men som i dag 
er mere end lykkelig for 
at have en datter fra Kina. 
Hans håb med denne histo-
rie er, at den kan være til 
gavn for andre, der måtte 
stå over for det svære valg. 

Af Jonny Fjukstad, Kristiansand
Oversat af Sharmila Holmstrøm

Dette års 17. maj blev en anderledes 
oplevelse end tidligere års. Det var 
rørende at se min datters reaktion, 
da vi stod i vejkanten og så på alle de 
glade børn, som kom forbi børneop-
toget. Julie, som nu er 21 måneder, 
blev tydeligt engageret af børnene og 
musikken. Hun hoppede og dansede 
og forsøgte sig for første gang med 
et ”hurra”. 

At blive klar til at adoptere
At det ville blive så fantastisk en op-
levelse at få børn, som det har været 
tilfældet, har jeg ikke altid været så 
sikker på. Jeg har måttet tage man-
ge ture med mig selv, før jeg ende-
lig blev klar til at adoptere. For mig 
har det været temmelig underligt at 
skrive under på et stykke papir, for 
så efterfølgende at vide, at vi ville få 
et barn i løbet af et par år. Bagef-
ter har jeg både læst om og forstået, 
at det ikke er usædvanligt, at mænd 
har brug for længere tid i en sådan 
beslutningsproces end kvinder. Når 
ting går efter naturmetoden, behø-
ver man ikke nødvendigvis foretage 
et bevidst valg. Med adoption er man 
imidlertid nødt til det. 

Uigennemtænkte bemærkninger
I dag spørger jeg mig selv, hvad jeg 
egentlig var bange for. Alt er jo bare 
blevet fuldstændig fantastisk. 
Jeg har helt sikkert været påvir-
ket af forskellige bemærknin-
ger fra enkelte voksne med børn, 
f.eks.: ”folk uden børn er heldige 
og kan gøre fuldstændig som de 

vil” og ”det er hårdt at have børn”.
Måske var det for at skåne os, efter-
som vi jo ikke havde børn? Mange 
siger måske også ting, som ikke er 
helt gennemtænkte – sikkert fordi 
de ikke er bevidste om, hvor heldige 
de rent faktisk er. Men sådanne ud-
sagn betød i hvert fald, at jeg alvor-
ligt overvejede et liv uden børn. Folk 
som har børn må vel vide, hvordan 
det er, tænkte jeg.

Fokus på det positive
I lyset heraf er jeg utrolig opsat på 
at fortælle, hvor fantastisk det er, at 

være blevet far. Ofte sker det, at vi 
hører bemærkninger som: ”Ja, nu 
er livet vel vendt fuldstændig på ho-

vedet?” Med en undertone, som for-
ventes det, at man skal gøre rede for, 
hvor hårdt og begrænsende det er, 
at få børn. Sådanne bemærkninger 
har vi hørt fra personer fra forskelli-
ge samfundslag og miljøer. Men både 
min kone, Hilde, og jeg har derimod 
lyst til at understrege, hvor fantastisk 
livet er blevet. Nu kan vi gøre alt det, 
som vi ikke har gjort tidligere. Jeg 
tror, at nogen ind imellem bliver lidt 
overraskede, men når man først ta-
ler direkte fra hjertet, så er der rigtig-
nok også mange, som bekræfter det 
positive. Vi er heldige med at have et 

barn, som sover hele natten, så jeg er 
fuldstændig klar over, at andre har 
det langt hårdere end os. Men uanset 

Emma en dejlig lille udklædningspige på 3 år, født i Kina
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hvad er det vigtigt at være taknem-
melig og ikke at tage tingene som 
en selvfølge. 

Frygt for adoption
I forlængelse af den generelle 
”skræmmepropaganda” i forhold 
til det at få et barn, har der for mig 
også været en ekstra dimension, når 
der er blevet talt om adoption. Så-
dan har det helt sikkert også været 
for andre. Mine tanker har drejet sig 
om, at man med egne fødte ville få et 
barn, som rent genetisk ligner sine 
forældre. Hvordan vil det blive med 
adoption, tænkte jeg. Hvad nu hvis 
man får et barn, som har et helt an-
det temperament end en selv, hvad 
nu hvis man overhovedet ikke pas-
ser sammen, og – kan man blive li-

geså glad for et adoptivbarn som for 
et biologisk barn?

Jeg er nu sikker på, at man bliver li-
geså glad for et adoptivbarn som for 
et biologisk barn. Der fi ndes nemlig 
mange adoptivforældre, som synes, 
at netop de har fået verdens skønne-
ste unge, mig selv inkluderet! Med 
adoptivbørn tror jeg, at man også får 
en ekstra dimension på grund af for-
historien og selve den proces, som 
man er nødt til at komme igennem. 
Jeg har nu fået et andet forhold til, 
at miljøet, samtidig med arv, betyder 
fantastisk meget. 

Adoption – ikke nødvendigvis 
sidste udvej
Af forskellige årsager bestemte vi 

os rimeligt hurtigt for ikke 
at gøre alt for selv at få børn. 
I dag er vi superglade for, at 
vi valgte adoption og er sikre 
på, at det var det rigtige. Før vi 
bestemte os, havde vi gennem-
gået en proces, der handlede 
om, hvorvidt vi skulle adopte-
re eller leve uden børn. Hilde 
havde længe før mig besluttet 
sig for, at hun ønskede at adop-
tere. Det er en vanskelig situ-
ation at være på to forskellige 
steder i processen. Mit råd er, 
at begge skal have den tid, de 
hver især har behov for, og at 
den ene ikke trænger den an-
den op i et hjørne; noget som 
næppe er godt for processen 
– men dette er sikkert lettere 
sagt end gjort. 

Ventetiden
Vi var begge to vældig afba-
lancerede í ventetiden, men ef-
terhånden som tidspunktet for 
barn i forslag nærmede sig, be-
gyndte det at kunne mærkes i 
kroppen. Den 13. december i 
fjor fi k vi den telefonopring-
ning, vi havde ventet på. På det 
tidspunkt sad jeg på Garder-
moen og måtte få Hilde til at 
sende mig billedet over mobil-
telefonen. Netop den situation 
er det vanskeligt at forberede 
sig på, men det var virkelig fan-
tastisk. Julie var vores med det 
samme. Det var der slet ingen 
tvivl om. 

Hente-rejsen
Nøjagtigt to måneder senere, den 

13. februar, skulle være den store 
dag. Den sidste ventetid føltes fak-
tisk ikke så lang. Sikkert fordi at alt 
nu var blevet mere konkret og forud-
sigeligt. Det var en meget speciel fø-
lelse, da vi nogle dage før modtagel-
sen kom ind på hotelværelset, hvor 
der var gjort en lille seng klar til Ju-
lie. En rigtig god følelse.

Overdragelsen
Der gik ikke ret længe, før vi nær-
mest havde glemt, hvordan det hav-
de været, før Julie kom ind i vores 
liv. Julie var i godt humør, da sund-
hedsplejersken kom med hende på 
armen, men det varede ikke længe, 
før idyllen blev brudt. Da hun mødte 
os, skreg hun højest af alle, så vi blev 
lettere stressede. Til sidst sov hun på 

Kathrine er 8 år og født i Trichy i Sydindien.
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Moderfølelsen og 
adoptionen
Jeg har lyst til at dele nog-
le erfaringer med InorRap-
ports læsere og håber, at 
det kan give et lille indblik 
i, hvad der kan ske med 
vores følelser, når vi omsi-
der står med barnet efter 
lang tids venten.

Elin Mariboe Hovde
Oversat af Sharmila Holmstrøm

Hos os var det mig, som var mest po-
sitiv over for at adoptere, og jeg var i 
den syvende himmel den dag, vi fi k 
barn i forslag. Min mand er en mere 
reserveret type og turde ikke slippe 
følelserne løs, før han var sikker på, 
at alt var i orden med drengen.

Det hører med til historien, at det 
var mig, som var 100 procent sikker 
på, at adoption var det rigtige, mens 
han havde nogle tvivlsprocenter i sin 
overbevisning. For mig var der ingen 
anden end denne lille dreng, som vi 
havde fået et billede af, jeg ville have 
som mit barn, og jeg var mor i fuldt 
sving med at ordne alt det praktiske 
allerede samme dag. Jeg var fast som 
en klippe, da vi rejste til Kina – det-
te var et stort ønske, og dette var jeg 
fuldstændig sikker på. Derimod hav-

de min mand ikke sluppet så mange 
glade følelser løs, og jeg var forbe-
redt på, at jeg skulle være en støtte 
både for ham og for barnet i tiden, 
som lå foran os. 

Ansigt til ansigt med vores søn
Så skete der det, at det var en skræk-
kelig lille prop, vi fi k. Samfulde 11 
kilo blev for me-
get for mor at gå 
og bære på i to hele 
grædedage, så det 
var far, der kom til 
at bære, og dermed 
brast barrieren for 
ham med et smæld 
– faderfølelserne 
strømmede ud og fo-
kus var udelukken-
de på drengen. Far 
var så optaget af det 
nye familiemedlem, 
at der var dage, hvor 
mor ikke havde ham 
overhovedet. Så læn-
ge vi var i Kina var 
vi begge intenst op-
taget af at blive for-
trolige med at for-
stå det lille menne-
ske, så der blev kun 
meget lidt tid til at 
mærke efter, hvad vi 
hver især følte. 

Hjemme igen
Men da vi  rejste hjem, blev vi klar 
over, hvad det egentligt var, der var 
sket: For her sad far med så stor en fa-
derfølelse, at den nærmest fl ød over 
til tider, mens mor – ja hun havde in-
gen moderfølelse! Min mand begynd-
te at arbejde igen, og jeg gik hjemme 
med en dreng, som hjernen fortalte 

sin nye mors arm, men efter en smu-
le søvn var det ”på’en igen”. Alt var 
forkert. Hun ville ikke lægge sig, hun 
ville ikke have trøst – ingenting. Hun 
var fuldstændig fortvivlet, og vi for-
søgte efter vores bedste evne at sæt-
te os ind i hendes situation. 

De første dage
I begyndelsen var vi stort set kun på 
hotelværelset. Vi prøvede at tage det 
i Julies tempo. I disse dage var gulv-
listerne og hjulene på kufferten no-
get af det mest interessante [for Julie 
– red.]. Efterhånden blev hun mere 
positiv i sin kontakt til sin mor, men 

lidt mere reserveret i forhold til mig. 
I starten var fødderne det mest sik-
re. Én af de første tilnærmelser fra 
Julies side skete, mens jeg sad i sofa-
en, og Julie sad på gulvet. Efterhån-
den sad Julie med sine fødder mod 
mine. Der var trygt under bordet, 
også trygt nok til at ”smugkigge” op 
på far af og til. Hun var imidlertid 
ikke klar til at blive trøstet på armen, 
men hun kunne godt lide at blive 
strøget over ryggen uden så meget 
øjenkontakt. 

Det går hele tiden fremad 
Det er nu godt tre måneder siden, 

at vi mødte Julie. Der har siden da 
været en meget brat udviklingskur-
ve, både hvad angår tilknytning og 
færdigheder. Julie er aktiv og blid og 
smiler tilmed, når hun skal lægge sig 
til at sove. Vi har længe følt, at det 
går rigtig godt, men vi kan se, at alt 
bare går stadigt bedre. Det er stort 
at få et barn i huset, og vi glæder os 
til at følge hendes opvækst. Jeg har 
ingen problemer med at anbefale 
adoption af et barn, for det er stort 
– meget stort. 

Artiklen har været trykt i det norske tids-
krift InorRapport Nr. 2, 2006.  ■

Klara 11 måneder er født i Kina. Klara er lidt betænkelig, 
hun har lige fået en ny far og mor.
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mig var min mands barn. Så her gik 
jeg altså og passede min mands barn, 
som jeg allerhelst ville kaste over til 
ham, så snart han kom hjem fra job, 
sådan at jeg selv kunne få lidt luft un-
der vingerne. Oven i købet begynd-
te vores dreng at afvise far, som var 
forsvundet så hurtigt ud af hans liv 
igen. Det var bare mor, som gjaldt. 
Inden i mig var følelserne fuldstæn-
dig i kaos, for ham, som var helt for-
gabt i barnet, ham ville barnet ikke 
være hos – i stedet valgte han mig, 
som ikke havde nogle varme følelser 
for ham overhovedet. 

En barsk tid
Det blev en psykisk hård tid for os. 
Drengen mærkede det formentligt 
ikke, for han fi k den stimulation og 
kost, som han krævede, men far mær-
kede det righoldigt om aftenen, når 
mor måtte have nogen at udgyde sin 
frustration over. Til tider havde jeg 
mest lyst til at rejse fra det hele. Jeg 
følte, at jeg havde taget en alt for stor 
opgave på mig, for hvor var de følel-

ser, jeg havde haft forud for adopti-
onen? Jeg vidste godt, at det ikke var 
givet, at jeg ville føle noget for bar-
net med det samme, men jeg havde 
været så parat, og min mand havde 
ikke været det, så dette var jeg totalt 
uforberedt på. 

Udveksling af erfaringer hjalp
Heldigvis havde jeg en rigtig god ven-
inde, som hjalp mig med at sortere 
følelserne og ikke mindst en mor, 
som havde oplevet, at moderfølel-
sen udeblev. Der var mange sene af-
tener med snakke, men du store ver-
den, hvor var de vigtige. 

Heldigvis kom det ikke så vidt for 
os, at vi skulle have hjælp udefra, til 
trods for en hård tid i ugerne efter, 
at vi var kommet hjem. Det utroli-
ge var, at vores dreng sov godt om 
natten og let faldt ind i de rutiner, 
som vi skabte for ham. Han lærte no-
get nyt hver dag, og var en blid og 
god unge. Vi havde ingen store pro-
blemer med ham, og alle sagde, at 
vi havde været utroligt heldige med 

ham. Trods det udeblev altså de sto-
re følelser hos mig, mens min mand 
kunne sidde og se på ham med i ømt 
blik i længere tid. 

Spirende moderfølelser
Heldigvis er jeg kommet så langt nu, 
at der begynder at følge kærlige følel-
ser med de praktiske gøremål, jeg gør 
for ham. På den ene side havde jeg 
altså ikke en moderfølelse, der brød 
ud, da barnet kom, men blev i stedet 
sat helt ud af spillet af de følelser, som 
strømmede fra min mand.
På den anden side lærte jeg, at mo-
derfølelse ikke behøver at være så-
dan en strømmende varm følelse. 
Den kan faktisk være så meget – ikke 
mindst at vi har det sjovt sammen, 
drengen og jeg!

Såfremt nogen måtte ønske at kom-
me i kontakt med mig, har InorAdopt 
mit telefonnummer.

Artiklen har været trykt i det norske 
tidsskrift InorAdopt nr 4, 2005.  ■

Anne og Emma i højt humør, de er begge 7 år og født i Kina.
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Pirat-Emma på eventyr
Af Kirsten Korning
PIRAT-EMMA PÅ 
EVENTYR (Hardcover)
ISBN 87-989488-8-1
123 sider
Pris 218 kr. 
Abrakadabra Forlag

Af Tina Krogh

Pirat-Emma er en børnebog, som 
jeg glæder mig til at læse højt for 
min datter, og jeg ved, at hun vil el-
ske den. Min datters helt store idol 
er Ronja Røverdatter, ligesom Pippi 
Langstrømpe også altid har været po-

pulær. Pirat-Emma er en handlekraf-
tig, selvstændig og opfi ndsom pige 
ligesom Ronja Røverdatter og Pippi, 
og det er i sig selv et stort plus.

Emma vokser op på et børnehjem, 
hvor de fl este af børnene ikke bor 
så længe, før de bliver bortadopte-
ret, men Emma får aldrig en ny mor 
og far. Det er måske heraf, at hendes 
drømme udspringer – drømme om 
sørøverskibe, pirater og ikke mindst 
drømmen om at fi nde hendes mor 
igen.

Emma stikker af fra børnehjemmet 
den dag hun fylder 10 år, da hun 
ellers skal ud at tjene til livets op-

hold på en bondegård. Det vil Pi-
rat-Emma ikke, hun har andre pla-
ner, hun vil stikke til søs, blive pirat 
og fi nde sin mor. Inden hun når så 
langt, skal Emma dog igennem fl e-
re prøvelser, men gode mennesker 
og drengen Simon kommer Emma 
til undsætning, så den barske fl ugt 
ender i lutter idyl, hvilket jeg synes 
er fi nt for den aldersgruppe, som bo-
gen henvender sig til.

Pirat-Emma er en fantastisk fortæl-
ling, som man meget hurtigt bliver 
grebet af, den er spændende, fan-
tasifuld og velskrevet og den kan 
varmt anbefales til de halvstore børn 
(6-10 årige).  ■

BOGANMELDELSE

Den bedste mor 
i verden
Af Maryzisk
DEN BEDSTE MOR I 
VERDEN (Hardcover)
ISBN 87-91918-00-6
29 sider
Pris 198 kr. 
Abrakadabra Forlag

Af Tina Krogh

Er en sød og hjertevarm fortælling 
om (ene-)adoption. Det er en bog 
for de mindste mellem 2 og 5 år. En 
mor og datter fortæller i fi ne ven-

dinger, om hvordan det gik 
til, at netop de to blev en 
familie. Bogen kommer 
også kort ind på, at der 
ikke er nogen far i de-
res familie, men at andre 
så træder til – en bedstefar og en 
god vens far. 

Illustrationerne er farverige 
og fantasifulde, og de pas-
ser fi nt til både fortæl-
lingen og aldersgrup-
pen. Bogen kan be-
stemt anbefales til de 
mindste børn. ■

ABRAKADABRA Forlag
Ø. Skibelundvej 36, Askov, DK-6600 Vejen

www.abrakadabraforlag.dk

Bøger til adoptionsfamilien

ANNONCE:



Hovedbestyrelsens 
beretning for generalforsam-
lingsperioden 2005-2006

Af Michael Paaske

Traditionen tro, havde vi nær sagt, 
bar også dette år præg af stor aktivi-
tet på alle vore arbejdsfelter. Også i 
år gav diverse aktuelle sager omtale 
i medierne, ligesom der var debat-
skabende TV-indslag om adoption. 

HB vil i beretningen i år fokusere på 
nogle af de væsentligste opgaver og 
sager vi har været beskæftiget med. 

Ikke alt er med i beretningen, der 
derfor ikke skal ses som en udtøm-
mende redegørelse for samtlige vore 
aktiviteter. 

”Kinasagen”
Aldersreglerne kom øverst på dags-
ordenen da de kinesiske adoptions-

myndigheder, CCAA, sendte et brev 
til samtlige afgiverlande hvoraf det 
fremgik, at man alene ville accepte-

re oversendelse af sager hvor ansø-
gere søgte om børn 0- 24 måneder, 
børn med særlige behov, eller alter-
nativt børn ældre end 6 år. 
Det afstedkom desværre nogle lidt 
for hurtige reaktioner fra de danske 
myndigheder, der omgående befale-
de de formidlende organisationer at 
undlade at sende fl ere sager til Kina 
før dette var afklaret og forstået. Nu 
var der jo ikke overensstemmelse 
med de danske aldersrammer. 
Forståeligt nok medførte disse reak-
tioner store frustrationer blandt de 
af vore medlemmer, der kom i klem-
me i de nye regler. Vi besluttede selv-
følgelig at gå ind i sagen. Der blev 
brugt megen tid på at tale med poli-
tikere og myndigheder, herunder Fa-
milieministeren, Familiestyrelsen og 
Adoptionsnævnet. Vi var i foretræde 
for Retsudvalget og havde en række 
offi cielle og uoffi cielle møder med 
forskellige parter i sagen. 
I enden sejrede fornuften og det vi 
fra start havde forlangt blev stort set 
resultatet. Der blev givet de nødven-
dige dispensationer til ansøgere der 
var kommet i klemme. Der udestår 
nogle enkelte sager som vi ikke ken-
der i detaljer, vi håber at disse er løst 
når dette læses. 
Vi fi k altså det vi forlangte. Dispensa-
tioner. Dermed er bestemt ikke sagt, 
at vi skal ændre vore regler her i Dan-
mark blot fordi et afgiverland ændrer 
deres praksis. Men en fornuftig prag-
matisk indstilling kan mange gange 
løse disse sager. Ikke mindst når det 
drejer sig om det suverænt største af-
giverland. Da kan en for stejl hold-
ning få katastrofale følger. 
En ting vi kan være stolte af, når vi 
ser tilbage på sagsforløbet er, at vi 
holdt os til at bruge den direkte per-
sonlige kontakt til relevante parter. 
Vi valgte at undlade at gå ud i medi-
erne med denne sag. Når vi er ble-
vet citeret enkelte steder har det væ-
ret på mediernes henvendelse til os 
og ikke omvendt. Andre – herun-

Ida, næsten 7 år og tandløs. Ida er født i Kina.
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der også ansøgere i klemme - valgte 
selv at gå i medierne, med mere eller 
mindre vellykkede resultater til føl-
ge. Vi tror, at vi kommer længst med 
at ”følge spillereglerne” og anvende 
vores eget netværk til politikere og 
embedsmænd. 
 
Aldersgrænser
Kinasagen afslørede efter vores op-
fattelse nogle mangler i de danske 
aldersregler. Det fi k visse politikere 
også øje på og der blev lagt et pres 
på ministeren, som måtte i såkaldt 
åbent samråd i sagen. Debatten i Fol-
ketinget, hvor vi selvfølgelig også var 
til stede, viste at de fl este partier var 
af den opfattelse, at der skulle ske 
ændringer hurtigt. Der tegnede sig 
under debatten et fl ertal for en æn-
dret aldersramme. Familie- og For-
brugerminister Lars Barfoed tilken-
degav derpå, at han ville se nærme-
re på reglerne samt tage initiativ til, 
at relevante parter blev indbudt til at 
drøfte disse. 

Vi har drøftet aldersreglerne intenst 
i foreningen og har valgt den hold-
ning, at vi foreslår at aldersreglerne 
ændres fra de nuværende 40 års al-
dersforskel til en fremtidig 43 års for-
skel. Det begrundes med, at vi ønsker 
en ”tillempet” ligestilling med ferti-
litetsbehandling. Indføres en alders-
grænse på 43 år vil det i praksis be-
tyde at ansøgerne vil få barnet hjem 
når alderen er 45-46 år, altså svaren-
de til den maksimale alder ved fødsel 
efter fertilitetsbehandling. 
Til støtte for vores forslag har vi også 
henvist til en stigende levealder i 
Danmark, og en stigende alder for 
førstegangsfødende. Alene de sidste 
ca. 10 år er disse steget med næsten 2 
år. Hertil kommer at de fl este af vore 
nabolande har andre og mere fl eksi-
ble aldersgrænser. 
De nuværende undtagelsesregler i 
forhold til aldersgrænsen ønsker vi 
fortsat, dvs. reglen om dispensati-
on hvis kun den ene ægtefælles al-
der overstiger barnets alder med 

mere end 40 år (fremover 43), mens 
den anden ægtefælle er noget yng-
re. Også dispensationen hvis der in-
den rimelig tid efter modtagelsen af 
et adoptivbarn søges om godkendel-
se på ny samt dispensationsmulighe-
den ”særlige omstændigheder”. For 
at lægge en vis begrænsning ind har 
vi foreslået, at ansøgning om adop-
tion af et lille barn i medfør af ”in-
den rimelig tid dispensationen” ikke 
bør imødekommes, hvis bare en af 
parterne på ansøgningstidspunktet 
er over ca. 45 år. 
For nærmere belysning af vort forslag 
henvises til hjemmesiden. 
 
Adoption & Samfund har i septem-
ber 2006 været indbudt til en tema-
dag med Minister Lars Barfoed, po-
litikere/ordførere på familieområ-
det samt embedsmænd fra Familie-
styrelsen og Adoptionsnævnet for at 
drøfte mulige ændringer i godken-
delsesregler. 
 

Ida snart 2 år i sommerhus med Nina. Ida er født i Kina.
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Strukturændringer
Året har også været 
præget at et stort ar-
bejde med at færdiggø-
re Hovedbestyrelsens 
forslag til nye vedtæg-
ter, således at forenin-
gens struktur tilpas-
ses de nye danmarks-
kort i forhold til de 
nye kommuner og regi-
oner. De konkrete for-
slag har været i høring 
i lokalforeningerne og 
ændringer er herefter 
blevet foretaget i for-
slaget. 
Der ligger store ambi-
tioner om at fortsæt-
te den gode kontakt 
til lokalforeningerne 
og at styrke samarbej-
det i den nye struktur. 
Forslaget indeholder 
fl ere nyskabelser, her-
under forslag om regi-
onsudvalg, hvor lokal-
foreningerne i de nye 
5 regioner kan mødes 
for at drøfte samarbej-
der og koordinere ak-
tiviteter, hvor det giver 
mening. 
Vi håber, at generalfor-
samlingen vil tage godt 
imod strukturændrin-
gerne, således at vi som 
landsforening går styr-
ket ind i den nye kom-
munale struktur til 
gavn for adoptanter 
og adopterede. 

Særligt børnetilskud
Østre Landsrets afgørel-
se i sagen om eneadoptanters børns 
ret til særligt børnetilskud er som be-
kendt anket og A&S er indtrådt i sa-
gen som biintervenient. Dommen 
rokkede ved det helt grundlæggen-
de og for os meget ”knæsatte” prin-
cip om, at der ikke må ske forskels-
behandling af adoptivbørn, adopte-
rede og adoptanter i forhold til bio-
logiske børn. Adoptionslovens § 16 
bestemmer: ”Ved adoption indtræ-
der samme retsforhold mellem adop-
tant og adoptivbarn som mellem for-
ældre og deres barn, og adoptivbar-
net og dets livsarvinger arver og ar-
ves af adoptanten og dennes slægt, 
som om adoptivbarnet var adoptan-
tens eget barn. Samtidig bortfalder 

retsforholdet mellem adoptivbarnet 
og dets virkelige slægt.” 
Vi har ved alle møder med minister 
og politikere omtalt sagen, som man 
selvfølgelig ikke vil gå ind i indtil Hø-
jesteret har talt. Også ved temada-
gen gjorde vi opmærksom på den-
ne helt urimelige retstilstand. Doms-
forhandling fi nder sted 12. oktober 
2006 og dommen forventes at falde 
ugen efter. Uanset udfaldet vil det 
give arbejde for den nuværende og 
kommende Hovedbestyrelse. 
Undervejs i det seneste år har vi op-
fordret vore medlemmer og andre in-
teresserede til at støtte sagen økono-
misk, fordi sagsøgeren fi k afslag på 
fri proces. HB har besluttet at sagen 

føres til ende. Det er vigtigt, at vi som 
forening også er i stand til at føre de 
nødvendige sager ved domstolene. 

Ligestilling
Flere emner omkring ligestilling har 
igen været bragt på dagsordenen: 
Beskyttelse mod opsigelse. 
Vi har også i år gjort opmærksom 
på, at adoptanters beskyttelse mod 
opsigelse på grund af adoption ikke 
er tilfredsstillende. Sagen har tidli-
gere været rejst over for såvel ligestil-
lingsnævnet som Familieministeren. 
Det ser nu ud til, at der kan rettes op 
på dette misforhold. Emnet blev bl.a. 
rejst ved temadagen i september. 
Ligestilling med fertilitetsbehand-

Carl er født i Korea, han elsker sit lille plysdyr, der også er fra Korea.
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ling indebærer også økonomisk lige-
stilling, ikke bare aldersgrænser. Vi 
har også i år arbejdet for at få indført 
en ligelig økonomisk kompensation 
til mennesker der vælger adoption. 
Vi har foreslået en slags klippekort 
model, hvor man f.eks. frit kan vælge 
fertilitetsbehandling eller adoption. 
Hvis man supplerer det med en om-
fattende informationskampagne vil 
det givetvis medføre, at fl ere tilvæl-
ger adoption langt tidligere, end de 
gør i dag. 
Halv løn efter Funktionærloven. Til-
svarende har vi rejst problemet der 
følger af Funktionærlovens § 7.  En 
lønmodtager kan i en periode på ind-
til 3 måneder oppebære halv løn un-
der graviditet og barsel. Dette kan 
være en oplagt fordel for ikke-over-
enskomstdækkede med en god løn. 
På mystisk vis er det lykkedes lovgi-
ver at undlade at tilføje ”og adoption” 

således som man har gjort en ræk-
ke andre steder i lovgivningen. Vi er 
nu en anelse mere optimistiske i for-
hold til, at samarbejdet med politi-
kerne kan bære frugt. 
 
Post adoption service 
(PAS)- Vidensnetværk
Måske foreningens allervigtigste 
emne i øjeblikket. Vi presser kraftigt 
på for at få skabt et ”Vidensnetværk”, 
der med offentlige midler skal koor-
dinere støtten og indsatsen på PAS-
området. Det er fortsat vores klare 
opfattelse, at der i Haager-konventi-
onen ligger en forpligtelse for den 
danske stat, man ikke lever op til. Vi 
vil fortsætte arbejdet med at få etable-
ret et bedre system end det nuværen-
de. Kommunalreformen får naturlig-
vis også betydning for, hvorledes det-
te arbejde bedst struktureres. 
Vores kursusfunktion er gået fra tid-

ligere at have været en centralt styret 
foreteelse, til nu i langt højere grad 
at være lokalt således, at vi i dag til-
byder kurser, der er tilpasset med-
lemmernes behov lokalt. Enkelte kur-
ser udbydes fortsat fra centralt hold, 
men det er vigtigt for os, at det er de 
lokale aktive, der gennemfører de en-
kelte kursusaktiviteter. 

Medlemstal og personalia
Medlemstallet er fortsat svagt stigen-
de, og det er glædeligt. Omkring 
3800 medlemmer er ganske fi nt. 
Der skal lyde en stor tak til de afgå-
ende HB medlemmer, der har væ-
ret med til at præge udviklingen på 
adoptionsområdet gennem årene. 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak 
til alle aktive i foreningen – uden jer 
intet Adoption & Samfund!   ■

Emma i silende regn, Emma er 7 år og født i Kina.
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Udpluk fra NAC 
møde i Kristiansand

Af Michael Paaske
 
Adoption & Samfund deltog som 
vanligt i Nordic Adoption Councils 
årlige møde. I år blev 2 dages mø-
det afholdt i Kristiansand i Norge. 
Blandt deltagerne var de nordiske 
adoptionsorganisationer samt re-
præsentanter for bestyrelser og an-
satte i såvel AC Børnehjælp som Da-
nAdopt. Fra A&S deltog vores besty-
relsesmedlem i NAC’s bestyrelse Pia 

Brandsnes, suppleant Therese Høeg 
Jacobsen, samt undertegnede.

Børn i massemedier
Programmet blev indledt med et tan-
kevækkende foredrag af adoptivfar og 
journalist Alf Kjetil Igland om børn, 
der optræder i massemedier. Foredra-
get var baseret på en hollandsk for-
skers undersøgelser. Det viser sig, at 
man groft kan inddele børns optræ-
den i massemedier i 3 forskellige grup-

per. Den første gruppe er hvor børn 
optræder i forbindelse med omtale af 
misbrug. Den anden gruppe er hvor 
børn skaber nyheder. Den tredje grup-
pe er hvor børn optræder som rekla-
mesøjle. 
Indlægget blev krydret med dagsaktu-
elle indslag fra lokale aviser, men også 
overskrifter fra danske medier blev om-
talt. Det er karakteristisk, at børn me-
get ofte optræder navneløst, mens den 
eller de voksne er oplyst ved navn. 

3 søskende født i Indien, Denice Archana 8 år, Stefani Usha 5 år og Max Ugam 3 år.
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Effektiv ledelse af frivillige 
organisationer 
Næste programpunkt blev varetaget 
af en repræsentant fra Strømme Fon-
den, en Kristiansand baseret fond, 
der startede som enmandsforeta-
gende i 1960 og som nu arbejder i 
17 lande i verden. Strømme Fonden 
ligner mange af organisationerne i 
Norden, idet de både har en frivillig 
og en lønnet del. Indlægget drejede 
sig hovedsageligt om forskellige le-
delsesmodeller.

Forbrugeradfærd hos ansøgere
Ole Bergmann fra DanAdopt lagde 
op til en givtig diskussion, om hvor-
vidt adoptanter er blevet ”forbruge-
re” af adoptionsydelser. Vi hører ofte 
de formidlende organisationer om-
tale ansøgerne som meget kræsne 
og krævende. Det var interessant at 
høre de andre nordiske organisatio-
ners billede af dette. I Danmark mær-
ker man, at der stilles større krav til 
kvalitet og aktualitet af de helbreds-
mæssige oplysninger. I diskussionen 
blev det bl.a. drøftet, hvordan man 
f.eks. som organisation kan håndte-
re ansøgere, som utvivlsomt viser ra-
cistiske holdninger, men som er god-
kendt til adoption? Uden konkrete 
beviser kan myndighederne ikke del-
agtiggøres i sådanne informationer. 
I diskussionen indgik også, om vi 
kan/skal være tilfredse med en af-
slagsprocent på under 10? For os er 
et sådant tal et tegn på, at den ny lov 
fungerer. At ansøgerne på forhånd 
ved hvilke krav, der stilles og at man 
igennem de tre faser bliver i stand til 
selv at vurdere, om man har de for-
nødne ressourcer. Og dette var jo net-
op en af ideerne bag den nye adopti-
onslov, der trådte i kraft i 2000.

Rejse til oprindelsesland
Helge Molaug fra Verdens Barn i 
Norge redegjorde for erfaringer med 
rejser til hjemlande. Visse af de nor-
diske organisationer arrangerer så-
danne rejser, mens det i nogle lan-
de er andre, f.eks. rejsebureauer, der 
står bag. Interesserede kan læse mere 
på de nordiske organisationers hjem-
mesider, fi nd et link hertil på vores 
hjemmeside. 
Alt i alt 2 spændende dage med givti-
ge foredrag og gode muligheder for 
at ”bench-marke” mellem de forskel-
lige nordiske organisationer.   ■

Zakarias på 3 år i dyrehaven, Zakarias er født i Ethiopien.
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Sagsrådgivere:
Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgs-
mål om adoption og rådgiver i alle faser 
af adoptionsproceduren fra de første over-
vejelser om adoption til adoptionsbevillin-
gen 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 sa-
ger, 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 .......................... 5944 1432
Josie Køhlert............................... 4364 7010
Kirsten List Larsen ....................3956 4040
Mie Olesen .................................3645 0208
Bente Romanoff ........................3322 8868

Faglig rådgivere:
Rådgiverne er medlemmer, der tilbyder 
rådgivning inden for deres professionelle 
fagområde.

Sundhedsplejerske:
Gitte Korsholm Jørgensen 74 83 22 57
Vibeke Povelsen 38 89 02 17
Talepædagog:
Irene Bjerregaard 33 23 93 07
Psykolog:
Birgit Cederholm 44 44 33 82
Læge:
Besvarer spørgsmål, der vedrører hel-
breds- og handicapforhold hos adoptan-
ter, barn i forslag og adoptivbørn.
Tyge Fogh 44 34 16 09

Rådgivere inden for specielle emner:
Rådgiverne er medlemmer med særlig in-
teresse i et bestemt emne inden for adop- 
tionsområdet.

Adoption af danske børn:
Fam. Behmer 64 82 62 20

Adoption af større børn:
Nogle familier der har modtaget større 
børn, har dannet et telefonisk netværk 
med det formål at støtte og hjælpe hinan-
den - og andre - med de problemer, der 
kan være ved adoption af større børn.
Anne Marie Poulsen  33 14 14 56 
E-mail: ulfi@get2net.dk

Adoptionslinjen:
En gruppe voksne adopterede tilbyder 
rådgivning omkring det at være adopte-
ret. 
Telefontid tirs. kl. 19.30-21.00 70 22 23 03 

Eneadoptanter:
Gruppen af eneadoptanter tilbyder ene-
ansøgere rådgivning og hjælp til opstart 
af samtalegrupper.
Ulla Mose 39 20 07 16
Linda Berkowitz 39 18 04 12

Tab af barn i forslag:
Foreningen tilbyder rådgivning om 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 adop-
tion:
Foreningen tilbyder rådgivning som 
hjælp og støtte til dem, der må give af-
kald på at få opfyldt ønsket om et adop-
tivbarn.
Kirsten Dahl   86 55 62 62 

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

Adoption af børn med social/følelsesmæs-
sig skade:
Elsebeth Nørgaard 86 48 70 88

Adoption og Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af en adoption. Rådgiverne er adoptanter og adopterede, der udover deres 
personlige erfaringer med adoption har kendskab til forskellige områder inden for adoption. 
Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De har tavshedspligt. Generelt vil det være mest belejligt, hvis I ringer efter kl. 20.

Rådgivningsguide
Ida født i Indien, læser højt for sine sovedyr.
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Landegrupper
Bolivia

bolivia@adoption.dk
www.bolivia.adoption.dk
Bertel Strandbygaard 

55 76 40 36 - bertels@post2.tele.dk 
Katinka Hoydal 

39 27 28 01 - hoylysdal@mail.dk 
Sine Almstrup 

38 10 17 75 - sine@almstrup.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

Mette E. Thygesen - tlf. 97 15 34 43
mette.thygesen@hotmail.com

www.ecuadorkluben.dk
Ethiopien:

Knud Nielsen - tlf. 75 80 24 74
aa31@nypost.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
Henrik Thomsen - tlf. 97 49 09 10

mail@2thomsen.dk
Kaliningrad/Moskva

Helle Pedersen - tlf. 97 17 31 01
Kina

Ian Winther, Smedevænget 18, 4690 Haslev
kontakt@kinaforeningen.dk, tlf. 21 65 14 05

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: 
Bente Pedersen - tlf. 62 62 20 51

www.rumania.adoption.dk
vjb@get2net.dk

Sydafrika: 
Berit Engstrøm Krebs

askimvej7@mail.dk
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

Claus Carlsen - tlf. 24 84 63 49
Bjørn Egekær - tlf. 58 50 31 06

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

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

www.fana.dk
Ene-Adoptanter

Ulla Mose - tlf. 39 20 07 16
ullamose@privat.dk

Linda Berkowitz - tlf. 39 18 04 12
 Børnehjemmet Palna, Indien

Mette Thomsen - tlf. 38 28 50 25

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til generalforsamling i Landsforeningen

Adoption & Samfund

Lørdag den 4. november 2006 kl. 13.00

På Hindsgavl Slot
Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen.

 1: Valg af dirigent.
 2: Godkendelse af dagsorden.
 3: Bestyrelsens beretning.
 4: Regnskab for 2005/06 – forelæggelse og 
  godkendelse.
 5: Indkomne forslag : 
  a. Strukturændringer inklusive 
 vedtægtsændringer.
  b. Godkendelse af lande/interessegrupper.
 6: Arbejdsprogram for det kommende år.
 7: Orientering om budget for igangværende år samt
 • fastlæggelse af kontingent for kommende år
 • fastlæggelse af abonnementspris for bladet 
  ”Adoption & Samfund” for det kommende år
 • fastlæggelse af lokalforeninger og 
 interessegruppers andel af det samlede 
 kontingent.
 8: Valg til hovedbestyrelse.
 9: Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 
 10: Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 11: Eventuelt.

Regnskab og budget er sendt til lokalforeningerne ultimo sep-
tember, herunder forslag til medlemskontingent for det kom-
mende år samt abonnementspris for bladet for det kommende 
år og forslag til lokalforeningernes og interessegruppernes an-
del af det samlede kontingent.

Forslag der ønskes behandlet , skal være formanden skriftlig i 
hænde senest den 14. oktober. Hvis der sker ændringer i dags-
ordenen, sendes den endelige dagsorden til lokalforeninger-
ne senest 21. oktober.

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

HOVEDBESTYRELSEN
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Lokalforeningerne
Bornholms Amt
Klaus M. Nielsen

Smallesund 102, 3700 Rønne
97 22 19 37

Frederiksborg Amt 
http://frederiksborg.adoption.dk

Pernille Bruhn
Strandlystvej 23, 3600 Frederikssund

47 38 69 70, frederiksborg@adoption.dk

Fyns Amt
Bente Pedersen

Assensvej 52 st.tv., 5750 Ringe
62 62 20 51

Hovedstaden
http://hovedstaden.adoption.dk

Per Stokholm
Koreavej 3, 2300 København S.

32 58 56 34

Københavns Amt
Birgitte Dünweber

Mindesvej 32, 2870 Dyssegård
39 69 91 07, koebenhavnsamt@adoption.dk

Nordjyllands Amt
http://nordjylland.adoption.dk

Evelyn Thrane
Beltoften 9, 9260 Gistrup

98 32 38 54, nordjylland@adoption.dk

Ribe Amt
http://ribe.adoption.dk/

Ruth Hansen
Ørnelundvej 9, Darum Mark, 

6740 Bramming
75 17 96 08, ribe@adoption.dk

Ringkøbing Amt
http://ringkoebing.adoption.dk

Lene Bang-Nielsen
Klokkebakken 12, 7400 Herning

97 11 90 90, ringkoebing@adoption.dk

Roskilde Amt
Per Christiansen Ehlers

Prins Buris Vej 30, 4000 Roskilde
46 35 65 66, roskilde@adoption.dk

Storstrøms Amt
http://storstroem.adoption.dk

Claus Holmstrøm
Sandageren 23, 4700 Næstved

55 73 37 70

Sønderjyllands Amt
Jørn K. Pedersen

Ulriks Allé 70 B, 6270 Tønder
74 72 11 11, soenderjylland@adoption.dk

Vejle Amt
http://vejle.adoption.dk

Søren Clemmesen
Glamsbjergvej 7, 6000 Kolding
75 53 97 61,vejle@adoption.dk

Vestsjællands Amt
vestsjaelland@adoption.dk

Lene Borg
Tveje-Merløse 2 B ,4300 Holbæk

59 43 92 01

Viborg Amt
http://viborg.adoption.dk

Mona Østergaard
Lærkevej 12, Mønsted, 8800 Viborg

86 64 61 72, viborg@adoption.dk

Århus Amt
Jeanette Lyk

Langballevej 14, 8320 Mårslet
86 29 76 63

aarhus@adoption.dk

Se her  - Se her  - Se her 
Foreningen har udgivet nogle forskellige pjecer med 
mere som kan bestilles hos sekretæren.
Særligt skal benævnes pjecerne “Når adoptivbørn skal 
passes” og “Adoptivbarn i klassen” samt “Adopteret og 
voksen” og “Adoption, råd og vink”.

Herudover har vi udgivet en “litteraturliste” (blad) samt 
en bog fra vores behandlerkonference 2003. Foredrag-
ene som blev holdt  kan fås på DVD eller VHS.

Vi er ligeledes i besiddelse af en del ældre blade, især 
vores temablad om skolestart samt andre temanumre.
Der henvises ligeledes til vores hjemmeside 

www.adoption.dk 

Her kan der også fi ndes meget rådgivning og informa-
tion.

Ovenstående materiale kan bestilles på 
sekretaer@adoptionogsamfund.dk .

En yndig lille Nana på 3 år i prinsesseudstyr.
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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 flybilletterne.

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:

Terapi for adopterede
børn og unge

- Kunstterapi -
- Sandlegsterapi -
- Historieterapi -

- Spædbørnsterapi -
- Vejledning -

Jenny Vejbæk
Kunstterapeut / Sandplayterapeut

Holstebro

Telf. 41422121
Hverdage 8.30-9.30

ANNONCE:

VIBORG AMT
”Der er ikke forskel på at stå i luft-
havnen eller stå på fødegangen for 
at tage mod sit barnebarn – det er 
lige stort, og følelserne er de sam-
me.” Det fastslog Tove Poulsen, der 
har 25 års erfaring som bedstemor, 
og i 2003 bød hun den 14 måneder 
gamle Emma fra Kina ind i den 
store fl ok af børnebørn.
”Hvordan skal jeg kunne elske mit 
ene barnebarn mere end det an-
det?! Jeg kan ikke elske to børn 
mere, end jeg elsker Marie og Vic-
tor, og jeg elsker dem præcis lige 
højt.”
Sådan sagde bedstemor til to, 
Birthe Christensen, om sine to 
børnebørn, Victor på 7 måneder 
født i Danmark og Marie på 2 år 
født i Indien.
Omkring 50 var mødt op for at 
høre to bedstemødre fortælle om 
deres oplevelser med at få et adop-
teret barnebarn ind i familien, da 
A&S i Viborg Amt søndag den 10. 
september havde Bedsteforældre-
dag på Fjandbohus.
Tove Poulsen fi k sit 10. barnebarn 
fra Kina og Birthe Christensen sit 
første fra Indien. De fortalte om 
følelser og oplevelser, viste billeder 
og besvarede sammen med deres 
døtre på spørgsmål fra andre for-
ældre og bedsteforældre.
”Alle bedsteforældre bekymrer 
sig for alle sine børnebørn – og at 
Emma er adopteret giver ikke fl e-
re bekymringer, for vi kan jo se, 
at det går godt,” forklarede Tove 
Poulsen, der ikke efterlod tvivl om, 
at Emma bliver behandlet præ-
cis som alle de andre børnebørn. 
Hverken mere eller mindre.

På Bedsteforældredagen blev det 
beskrevet, hvordan en bedstemor 
– præcis som forældrene - forel-
sker sig i sit lille barnebarn på et 
billede, længe inden de har mødt 
den lille. Hvordan de af og til tæn-
ker på den biologiske mor, der gav 
barnet fra sig. Hvordan de håber, 
at barnet er sundt og raskt og me-
get, meget andet. Nå ja, og ikke 
mindst om hvordan det var, da 
barnebarnet endelig kom hjem 
til Danmark:
”Vi måtte nok se, men ikke røre og 
tage op,” fortalte Birthe Christen-
sen om den første tid, efter hen-
des datter og svigersøn var kom-
met hjem fra Indien med 14 måne-
der gamle Marie. ”Det var hårdt, 
for der var ikke noget, vi hellere 
ville, end at tage hende op og give 
hende et kæmpe kram.” Men bed-
steforældrene havde sammen med 
den øvrige familie og nærmeste 
vennekreds fået besked på, at så-
dan ville den nybagte familie ger-
ne have det.
”Marie havde jo været omgivet af 
masser af voksne på børnehjemmet, 
og nu skulle hun først og fremmest 
fi nde ud af, at der nu var to primæ-
re voksne i hendes liv, nemlig hen-
des mor og far, og det havde vi selv-
følgelig fuld forståelse for”, fortalte 
Birthe Christensen, som bl.a. hav-
de forberedt sig ved at låne mas-
ser af bøger om adoption og læse 
A-C Børnehjælps hæfte ”Kære 
Bedste”. 
I forlængelse af de to bedstemød-
res foredrag blev der også drøf-
tet andre krav fra de nybagte 
adoptivfamilier til bedsteforæl-

drene, og hvordan familierne har 
brug for opbakning fra bedstefor-
ældrene i mange sammenhænge.
Og så en opfordring til alle kom-
mende adoptanter fra en af de for-
elskede bedstemødre: ”hvis I der 
skal rejse ud overhovedet har mu-
lighed og talent for at lave en hjem-
meside, så vil jeg bare sige, at det 
ad den vej har været guld værd at 
kunne følge med på rejsen.”  

RÅDGIVNING
Har I for mange konfl ikter, 

for lidt harmoni 

- er I bekymrede for 
tilknytningen - eller er 

der andre vanskeligheder, 
der skyldes jeres 

specielle situation som 
adoptivfamilie?

Få hjælp til et positivt og 
udviklende samspil med 

jeres børn.

Annette Møller 
seminarielektor og 

marte meo terapeut

annettemoeller@gmail.com

Tlf. 40 10 35 97

ANNONCE:



Afsender: 
Adoption & Samfund
Teglvej 4, Frifelt
6780 Skærbæk

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

20.10.06 kl.19.30-22
Hos Ulla Mose, 
Emdrup Vænge 174, 
2100 København Ø

Informationsmøde i København for 
eneadoptanter.

GEA Ulla Mose, tlf. nr.: 39 20 07 16, 
e-mail: ullamose@privat.dk

20.10.06 kl. 19.30-22.00
Inge Strandby
Nedergade 29 D, 
st.tv. 5000 Odense C.

Informationsmøde i Odense 
for kommende eneadoptanter.

GEA Nødvendig enten på 
tlf.: 6619 1609 eller e-mail: 
kundu@kundu.dk

27.10.06 Kl. 19.00-21.30 i
Valby Medborger-
hus, Valgårdsvej 4-8, 
grupperum 3, 3. sal.

Livet som vietnamesisk-adopteret.
Vi får besøg af Andreas Hoang Egelund 
Christensen. Læs mere på aktivitetssiden: 
www.vietnamadoption.dk/aktiviteter.shtm.

Vietnam Landegruppen Senest 20. oktober til Katrine 
Nordland eller 32 57 66 86 NB: 
Begrænsede pladser. Entre 20 
kr. for medlemmer af Vietnam 
landegruppen og 30 kr. for ikke-
medlemmer paktivitetssiden 

01.11.06 Kl.19.00
Tornbjerg Kirke  
Skærmhatten 1
5220 Odense SØ

Adoptivbørn med gode øje men dårligt syn. 
Alt for mange adoptivbørn fejlplaceres i skole-
systemet fordi samsynet ikke er optimalt.

LF Fyn Bente Pedersen 62622051

04.11.06 Kl. 13.00 Hindsgavl 
Slot, Hindsgavl Allé 
7, 5500 Middelfart

Landsgeneralforsamling.
Slutter ca. kl. 17 med et mindre traktement.

HB Forslag skal være formanden i 
hænde senest d. 14.10.06

05.11.06 Kl 09.00
Hindsgavl Slot, 
Hindsgavl Allé 7, 
5500 Middelfart 

HB-møde HB Punkter til dagsorden bedes 
sendt til foreningen@adoption
ogsamfund.dk senest 2 uger før

11.11.06 Kl. 14.00
Sct. Annagade Skole, 
Kantinen. Sct. Anna 
Gade 38-40, Århus C

Tidlig pubertet hos adopterede piger.
Læge Grete Teilmann fra Rigshospitalet vil 
bl.a. fortælle om normal og for tidlig puber-
tetsudvikling og årsagerne dertil.

LF Århus og 
Kinaforeningen

Ulla Jahn, 25364652 / http://
www.kinaforeningen.dk/ 
Pris 40.00 pr. person. 
Tilmelding nødvendig

13.11.06 Kl. 18.30. OBS: Tid-
lig start. Dyssegårds 
Kirkens lokaler
Dyssegårdsvej 19,
2900 Hellerup

Temadag m. Niels Peter Rygaard.
Hvad betyder tidligt omsorgssvigt og tilknyt-
ningsforstyrrelser ? Niels Peter Rygård er 
psykolog, adoptant og specialiseret i børn og 
unge med tidl. omsorgssvigt og tilknytnings-
problemer. www.tilknytningsforstyrrelse.dk

LF København Jeanett Dahl Pedersen  
43624447  Medbring bekræf-
telse på din tilmelding. Entré: 
75,-kr. som betales ved indgan-
gen. Ny Hjemmeside:
kbhamt.adoption.dk
www.tilknytningsforstyrrelse.dk

23.11.06 kl. 19.00. Festsalen,
Skive Sygehus, 
Resenvej 25, Skive

“Forskellen på drenge og piger”.
Hjerneforsker og cand.mag. Ann-Elisabeth 
Knudsen holder sit populære foredrag om 
“Forskellen på drenge og piger”.

LF Viborg Amt Majbritt Vestergaard 86 65 93 90 el-
ler Lene Christensen 86 62 23 20 / 
23 43 89 73 eller viborg@adoption.
dk senest 12/11. Pris: 100 kr

25.11.06 kl. 13.00 - 16.30
Vadum Skole
Søndermarken
9430 Vadum

Juletræsfest.
Prisen er kr. 50,00 for voksne og kr. 25,00 for 
børn. 

LF Nordjylland Lisa Ann Danielsen, 98249730 
/ Ldanielsen@mail.dk el. 
Henriette Broen 98938475 / 
broen@os.dk

26.11.06 kl. 14.00
Sted oplyses senere.

Juletræsfest. Vi danser om juletræet, mon 
ikke ham julemanden kommer forbi?

LF Sønderjyllands Amt 
og LF Ribe Amt

Liselotte Bonde, 7464 6360

26.11.06 kl. 14.00 Juletræsfest.
Nærmere oplysninger følger senere.

LF Hovedstaden Per Stokholm, 32 58 56 34

01.12.06 Roskilde, Kildegår-
den, Helligkorsvej 5, 
tlf. 46322021

Liv og trivsel i adoptivfamilier. Hvad er vilkå-
rene for tilknytning i adoptivfamilien? Om til-
knytning og tilknytningsforstyrrelse - hvad gør 
man? Oplæg ved psykolog Niels Peter Rygård, 
Se http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk

LOF roskilde@lof.dk / 
www.lof.dk/roskilde

09.12.06 kl. 14-17
Dyssegårdskirkens 
lokaler, Dyssegårds-
vej 19, 2900 Hellerup

Juletræsfest.
Ny hjemmeside: kbhamt.adoption.dk

LF København Birgitte Dünweber / 3969 9107

Dato Tid og sted Arrangement Arrangør Kontakt/tilmelding

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

Magasinpost  B

Tilmelding: Der tilmeldes ved at indbetale 75,- kr. pr. voksen 
på: eg. nr. 2123 Konto nr. 8135619095 senest d. 28. nov. 2006. 
Husk at oplyse antallet af børn. Vi er af hensyn til indkøb nødt 
til at gøre tilmeldingen bindende og vi refunderer altså ikke 
ved sygdom m.m.


