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Forsiden: 

Natila er 3 1/2 år og er født i Indien.

Skandalesager
I den ellers så søde og stille jule- og nytårstid blev avisover-
skrifterne og medieomtalerne i øvrigt skæmmet af rysten-
de reportager om adopterede, der blev udsat for den grove-
ste form for chikane. Sager, der gav anledning til, at man-
ge stillede det åbenlyse spørgsmål, om der var tale om be-
vidst adfærd fra det offi cielle Danmark, eller om adoptio-
nens forrang for andre regler ikke var så selvfølgelig som 
man gik og troede?

Man kunne f.eks. med undren læse, hvordan en adop-
tionssag tilsyneladende kunne forkludres i helt eneståen-
de grad. De berørte myndigheder gav – også i medierne – 
elskværdigt hinanden skylden for miseren. At et adoptiv-
barn kom i klemme og fi k forsinket sin indrejse til Dan-
mark betragteligt, var blot den synlige konsekvens af, at 
man tilsidesatte reglerne, for slet ikke at nævne al sund for-
nuft. Efterfølgende omtale af enkeltpersoners laden og gø-
ren, får det til at løbe én koldt ned ad ryggen, jeg skal lade 
detaljerne være udeladt i denne sammenhæng.

Man kunne ligeledes med undren læse, hvordan der i en 
anden adoptionssag, oven i købet gennem lang tid, blev 
stillet krav til den adopteredes sprogkundskaber (!). Her 
var konsekvensen, at den endelige dokumentation, adopti-
onsbevillingen, ikke kunne udstedes, og at en ung adopte-
ret tilsyneladende befandt sig i et retsligt tomrum, for slet 
ikke at nævne den personlige usikkerhed, dette har givet 
for den pågældende.

At sidstnævnte sag efter det oplyste desværre ikke er ene-
stående, giver anledning til alvorlig panderynken.

For Adoption & Samfund er det altafgørende, at der aldrig 
kan rejses tvivl om adoptionens retsvirkninger, hverken i 
forhold til den familie, man bliver en del af, eller i forhol-
det til andre borgere og det danske samfund. Ligestillin-
gen skal være hel og fuldstændig, der kan ikke accepteres 
nogen form for diskrimination overhovedet.

Derfor bør disse sager føre til, at de relevante danske myn-
digheder, her eller i udlandet, instrueres i, hvorledes sager 
om adoption skal gennemføres, således at lignende hæn-
delser kan undgås i fremtiden.

Hvis de tre berørte ministerier, med hver deres minister, 
ikke magter at håndtere disse sager og sørge for, at de alle 
får en god afslutning, så må regeringens chef, statsmini-
steren, skride ind, og en gang for alle slå fast, at når der 
foreligger en godkendt adoption, ja så kan der naturligvis 
ikke stilles yderligere betingelser og krav.

Ingen anden løsning er acceptabel.
Michael Paaske
Landsformand



Besøg på 
Bal Vikas Indien
Philip (Sukrit) på 12 år og 
Cinda (Siddhi) på 10 år var 
sammen med mor og far i 
november 2006 på besøg i 
Indien og på 
børnehjemmet Bal Vikas i 
Mumbai, hvor de begge har 
boet i deres 1. leveår. 
Turen gik via Wien til 
Mumbai 10-11 timers 
fl yvetur i alt med ventetid 
ind imellem, så det var 
meget trætte børn –og 
forældre, som ankom til 
Mumbai lufthavn kl. 12.00 
om aftenen. 

Af Susanne Skjoldgaard Pedersen

Hvilket kaos at stikke næsen ud i, 
men hvilken velsignelse at se vores 

navn på en lap papir i hænderne på 
en fl ink chauffør i fl ot hvid skjor-
te, som gelejdede os ud til en fi n bil 
med aircondition. Selvom vi var træt-
te, var køreturen til hotellet, der tog 
ca. 1 time, en stor og lidt chokeren-
de oplevelse, for selvom vi havde hørt 
om slumkvarterer og folk der sov på 
gaden, var det noget anderledes at se 
det med egne øjne, og så mange men-
nesker –og dyttende biler overalt.

Næste dag ville vi have været på be-
søg på Bal Vikas, men da det var søn-
dag, og der ikke var engelsktalende 
personale derude, tog vi på sightsee-
ing i Mumbai og på Elefanta Island, 
wow sikken med kontraster, hvor er 
Indien og Inderne dog fantastiske.

Nye oplysninger
Besøget på Bal Vikas forløb godt, Jai-
sita tog imod os på kontoret, efter at 
vi havde skrevet os ind i besøgsbo-
gen hos vagten. Og imens at hun fi k 
fundet børnenes mapper frem, blev 

vi vist rundt på nogle af stuerne. Der 
var ca. 65 børn i alt på Bal Vikas og 
ca. 5 af dem skulle ifølge Jaisita til 
Danmark, vi fi k dem dog ikke udpe-
get, vi ville gerne have taget billeder/
fi lmet til nogle forventningsfulde for-
ældre. Vi brugte tiden til at  kigge 
på børnene og nusse med dem –man 
kan slet ikke lade være. 

Philip og Cinda kunne slet ikke hol-
de fi ngrene fra dem og ville gerne 
have taget en med hjem. Da de selv-
følgelig intet kan huske fra deres 1. 
år, var det for dem en mærkelig tan-
ke, at de havde kravlet rundt på sam-
me måde som alle de børn. 

Efter nusseriet blev vi kaldt tilbage til 
Jaisita, som sad med børnenes map-
per, hvor ville jeg dog gerne selv have 
kigget i dem, men den gik ikke. Vi 
vidste selvfølgelig godt, at vi ikke vil-
le få oplysninger om børnenes mød-
re, men vi fi k da nye oplysninger med 
hjem, bl.a. fødselstidspunkt og fød-

Philip, far og Cinda på stranden.
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selsvægt havde vi ikke vidst, og det er 
da også sjovt at høre at ens søn f.eks. 
er født ved kejsersnit. Philip og Cin-
da fi k en bog om Indien, som Jaisita 
signerede, og hun fortalte dem at de 
altid var velkomne på Bal Vikas.

Det lille røde hus
Nu er det egentlig det lille røde hus, 
hvor vores børn reelt har boet og ikke 
det fi ne nye Bal Vikas, så vi fi k vores 
fl inke chauffør til at køre os dertil. Vi 
fandt det da også, ved hjælp af vores 
ihærdige chauffør og mange hjælp-
somme indere, der viste vej. Det var 
lidt af et chok at se huset, som nu er 
bolig for en indisk familie, som alt-
så ikke vedligeholder huset. 

Vejen er hævet udenfor huset og det 
ser meget miserabelt ud, men vi fi k 
da taget nogle billeder med børne-
ne udenfor, og vi vakte noget opsigt i 

det kvarter, sådan 2 blege mennesker 
med 2 indiske børn i en fi n chevrolet 
med chauffør, så mange interessere-
de indere i området, stimlede sam-
men og skulle se hvad vi var for no-
gen - og som gerne ville fi lmes! Der 
var sågar nogen, som kom med en 
baby og tilbød os. 

Efterfølgende var vi Matheran, som 
ligger i bjergene ca. 100 km udenfor 
Bombay, det er en køligere og meget 
smukt beliggende Hillstation, der er 
bilfri, så transporten foregår til fods, 
i en lille vogn trukket og skubbet af 
2 indere, eller som vi valgte på he-
steryg. 

Senere tog vi til havet nærmere be-
tegnet ved Kashid, hvor vi stod med 
fødderne i det Indiske Ocean, og 
hvor børnene fandt specielle sten 
på stranden. Vi boede på et fanta-

stisk fl ot hotel, hvor vandet i swim-
mingpoolen var samme temperatur 
som luften, ca. 33 grader. 
Vi kørte lidt længere ned ad kysten 
og sejlede derfra med catemaranfær-
ge tilbage til Mumbai, hvor de sidste 
indkøb blev foretaget, inden turen 
gik tilbage til Danmark med natfl y. 

Hele turen kunne gøres på 9 dage, 
og børnene behøvede kun 1 uge fri 
fra skole. 

Turen var for både børn og forældre 
en meget stor oplevelse, især nok for 
os, som jo blev forældre i Københavns 
lufthavn. Det skal også lige nævnes, 
at vi børnenes forældre blev skilt for 
ca. 6 år siden, så det at kunne rej-
se sammen med både mor og far på 
denne tur, har for dem været en me-
get stor del af oplevelsen. ■

Det lille røde børnehjem.
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Holdingterapi, eller bare 
holding, er en metode, 
hvor den voksne skaber 
kontakt med et barn, der 
undviger kontakt. Den 
voksne insisterer på 
kontakten ved at holde om 
barnet, typisk i 
ammestilling, og ved at 
søge øjenkontakt og tale til 
barnet. Barnets undvigelse 
kan betyde, at det prøver at 
vride sig fri, og da holdes 
barnet så tilpas fast i 
favnen, at det ikke kan 
undvige. 

Af Lars Rasborg

Det kortsigtede formål med holding 
er at skabe kontakt med et barn, der 
generelt undviger nær kontakt. Det 
mere langsigtede formål er at hjælpe 
barnet med at udvikle en tryg tilknyt-
ning til sine nærmeste voksne.

Når et barn generelt undviger nær 
kontakt, er baggrunden sædvanlig-
vis, at det har oplevet tab af betyd-
ningsfulde voksne, eller at det gen-
nem længere tid og i væsentlig grad 
har manglet følelsesmæssig omsorg 
eller er blevet mishandlet. Den slags 
oplevelser har fået barnet til at op-
fatte kontakt med andre mennesker 
som noget risikabelt eller endog far-
ligt, og derfor må kontakten undvi-
ges. 

Holdingterapi er velkendt af man-
ge forældre til adopterede børn, og 
skal ikke beskrives detaljeret her. 
(Der henvises til bogen Holdingtera-
pi, redigeret af Bent Claësson og Ulla 
Idorn).

Spejling
Spejling har væsentlige lighedstræk 
med holding, men metoden er blide-
re, idet den ikke indebærer at barnet 
holdes fast i favnen. Derfor kan spej-
ling være at foretrække, når barnets 
undvigelse af kontakt ikke er me-

get massiv, eller når holding synes 
at være en for voldsom metode for 
barnet eller den voksne. Endvidere 
må spejling foretrækkes, når der er 
tale om børn og unge, som er for sto-
re til at man bør – eller kan – holde 
dem. Spejling kan være indeholdt i 
holding (jf. også Claësson og Idorn, 
2005), men beskrives her som en selv-
stændig metode. 

Spejling går ud på, at den voksne for-
tæller barnet eller den unge, hvad 
han fornemmer eller forestiller sig, 
at barnet eller den unge tænker el-
ler føler i specifi kke situationer, hvor 
barnet eller den unge ikke selv giver 
udtryk for sine tanker eller følelser 
på en nogenlunde forståelig måde. 
Det er typisk situationer, der indehol-
der et problem. I udgangspunktet in-
debærer spejling ikke fysisk kontakt 
med barnet, og metoden indebærer 
som nævnt aldrig, at man holder bar-
net fast i favnen, som det kan være 
nødvendigt i holdingterapi.

Et eksempel på spejling drejer sig om 
Simone, der er tre år og adopteret, 
og som ikke reagerer på smerte og 
ikke vil modtage trøst, når hun f.eks. 
falder og slår sig. Hun rejser sig hur-
tigt op igen, bider smerten i sig og 
fortsætter med det, hun var i gang 
med. Hvis en af forældrene tager om 
hende eller prøver at tage hende op, 
stritter Simone imod eller hun vri-
der sig fri. Simone kan bedre accep-
tere kropskontakt, når hun ikke har 
problemer, men hun giver sig ikke 
fuldstændigt hen til den. For eksem-
pel er hun anspændt i kroppen, når 
hun sidder hos en af forældrene og 
hører historie.

Forældrene kunne have valgt at an-
vende holding, og tage Simone op, 
trods modstanden, og holde hen-
de så fast i favnen, at hun ikke kun-
ne vride sig fri. De valgte i stedet at 
forsøge med spejling. Moderen sag-
de til Simone: ”Du slog dig. Det må 
gøre ondt.” I de følgende uger videre-
udviklede forældrene spejlingen, og 
sagde bl.a.: ”Det er som om du ikke 
vil mærke, hvor ondt det gjorde”, og: 
”Du prøver at klare dig selv; måske 

tænker du, at der ikke er nogen, der 
kan hjælpe dig”, og: ”Du ved måske 
fra tidligere, at de voksne ikke kun-
ne hjælpe dig.”

Forældrene udformede spejlingerne 
ud fra deres oplevelse af Simones ad-
færd samt den beskedne viden om 
hendes forhistorie, at hun havde væ-
ret meget overladt til sig selv på et 
stort børnehjem, og at hun dér mu-
ligvis også havde oplevet fysisk af-
straffelse.

Efter nogle måneder begyndte Simo-
ne at vise tegn på smerte, når hun 
f.eks. faldt og slog sig. Hun begynd-
te at kunne græde og at søge foræl-
drene, når hun faldt og slog sig eller 
på anden måde fi k smerte. Ja, hun 
gik så vidt, at hun nu søgte trøst ved 
det mindste lille knubs. Efter at hun 
således for en tid overreagerede på 
smerte, fandt hun en gylden middel-
vej, og kunne begynde at bruge for-
ældrene på samme måde som nor-
malt udviklede børn i samme alder 
bruger deres forældre.

Det kan tænkes, at Simones udvik-
ling var gået hurtigere, hvis forældre-
ne havde anvendt holding. Men må-
ske kan der være den fordel ved spej-
ling, der virker langsommere, at bar-
net får tid til at forstå sig selv, før det 
ændrer sig. Desuden kan det næppe 
udelukkes, at holding kan indebære 
en retraumatisering af barnet, især 
når der er tale om børn, der har op-
levet fysisk mishandling, sådan som 
Simone muligvis havde. På den an-
den side kan den fysiske fastholdel-
se give barnet meget tydelige ople-
velser med, at noget, som kan ligne 
et nyt overgreb, ikke er det og ikke 
er farligt. 

Spædbarnet
Holding og spejling kaldes begge 
for terapeutiske metoder, men det 
er egentlig ikke andet end hvad for-
ældre, især mødre, spontant gør, når 
de er sammen med deres spædbørn. 
Moderen holder barnet i sin favn, ser 
på barnet og søger øjenkontakt med 
det. Hun taler til barnet, i begyndel-
sen især om dets kropstilstande som 

Holding og spejling
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f.eks. sult, træthed og ophidselse, se-
nere også om psykiske tilstande, dvs. 
om barnets følelser og tanker.

Holding-begrebet kommer fra den 
britiske børnelæge og psykoanaly-
tiker Donald W. Winnicott. Under 
graviditeten holder, bærer og under-
støtter moderen med sit underliv det 
barn, hun venter. Efter fødslen hol-
der hun spædbarnet i sine arme, og 
derved holder og understøtter hun 
også barnet i en mental forstand. 
Hun holder sammen på barnet, og 
når barnet er uroligt og kan tæn-
kes at føle, at det er ved at falde fra 
hinanden eller gå i opløsning, sam-
ler hun det med sin holden om det. 
Hendes åndedræt, hjerteslag, lugt og 
stemme sanses af barnet, og bidra-
ger til hendes holdende og samlen-
de funktion.

Børn, der tidligt i livet har lidt alvor-
lige tab, eller som har været udsat for 
vedvarende omsorgssvigt, har mang-
let at blive holdt. I nogle tilfælde har 
disse børn erfaret, at det er risikabelt 
eller endog farligt at blive holdt. Tab 
og svigt får barnet til at beskytte sig 
mod nye tab og svigt ved at undvige 
kontakt, også når der viser sig nye 
voksne, der faktisk tilbyder god kon-
takt, f.eks. adoptivforældre. 

Spejlings-begrebet kommer for en 
stor del også fra Donald W. Winni-
cott. Han spørger: Hvad ser spædbar-
net, når det ser på moderens ansigt?, 
og svarer, at barnet sædvanligvis ser 
sig selv. Han uddyber, og siger, at mo-
deren ser på barnet, og den måde, 

hun ser ud på, afspejler det, hun ser 
(Winnicott, 1997, s.130). 

Moderens spejling kommer til ud-
tryk i hendes hovedstilling, blik og 
mimik. Hun spejler desuden barnet, 
når hun taler til det. Hun taler f.eks. 
til barnet om dets hånd, der holder 
om hendes fi nger, eller om dets ho-
ved, som det drejer væk fra sollyset. 
Med ordene, tonefaldet og krops-
sproget smeder hun forbindelser 
mellem krop og ord (Bollas, 2002). 
Barnet lærer, at kroppen, dens for-
nemmelser og dens aktivitet kan for-
bindes med ord, og det er begyndel-
sen til udviklingen af sprog, følelser 
og forestillinger, og dermed begyn-
delsen til udvikling af psyken.

Moderen ser mere, end der faktisk er, 
og taler f.eks. til spædbarnet om dets 
bevægelse af armen som udtryk for, 
at det handler i verden, lige som at 
hun opfatter dets pludren som kom-
munikation. Derved postulerer hun 
en psykisk aktivitet i barnet, så at sige 
før den er udviklet, eller man kan 
sige, at hun fortæller barnet om den 
psyke, som hun ønsker, at det udvik-
ler. Hun ønsker, at barnet med tiden 
vil lære mere af verden at kende, og 
at det mærker, at det er godt at hand-
le i den og at være i kontakt med an-
dre mennesker.
 
Spejlingerne er moderens italesættel-
ser af de tanker og følelser, som hun 
fornemmer eller forestiller sig, at 
barnet rummer. Hun kan ikke vide, 
hvad barnet faktisk rummer. Spejlin-
gen er derfor et postulat, men nød-

vendigt for at barnet udvikler en psy-
ke. I spejlingerne til Simone anvend-
te forældrene også deres fornemmel-
ser af og forestillinger om, hvad der 
foregår i hende. De tog passende for-
behold, idet de f.eks. sagde: ”Det er 
som om du ikke vil mærke, hvor ondt 
det gør”, og: ”Måske tænker du, at du 
må klare dig selv”.

Spejling som holding
Spejling er en måde at holde barnet 
på, hvor barnet holdes ved hjælp af 
ord, dvs. at det holdes mentalt, sna-
rere end en fysisk. Ordene giver me-
ning til barnets adfærd, som i ordene 
til Simone: ”Måske tænker du, at du 
må klare dig selv”. Simone får derved 
en medvider til sin situation, hvoref-
ter hun ikke længere er alene om at 
være alene. Spejlingen er dog ikke 
rent mental, for ordene er forbun-
det med det fysiske, dvs. med stem-
men, melodien, mimikken og krops-
sproget hos den voksne. Desuden kan 
spejling udmærket være ledsaget af 
kropskontakt, blot ikke den fasthol-
delse, som kan fi nde sted i holding.

Spejling anvendes, lige som holding, 
over for problemadfærd, som f.eks. 
undvigelse af kontakt. Men spejling 
kan også anvendes for at tydeliggøre 
positiv udvikling. Da Simone begynd-
te at søge forældrene, når det gjorde 
ondt, sagde moderen f.eks. til hen-
de: ”Det er, som om du begynder at 
tro på, at jeg kan hjælpe dig, når du 
har slået dig.” 

Litteratur 
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har manglet omsorg, og som har ud-
viklet en mere eller mindre udtalt til-
knytningsforstyrrelse. ■

Balletpigen Johanna er 2 år og født i Kina. (Foto illustrerer ikke artiklen)
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”Fra det fjerne øst til 
det hvide nord”

BOGANMELDELSE

”Fra det fjerne øst til det 
hvide nord” – den første 
fælles skandinaviske 
antologi af voksne 
adopterede.
Af Danjel Lindberg  
(originaltitel: Från det 
fjärran öst till det vita 
nord)
ISBN 91-975534-0-9. 

oversat fra svensk af Heidi Senderovitz

Bogen kan købes direkte fra forla-
get (Korean @doptees Worldwide) 
på KAW@koreanadoptees.net 
(175 SEK + fragt), via Adoptions-
portalen http://www.adoptions-
portalen.se/shopping/ (175 SEK + 
fragt) eller via internetbok handeln 
Bokkilden (i Norge men leverer til 
udlandet (150 NOK + fragt) http://
www.bokkilden.no. 

I 1998 fandt en gruppe af adopte-
rede sammen via internettet på en 
international e-mail liste. De kald-
te sig Korean@optees Worldwide 
(K@W) – koreansk adopterede fra 
hele verden. Gennem K@W opstod 
et mødested for voksne adopterede 
fra Sydkorea. I dag er medlemstal-
let ca. 1600, og K@W hører blandt 
én af de største grupper af interna-
tionalt adopterede. Tanker, sjælelige 
dilemmaer og et eksistentielt tom-
rum fi k K@Ws grundlægger, Sunny 
Jo fra Norge, til at tage initiativ til 
den første fælles skandinaviske adop-
tionsantologi. Koreansk adopterede 
fra Norge og Sverige blev hyret som 
medredaktører. Samarbejdet resul-
terede i antologien ”Fra det fjerne 
øst til det hvide nord”.

”Fra det fjerne øst til det hvide nord” 
er udover sin fl ersprogethed – med 

tekster på de skandinaviske sprog 
norsk, svensk og dansk samt engelsk 
– som helhed en unik læsning. Bo-
gen indeholder prosa, men også an-
dre kunstneriske, litterære former. 
De kunstneriske bidrag visualiseres 
i et specielt kapitel. I dette kapitel 
fi ndes 34 kunstværker af otte perso-
ner. I et andet kapitel kommer indre 
følelser til udtryk gennem fri poesi. 
Med sin store bredde bliver antolo-
gien et kulturelt og kunstnerisk ud-
tryk for dét at være adopteret fra Syd-
korea i al dets kompleksitet og for-
skellighed.

Hovedredaktør Sunny Jo fortæller, 
hvorfor bogen blev til:
- Den første generation af adoptere-
de begynder at blive voksne nu, og 
vi vil gerne fortælle vores egen hi-
storie. Tidligere adoptionslitteratur 
er skrevet ud fra et voksenperspek-
tiv, af adoptivforældre eller adopti-
onsformidlere. Vi synes, at antologi-
er er gode, idet fl ere stemmer kom-
mer til orde, og man får fl ere histo-
rier end i memoirer.

En nødvendig bog
Sunny Jo fortsætter med at fortælle, 
hvorfor ”Fra det fjerne øst til det hvi-
de nord” er nødvendig:
- Denne bog skiller sig ud fra tidli-
gere adoptionsbøger, fordi den gi-
ver plads til spørgsmål, som ikke har 
fået så meget opmærksomhed før. I 
bogen er der eksempler på adopti-
oner, der ikke har været til barnets 
bedste, eller som på forskellig vis er 
gået galt – noget som man sjældent 
snakker om. Derfor behøver vi ”Fra 
det fjerne øst til det hvid nord”, si-
ger Sunny Jo.

Smertelig skildring i digtform
Smertelige tanker blandet med hå-
befulde tanker, bekendelser og skil-
dringer af det allermest private, et 
menneske bærer på. En digter med 
initialerne M.C. skriver i sit digt: 

”Oh Mother did you know”:
”As yet a child, I was abused by many 
on my way.
At fi ve years old I fi rst was raped and 
then repeatedly.
Oh Mother did you know?
That your young child would see herself, 
what no child should go through.” 
(Side 31-33).

Tilgivelse til moderen skildres i slut-
ningen af digtet: ”Now today I live my 
life, as you would have wished [...] So 
here I am, your fi nest rose [...] and fi nal-
ly I can forgive you dear, cause mother 
I am certain now, I’m sure you didn’t 
know.” – og det er dette, der gør histo-
rien så inderlig; denne indsigt om, 
at det man har oplevet, ikke altid er 
ens egen fejl, på ingen måde. At leve 
med denne erfaring gør forfatteren 
til en overlever.

Tilbagerejse til et ukendt sted
For den voksne adopterede er der al-
tid forventningerne til en tilbagerej-
se til fødelandet. I ”En rejse” fortæl-
ler Kim Richter om sin genforening 
med det sted, som han blev skilt fra 
for 23 år siden:
”En indsigt skyllede ind over mig med en 
enorm kraft. Jeg indså, at jeg faktisk ikke 
husker noget som helst af dette land [...] 
Jeg vidste intet. Mærkeligt, at et sted, som 
man egentlig ikke ved noget om, kan væk-
ke så mange følelser.” (Side 38-40).

Alle bidrag kom med
Medredaktør Hanna Sofi a Jung Jo-
hansson fortæller om, hvordan bo-
gens indhold blev udvalgt:
- Alle som indsendte bidrag og ma-
teriale, fi k lov at være med, eftersom 
vi mener, at dette giver det mest re-
præsentative billede af adopteredes 
oplevelser i dag. Derfor censurere-
de eller udvalgte vi ikke blandt bi-
dragene.

Standardiserede babyer
En ærlig historie præsenteres i dag-
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bogsform. I ”Saras dagbog” skriver 
Sara Kopparberg om, hvad hun som 
gravid og kommende mor tænker in-
den fødselen og i tiden efter. Hun 
fortæller om sine tanker omkring sit 
første barn, og tankerne går tilbage 
til sig selv som bortadopteret barn – 
spekulationer som mange adoptere-
de kan have, når de selv står for at 
stifte familie. Hendes tanker før fød-
selen viser disse spekulationer:
”Lørdag 27. oktober 2001 – Er babyer 
standardiserede? Er det retvisende at be-
stemme fødselsterminen ved på europæisk 
vis at måle fostrets lårben og livmoderens 
størrelse, når én af forældrene er af kore-
ansk oprindelse?” (Side 92-101).
Spekulationerne efter fødselen ad-
skiller sig fra de tidligere:
”Søndag 24. marts 2002 – Jeg tror, at der 
ofte opstår et andet forhold mellem bar-
net og dem, der adopterer [...] Jeg tror, at 
længslen efter det biologiske barn kan bli-
ve større [...] fordi de håbede så længe og 
intenst, og at adoption bliver det sidste al-
ternativ og blot det næstbedste.”

Svensk i en koreansk maske
Én af de mest interessante erkendel-
ser handler om identitet, og hvad det 
indebærer at have et andet udseende 
end nordisk, et koreansk/asiatisk ud-
seende, når man kun kender til sin 

nordiske kultur. Hanna Sofi a Jung Jo-
hansson fortæller i ”Svensk i en kore-
ansk maske” om sin tid som udveks-
lingsstuderende i Canada:
”Vel hjemme i Sverige savner jeg Cana-
da, og jeg føler, at min kærlighed til det 
land gør, at jeg identifi cerer mig selv som 
”svensk” og ”canadisk”, men stadig mest 
som ”hestepige”. Koreansk udgør ikke 
nogen stor del af min identifi cering med 
kvinden i spejlet [...] Interessen for og kær-
ligheden til hestene lokker mere end at mø-
des med en hel fl ok andre skævøjede, i 
hvert fald lige nu! [...] Det er på tide ikke 
længere at lade mig blive kostet rundt med 
og lade andre menneske trække mig frem 
og tilbage mellem den svenske og korean-
ske del af mig – jeg må selv overtage kom-
mandoen og vælge hvor meget, hvis over-
hovedet, af den koreanske kultur, jeg skal 
tage til mig.” (Side 44-50).
”Svensk i en koreansk maske” har væ-
ret bragt som artikel i Adoption & 
Samfund, nr. 5, 2004 [red.].

Smerteful skildring
Til forskel fra tidligere adoptions-
antologier er de medvirkende ikke 
kulturpersonligheder; her høres der-
imod røsterne fra vidt forskellige om-
råder. En del af forfatterne skriver 
for første gang; andre er mere er-
farne, men det påvirker ikke kvalite-

ten mærkbart. De 
personlige fortæl-
linger, de inder-
ste tanker, og den 
gavmildhed hvor-
med de er udleve-
ret, gør, at bogen 
som helhed vejer 
tungt. I en smer-
tefuld skildring 
fortæller en per-
son, der under-
skriver sig ”Enzo”, 
i ”Fragment af 
den udødelige ki-
neser” (”Fragment 
av den odödlige ki-
nesen”) om en dag 
ved middagsbor-
det:
”Middagsbordet er 
tomt, på nær én tal-
lerken [...] Med sin 
frie hånd holder 
hun godt fast om min 
kæbe og bøjer hovedet 
opad. Jeg prøver både 
at slappe af og spæn-
de. Så kommer gafl en 
ind i munden. Gaf-

lens spidser river op i et sår i ganen, in-
den det lykkes mig at ryste hovedet fri. Så 
kommer slaget.” (Side 86-90).

Konklusion
”Fra det fjerne øst til det hvide nord” 
bliver aldrig for sentimental, ikke for 
vred og heller ikke for tilrettelagt. 
Bogen chokerer, og den læger, og 
den giver faktisk en længe ønsket 
forståelse for, hvad det svære emne, 
international adoption, er. En svag-
hed er, at bogen på grund af den sto-
re blanding af forskellige genrer, kan 
føles lidt spredt i sin præsentations-
form. Men eftersom bogens indhold 
ikke er i nogen kronologisk rækkeføl-
ge, kan den enten læses i ét stræk el-
ler, som jeg vil foretrække, læses lidt 
ad gangen og ind imellem lægges til 
side for at tænke efter.
Igennem bogens 160 sider lykkes det 
bidragyderne at behandle oplevel-
sen af at vokse op som anderledes, 
følelsen der kommer af aldrig at få 
at vide, hvorfor man blev bortadop-
teret, og tankerne efter at man en-
ten blev genforenet med sine biologi-
ske forældre, eller efter at man fi k at 
vide, at det ikke kunne lade sig gøre 
at fi nde nogen af sin biologiske slægt 
– og alt det, der følger med. Dette gør 
bogen til den første af sin slags, der 
kunne kaldes en moderne adoptions-
antologi og som henvender sig til alle 
med interesse for det, der kaldes in-
ternational adoption.
Hanna Sofi a Jung Johansson fortæl-
ler, hvilket aftryk, hun gerne ser at 
bogen giver: - Vi vil bare gerne have, 
at folk skal lære os adopterede at ken-
de. Vi tror, at det er vigtigt at videre-
give vores følelser og oplevelser – for 
vi har så meget inden i os. ■

David på 1 1/2 år får sig en gyngetur. Han er født i Korea.

Bogen

”Hyæner 
i natten”
af Almaz Næsborg-Ander-
sen er nu udkommet som 
paperback og koster 49 kr. 
Den har været anmeldt i 
Adoption & Samfund nr. 
6, 2005.
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Nyt fra Hovedbestyrelsen

Indledningsvist er det på 
plads med en lille 
indrømmelse: 
Hovedbestyrelsen er ikke 
gode nok til at formidle til 
medlemmerne, hvad der 
arbejdes med på de indre 
linier! Og så kommer 
spørgsmålet: Hvad går de 
egentlig og laver de der 
Hovedbestyrelses 
medlemmer, er der en del 
der siger? Og det er 
fuldstændigt berettiget at 
stille de spørgsmål. Vi vil 
fremover som et fast punkt, 
kort eller langt, dybt eller 
bredt, orientere om det 
aktuelle arbejde i Hoved-
bestyrelsen. Vi håber, at det 
kan kaste meget mere lys 
over foreningens og 
Hovedbestyrelsens arbejde, 
og hvem ved – måske giver 
det endnu fl ere lyst til at 
være med….

Af Michael Paaske

1. Foreningens struktur
På de indre linier har den seneste 
tid været præget af arbejdet med at 
klargøre foreningens struktur til at 
passe til det nye Danmarkskort. Ved 
generalforsamlingen godkendtes vo-
res forenings nye kommunale og re-
gionale landkort, og det har for en 
række lokalforeninger medført, at de 
står overfor opdelinger og sammen-
lægninger. I skrivende stund hersker 
der fortsat en del usikkerhed, med 
hensyn til hvem man kontakter i an-
søgningsfasen etc. Det er desværre 
endnu ikke muligt at give et fornuf-
tigt bud på, hvordan det kommer til 
at fungere. Men vi vil i den kommen-
de tid initiere regionsmøder for lo-
kalforeninger og en repræsentant fra 
HB for at påbegynde arbejdet. Nær-
mere information følger senere.

2. Amterne er nu nedlagt!
Ansøgere i hele landet er 
nu for alvor kommet i tvivl 
om, hvor man skal indsen-
de sin ansøgning om adop-
tion. HB fi nder det stærkt 
bekymrende, at mange an-
søgere kommer i klemme 
tidsmæssigt, fordi man fra 
offentlig side ikke har for-
beredt sig godt nok. Tid er 
ikke en luksus adoptions-
ansøgere kan tillade sig at 
sige, at man har nok af……
Vi forventer derfor, at der 
hurtigt tages initiativ til at sikre, at 
ansøgerne får den hurtige og smidi-
ge sagsbehandling, der er nødven-
digt for at klargøre ansøgerne til at 
blive adoptanter.

3. Ny web løsning
Ja, vi ved det godt, vores hjemmesi-
de trænger gevaldigt til et face-lift. 
Selvom mange stadig roser den for 
den særdeles righoldige mængde af 
information, er det nu på tide at for-
ny sig. HB har nedsat en arbejdsgrup-
pe, der i år vil sikre, at vi implemente-
rer en ny og mere brugervenlig web-
løsning med alle de tilbud, der i dag 
skal være i en moderne web-løsning. 
Vi har fået udarbejdet en detaljeret 
kravspecifi kation, der nu er sendt til 
forskellige leverandører. HB vil sna-
rest muligt vurdere, hvilken leveran-
dør der skal bruges, og påbegynde 
arbejdet med at implementere en ny 
løsning.

4. Særligt børnetilskud
I mere end 8 år har foreningen arbej-
det på at fjerne en ulighed for loven, 
nemlig at adoptivbørn, som de ene-
ste børn af eneforsørgere, ikke er be-
rettiget til det særlige børnetilskud. 
En eneadoptant tog initiativ til at rej-
se sagen, og foreningen indtrådte i 
den, men desværre valgte Højesteret 
at blåstemple uligheden. I de sidste 
måneder har HB’s særlige politiker-
bande arbejdet hårdt med sine po-
litiske kontakter både på og uden-
for Christiansborg. Vi kan ikke kom-
me ind på detaljerne i dette arbejde, 
men vi er i dette øjeblik meget for-

trøstningsfulde med hensyn til at få 
ændret lovgivningen. Følg med i Fol-
ketingets debatter, det betaler sig.

5. Andre diskriminationsområder
I møderne med politikerne har vi al-
tid omtalt vores stærke ønsker om lig-
hed. Det drejer sig om Funktionærlo-
vens § 7 om halv løn i en del af bar-
selsorloven. Denne mulighed er især 
interessant for funktionærer der ikke 
er omfattet af en overenskomst, der 
giver fuld løn under barsel. 

Et andet vigtigt område, vi altid gør 
opmærksom på, er reglerne om be-
skyttelse mod afskedigelse på grund 
af adoption. Ved en meget mærkelig 
proces blev adoption udtaget til at 
være omfattet af en delt bevisbyrde. 
I en række sager har der efterfølgen-
de været berettiget tvivl om rækkevid-
den af beskyttelsen. Så dette emne er 
også højt på politikerbandens politi-
ske arbejde.

6. Information om adoption
Vi arbejder på at få myndigheder-
ne til at iværksætte en informations-
kampagne om adoption. Det kunne 
f.eks. gøres på den måde, at der i fol-
dere, posters, etc. oplyses om adop-
tion. Fra Sverige ved vi, at man har 
kørt landsdækkende kampagner, der 
kombinerede oplysninger om adop-
tion med oplysninger om fertilitets-
behandling. Noget tilsvarende kun-
ne man sagtens gøre i Danmark. Vi 
ved jo, at adoption alt for sent bliver 
omtalt som en seriøs alternativ måde 
at få børn på.

Dukken skal have en krammer. Sofi e på 2 år er født 
i Bolivia.
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7. Post Adoption Service
Vi har ved generalforsamlingen fej-
ret på behørig vis, at der nu er afsat 
midler til Post Adoption Service. Vi 
afventer nu at se, hvorledes Familie-
styrelsen vil forvalte forsøgsordnin-
gen. Vi har i den forbindelse deltaget 
i et første møde med Statsforvaltnin-
gerne. Vi har gjort opmærksom på, 
at vi har store forventninger til den-
ne ordning. Der vil komme info så 
snart vi ved mere. 

8. Formidlingssituationen
Flere aftagerlande = færre børn til 
rådighed. Dette bliver nu mere og 
mere åbenlyst. I takt med at fl ere – 
også europæiske – lande viser stigen-
de interesse for at adoptere børn, ja 
så bliver det gradvist mere og mere 
vanskeligt for danske ansøgere at ”stå 
distancen” i forhold til konkurrencen 
fra andre lande. Normalt siger vi, at 
de danske og nordiske etiske og mo-
ralske holdninger har gjort, at vi har 
haft en forholdsvis god stjerne i afgi-
verlandene. Men det holder desvær-
re ikke længere. I takt med stigende 
konkurrence må vi se i øjnene, at der 
er behov for, at vi promoverer adop-
tion til Danmark.

9. Adoptionsgebyrer
Arbejdet med at gøre adoption billi-
gere er en klassiker i Hovedbestyrel-
sen. Hver eneste gang vi taler med 
ministre, politikere, embedsmænd 
og journalister lægger vi stor vægt 
på dette emne. Lige nu har vi bedt 
om et møde med den nye Familie- 
og Forbrugerminister Carina Chri-
stensen. Vi vil også i en runde med 
socialordførere gentage vores syns-
punkter. Samtidig arbejder vi med 
en række konkrete forslag som vil bli-
ve forelagt politikerne i den nærme-
ste fremtid.
Stigende gebyrer hænger sammen 
med øgede omkostninger og/eller 
faldende indtægter. Derfor rammer 
det os alle meget hårdt, når de for-
midlende organisationers gebyrer 
hæves. For alle, der er i gang med 
en adoptionssag, er det selvfølgelig 
ekstra hårdt at må se omkostninger-
ne blive endnu større.

Vi har i HB vurderet den seneste stig-
ning fra den ene af organisationer-
ne. Vi ved, at debatten på Internettet 
raser om dette emne. Og det er ikke 
let at tilfredsstille alle. Vi er dog sikre 
på, man har været tvunget af de øko-
nomiske omstændigheder til at hæve 

gebyrerne. Det er ikke let at accepte-
re, men det er vores vurdering, at det 
har været nødvendigt for at sikre den 
fortsatte formidling.

10. Pressekontakter
Vi oplever ofte, at pressen ønsker at 
tale med levende adoptanter, de vil 
helst se rigtige forældre med rigtige 
børn, så de ”støvede” HB medlem-
mer er ikke relevante. I den forbin-
delse vil det gavne foreningens arbej-
de, hvis vi til stadighed kan stille med 
konkrete familier, så pressens behov 
for det dækkes. Se andetsteds i bladet 
for nærmere oplysninger herom.

11. Nye godkendelsesregler
Som mange sikkert husker, var vi in-
viteret til en temadag om godkendel-
sesreglerne. Vi har fremsat en række 
konkrete forslag til ændringer, men 
ved i dette øjeblik endnu ikke, hvor 
meget vi får ændret. Det vil vi vende 
tilbage til senere…

Der vil sikkert også snart komme 
mere nyt fra vores unge medlemmer, 
de unge adopterede…..

Dette var et lille udpluk af vore aktu-
elle sager, mere info følger.  ■

Nanna på sin pony Ladyhawk. Nanna er 14 år og født i Indien.
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Lørdag d. 24.3.:
Kl. 10.00 Ankomst og kaffe.

Kl. 10.30 Velkomst og præsentation af panel.

Kl. 10.45  Foredrag v. souschef Marianne Wung-
Sung om DanAdopts opfølgning efter 
hjemtagelse af barn. Hjemkomstsamta-
ler, den første tid i familien, om barnets 
almindelige reaktioner fysisk, psykisk og 
socialt og om forældreopfordringer

                       Spørgsmål og inddragelse af bidrag fra 
panelet

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00  Foredrag v. terapeut og familiekonsulent 
Torsten Thomassen om hans arbejde 
med unge adopterede og deres familier. 
Praktiske eksempler på de problemstil-
linger, han især møder i adoptivfami-
lien, som f.eks. tilknytningsforstyrrelser, 
lavt selvværd, angst og identitetsforvir-
ring, og som hos forældrene kan opleves 
som frustrerende og afmagtsfyldt.

 Inddragelse af livshistoriens betydning.

                      Spørgsmål og inddragelse af bidrag fra 
panelet

Kl. 15.00 Kaffepause

Kl. 15.30 Lars Hestehave lægger op til debat!? 

Kl. 17.00  Check ind på værelserne og fritid til at få 
lidt frisk luft eller andet socialt

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30  Underholdning og resten af aftenen til 
fri disposition

 Aftenkaffe
 Natmad
 

Søndag d. 25.3.:
Kl. 8.00-9.00 Morgenmad
                       Check ud af værelserne

Kl.10.00  Evelyn Thrane og Susanne Høeg, der 
har startet Nordjysk Adoptionsforum 
fortæller om deres rådgivning og vejled-
ning til familier, der henvender sig med 
problemer. Hvilke konkrete problemer 
henvender familierne sig med, og hvad 
efterspørger de.

                       Debat, opsamling og afrunding

Kl. 12.00 Frokost og tak for denne gang 

Tilmelding senest 23.2.07 til Bente Pedersen, tlf. 62 62 
20 51 eller på mail: bep@5750.dk med tydelig oplysning 
om navn, adresse, telefonnummer og om man ønsker 
overnatning, og hvis man ønsker det, om det skal være 
i enkelt- eller dobbeltværelse.

Det er gratis at deltage i weekenden. Tilmeldingen er 
bindende.

 

Landsmøde Adoption & Samfund 24.3.-25.3.2007: 

Dagligdagen i adoptivfamilien
Kerteminde Vandrerhjem, Skovvej 46, 5300 Kerteminde

Det bliver en spændende weekend, hvor vi håber rigtig mange medlemmer vil deltage, og hvor vi forventer at få 
peget på problemfelter, så vi efterfølgende bliver i stand til at få en bedre og mere ensartet rådgivning landet 
over. Udover nedenstående relevante foredragsholdere har vi samlet et panel med relevante kompetencer. Panelet 
består af: PPR-rådgiver Anette Buch-Illing, psykolog Birgit Cederholm, læge Tyge Fogh, sundhedsplejerske Gitte 
Korsholm, medlem af hovedbestyrelsen Inge Fabricius, forælder Frode Iversen, rådgiver Evelyn Thrane, rådgiver 
Susanne Høeg, skolevejleder Rose Andersen, forælder og pædagog Birgit Kristensen, rådgiver Elsebeth Nørgaard 
og socialrådgiver Ulla Kamp. Til at styre debatter og spørgsmål har Lars Hestehave sagt ja til at være inspirator 
og tovholder.

Program:
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Som psykolog arbejder jeg 
ofte med adoptivfamilier 
(jeg hører selv til kate-
gorien), og det er ofte 
nogle af de heldigvis få 
familier, hvor ét eller fl ere 
af adoptivbørnene har haft 
vanskelige vilkår før 
adoptionen, og derfor dels 
kan have svært ved at 
knytte sig til adoptiv-
forældrene, dels udvikle en 
række adfærdsforstyrrelser 
senere hen. 

Af cand. psych. Niels Peter Rygård 
www.tilknytningsforstyrrelse.dk, 
www.attachment-disorder.net 

F.eks. har Michael Rutter i et studie 
af rumænske adoptivbørn dokumen-
teret, at når børnene var mere end 
6 måneder før adoption på et me-
get dårligt fungerende børnehjem, 
faldt deres IQ med 10 % for hvert 
år de blev ældre inden adoptionen. 
Børnehjem i 3. verdenslande er ofte 
et bedre alternativ end gaden, men 
det er ofte vanskeligt at indrette dem, 
så børnene også får den basale sun-
de følelsesmæssige tilknytning. Det 
skyldes dels fattigdom, men først og 
fremmest uvidenhed og det forhold, 
at den klassiske børnehjemsmodel hi-
storisk har udviklet sig fra hospita-
ler, hvor senge står på række, børne-
ne ikke skal blive urolige, og basale 
fysiske behov og hygiejne står øverst 
på dagsordenen. At fysisk kontakt er 
det mest basale behov for et spæd-
barn står ikke på listen i denne or-
ganisationsmodel.

Frivilligt arbejde
Sidste år udgav jeg en bog om til-
knytningsforstyrrelse og behand-
ling heraf på engelsk: ”Severe At-
tachment Disorder in Childhood 
– A Practical Guide to Treatment”, 
og det glæder mig, at den nu fore-
ligger på 7 sprog. Denne bog ret-

ter sig imidlertid meget mod vest-
lige/ ressourcestærke læsere, som 
skal arbejde med et tilknytningsfor-
styrret barn, og ikke så meget mod 
børnehjemsmedarbejdere. Der er 
forsket meget i arbejde med tilknyt-
ning i familier og mor/ barn, men 
stort set ikke i tilknytning hos bør-
nehjemsbørn.

Imidlertid har den medført, at jeg 
har forelæst for behandlere og bør-
nehjemsledere forskellige steder i 
verden, og besøgt forskellige børne-
hjem i Peru, Canada, Frankrig og 
Holland. Det har været meget bevæ-
gende at se i f.eks. Lima, hvor meget 
frivilligt og ulønnet arbejde forskel-
lige mennesker lægger i at tage sig af 
nogle af de 147.000.000 forældreløse 
børn, der fi ndes i verden. F.eks. ”Ci-
udad de los Ninos”. Midt i det helve-
de som forstæderne i Lima er (pap-
hytter, ingen vand og el, kriminali-
tet og prostitution), hvor 9 
mio. mennesker lever i fat-
tigdom, ligger der et bør-
nehjem med grønne plæ-
ner, dyr, huse og skole og 
et bageri til 450 børn. Bør-
nene er mellem 7 og 14 bor 
i grupper på 35, hvor hvert 
hus har et frivilligt, ulønnet 
ægtepar som ”reserveforæl-
dre”. De børn der har leven-
de forældre besøger dem 
hver weekend. Det blev star-
tet af en munk som fandt 
nogle børn under en pre-
senning og derpå gav sig til 
at tigge penge sammen i en 
konservesdåse, og det dri-
ves i dag af 6 munke i kut-
ter uden tilskud fra staten. 
Her kunne danske behandlere lære 
rigtig meget! 

Jeg blev bedt om at give supervision 
på forskellige børnehjem hvor det 
med enkle midler lykkedes at forbed-
re stimulationen uden at ændre bud-
gettet, og fi k derfor den tanke: hvor-
for ikke prøve at rette op på den tid-
lige voksenkontakt før børnene over-
hovedet bliver adopterede. Derfor 

søgte jeg Adoptionsnævnet om mid-
ler til en simpel instruktionsbog for 
børnehjemspersonale og ledere i 3. 
verdens lande og har med tak modta-
get 55.000 kr. til dette arbejde.
Adoptionsnævnet opfordrede mig 
også til at lave en enkel instrukti-
ons-DVD, som jo er let at tekste på 
forskellige sprog, og hvor selv bør-
nehjemsmedarbejdere som ikke kan 
læse kan blive instrueret i hvordan 
man giver mest mulig omsorg til de 
0-3 årige børn. En sådan DVD har 
imidlertid et budget omkring en halv 
million kroner

Instruktions-DVD
DVDen vil dels indeholde en demon-
stration af et klassisk ”hospitalsbør-
nehjem” før og efter instruktioner-
ne og udviklingsarbejdet, beskrivel-
ser af hvad tilknytning er, og hvor-
dan børnehjemsmedarbejderen spil-
ler en vigtig rolle heri og kan arbej-

de i praksis, dels oversættelser af in-
struktionsbogen. En sådan DVD vil 
imidlertid have produktionsomkost-
ninger på mindst en halv million kro-
ner ifølge de fi rmaer jeg har kontakt 
med, og som har interesse for projek-
tet. Tanken med DVDen er at den 
skal udbredes gratis via diverse or-
ganisationer, og her har Adoption 
Center allerede sagt ja til at distri-
buere den via deres netværk. DVDen 

Tidlig stimulation på børnehjem i 
3. verdens lande - vil du være med?

Josefi ne på 3 år, alias Tinky Winky. Josefi ne er født 
i Kina.
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vil også blive distribueret via den in-
ternationale hjemmeside og evt. med 
bannere på andre hjemmesider.
Hvis projektet skal realiseres, kræ-
ver det en mindre midlertidig orga-
nisation. Derfor opfordres læserne 
til at deltage i projektet. Deltagelse 
er, som for mit eget vedkommende, 
ulønnet. 

Hvad skal der bruges i første omgang?
-  Medlemmer, som har gode video/ 
dvd-optagelser fra børnehjem, der 
illustrerer de mindreåriges (0-3 år) 
pasning (eller manglende do.).

-  En jurist, som kan opsætte en fun-
dats for en indsamlingsfond.

-  En revisor, evt. et sponsorerende re-
visionsfi rma.

-  Bestyrelsesmedlemmer til fonden, 
som er pinger i det offentlige liv.

-  Fundraisere: medlemmer, som via 
f.eks. Rotary, Lions, kontakter i er-
hvervslivet/ ministerier/ EU kan 
søge donationer og fi rmasponso-
rater.

-  Medlemmer som kan gøre projek-
tet kendt, f.eks. journalister.

-  En Phd. Studerende i psykologi/ 
organisationspsykologi/ sociologi/ 
andet, som er interesseret at skrive 
om projektet.

-  Ressourcer du selv mener at kunne 
tilbyde (f.eks. billige fl ybilletter til et 

fi lmhold, praktisk hjælp, sprogfær-
digheder, trykning af pjecer, EDB, 
kontakter, andet).

Hvis der er tilstrækkelig interesse, 
vil der snarest blive oprettet en fond 
(The New Haven Project for Early 
Orphanage Child Stimulation) og 
en projektstyringsgruppe til realise-
ring af projektet. Så kære læser, kom 
op af din lænestol og overvej at gøre 
dit liv mere spændende!

Mail en kort beskrivelse af hvad du 
mener at kunne bidrage med af tid 
og specialviden til npr@erhvervspsy-
kologerne.dk  ■

Som følge af den netop 
gennemførte kommunal-
reform er der sket en 
række ændringer i den 
offentlige forvaltning, som 
får konsekvenser på 
adoptionsområdet. 
Amterne, der hidtil har 
varetaget opgaven med 
godkendelse af adoptiv-
forældre, er blevet nedlagt, 
og opgaven er overgået til 
staten. Samtidig er de 14 
statsamter og Københavns 
Overpræsidium, som hidtil 
har varetaget den juridiske 
del af adoptionen efter 
barnets ankomst, blevet til 
fem nyetablerede stats-
forvaltninger. 

Af Jørn K. Pedersen, Hovedbestyrelsen

Fremover varetager statsforvaltnin-
gerne både godkendelsen af adop-
tivforældre og den juridiske del af 
adoptionen efter barnets ankomst. 
En adoptionssag, som var under be-
handling hos amtet eller hos stats-
amtet ved årsskiftet, er således blevet 
overdraget til færdigbehandling i det 
regionale statsforvaltningskontor. 
Statsforvaltningerne er etableret 
med et hovedkontor samt op til to 
afdelingskontorer i hver region:

Statsforvaltningen Nordjylland, Aal-
borghus Slot, Slotspladsen 1, 9000 
Aalborg, tlf. 7256 8700, email nord-
jylland@statsforvaltning.dk.
Statsforvaltningen Midtjylland, St. 
Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 
Ringkøbing, tlf. 7256 8300, email 
midtjylland@statsforvaltning.dk (af-
delingskontor i Århus).

Statsforvaltningen Syddanmark, H.P. 
Hanssens Gade 42, 6200 Aabenraa, 
tlf. 7256 7900, email 
syddanmark@statsforvaltning.dk (af-
delingskontorer i Odense og Ribe).

Statsforvaltningen Sjælland, Dron-
ningensgade 30, 4800 Nykøbing F, 

tlf. 7256 7600, email 
sjaelland@statsforvaltning.dk (afde-
lingskontor i  Roskilde).

Statsforvaltningen Hovedstaden, Bo-
rups Allé 177, 2400 København NV, 
tlf. 7256 7000, email 
hovedstaden@statsforvaltning.dk (af-
delingskontor i Rønne).
Det bemærkes, at afdelingskontorer-
ne tager sig af borgernære opgaver, 
der indebærer møder, f.eks. på adop-
tionsområdet.

Yderligere information om adoption 
kan fi ndes på www.statsforvaltning.
dk og www.familiestyrelsen.dk.  ■

Adoption efter kommunalreformen

Se min krone. Sofi e er 5 år og født i Kina.
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Onsdag d. 21. februar kl. 19-21.30
Salen på Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns allé 6, 2900 Hellerup 

Tema-aften om Holding
 
Ulla Idorn fortæller om:
Holdingterapi - en familietera-
peutisk metode til styrkelse af til-
knytningen mellem det adoptere-
de barn og forældrene.
Kom og hør hvad Holding er for 
noget og hvad baggrunden er for 
Holdingterapi!
-Tilknytningens betydning, 
-Forståelsen af barnets angst og 
forsvarsmekanismer. 
- Holdingterapi i praksis. Omsorg 
eller overgreb?
-  Forslag til konfl iktløsning. Hvor-
for virker Holdingterapi? 
Ulla Idorn er psykolog, ansat i PPR 
i Birkerød og har særlig erfaring 
med adoptivbørn.

Tilmelding nødvendig 
koebenhavnsamt@adoption.dk  
Tlf. 39 69 91 07
Entré 75,-kr. som betales ved ind-
gangen

Tirsdag d. 7. marts 2007 kl. 17-20
Salen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahl-
manns allé 6, 2900 Hellerup 

Fyraftensmøde  for “fagfolk”

Niels Peter Rygård holder oplæg 
om børn med tidligt omsorgs-
svigt.
Entré 350,-kr. som inkluderer en 
sandwich i pausen
Max. 60 pladser.

Tilmelding nødvendig:
koebenhavnsamt@adoption.dk
Tlf. 39 69 91 07

Tirsdag d. 20 marts kl. 19-21.30
Salen på Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns allé 6, 2900 Hellerup

“De kom med DC 10”

Et sociologisk perspektiv på adop-
tion.

Foredraget er baseret på et Bache-
lor projekt,der handler om adop-
teredes (med andre etniske rød-
der) opvækst i Danmark. Både fa-
milielivet og opvæksten i det dan-
ske samfundsliv berøres i foredra-
get, med udgangspunkt i de inter-
viewedes oplevelser og følelser og 
den sociologiske litteratur der fi n-
des på området. 
Foredraget indbyder til en afslut-
tende fælles dialog omkring de 
problemstillinger, der kan være i 
forbindelse med “den synlige adop-
tion” og spørgsmål er naturligvis 
velkomne. 

Foredragsholder Tania Presutti er 
selv adopteret fra Korea, og har for 
nylig været tilbage i Korea, hvilket 
har givet hende nogle nye perspek-
tiver, hvilket også vil berøres un-
der foredraget. I næste nummer af 
Adoption og Samfund bringes der 
en artikel baseret på BA opgaven. 

Tilmelding;
koebenhavnsamt@adoption.dk
Tlf. 39 69 91 07
Entre´50,-kr. som betales ved ind-
gangen

Fredag d. 13. april 2007 18-22
Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2, 2600 Glostrup

At modnes som 
adoptivfamilie !

Vi kan det hele, i hvert fald på papi-
ret, men hvordan påvirker den lan-
ge lange proces med barnløshed 
og venten os, når vi endelig skal 
være den lykkelige familie med vo-
res ønskebørn ? Børn, der ofte som 
spæde har været uden mor eller an-
den primær person!
Vi har denne aften inviteret Con-
ni Fensbo, der som overlæge bl.a. 
har lavet en  undersøgelse om-
kring skilsmisser og belastninger 
i adoptivfamilien. Og Susanne Sig-
gaard, der er terapeut og adoptant, 
og som bl.a. har skrevet en artikel 
om det at modnes som adoptivfa-
milie.
Conni og Susanne kommer med 

hver deres oplæg og derefter er 
der debat og mulighed for uddyb-
ning.
Tag kæresten i hånden og kom til 
en spændende og anderledes af-
ten.
Entré 75,- kr. pr. pers. som inklu-
derer mad og drikke
Tilmeldingen er indbetaling af 
entré til reg. nr. 2123 kontonr. 
8135619095
Tilmelding er bindende og beløbet 
returneres derfor ikke ved afbud.

Onsdag d. 2. maj 2007 kl. 19-21.30
Glostrup Bibliotek, 
Kildevældets Allé 5,2600 Glostrup 

At søge tilbage til sit fødeland

Vi har inviteret “Korea Klubbens 
Foredragsteam” til en spændende 
aften. 

“HAE-JIN”  Dokumentarfi lm af 
Lars Movin 

I 1997 fi k Liselotte Hae-Jin Birk-
mose de første oplysninger om sin 
koreanske familie, og to år efter 
mødte hun for første gang sin bio-
logiske mor i Seoul. Filmen følger 
Liselotte over en periode på fem 
år, fra rejsen til Korea i 1999 via 
fl ere rejser til både Korea og USA, 
hvor hun møder sine koreanske sø-
stre, onkler og bedste-forældre, og 
frem til 2004, hvor Liselottes mor 
indvilger i at fortælle sin side af hi-
storien. Parallelt med fi lmens ho-
vedspor, hvor Liselotte refl ekterer 
over den identitetsmæssige betyd-
ning af at kende sine rødder, og af 
at leve med fl ere kulturer, følges 
hendes arbejde som formand for 
Korea Klubben. 

PANELDISKUSSION 

Hvilke tanker og følelser gennem-
går man som adopteret, når man 
søger biologisk familie. Hvad sker 
der hvis den biologiske familie 
kommer ind ad døren via et brev 
eller hvis man slet ikke fi nder dem? 
Korea Klubbens debatpanel vil be-
stå af tre fra foredragsteamet, der 

Arrangementer vinter og forår 2007
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Frida nyder det tidlige solskinsvejr. Hun er 4 år og født i Kina.

alle har været eller er i søgnings-
processen. Der lægges op til en 
åben debat, hvor panelet introdu-
cerer deres egen historie og efter-
følgende besvarer spørgsmål fra 
publikum.

Tilmelding: 
koebenhavnsamt@adoption.dk
Tlf. 43624447 
Entré 50,-kr. der betales ved ind-
gangen 

Tirsdag d. 22. maj 2007 kl. 19- ?
Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 
2600 Glostrup

Info-møde 

Overvejer du/I om adoption er no-
get for jer eller er I allerede gået i 
gang med ansøgning og godken-
delse ?

Vi fortæller kort om godkendel-

sesproceduren,  men lægger mest 
vægt på den personlige beretning 
om hvad det vil/kan indebære at 
adoptere.
Vi har 2 forskellige beretninger og 
der vil være masser af tid til spørgs-
mål, debat og snak.

Tilmelding: 
koebenhavnsamt@adoption.dk
Tlf. 43 62 44 47
Tilmelding nødvendig, men fri en-
tré. 

Terapi for adopterede
børn og unge

- Kunstterapi -
- Sandlegsterapi -
- Historieterapi -

- Spædbørnsterapi -
- Vejledning -

Jenny Vejbæk
Kunstterapeut / Sandplayterapeut

Holstebro

Telf. 41422121
Hverdage 8.30-9.30

ANNONCE:

Redaktionen siger farvel til 

Tine Nielsen
Vi vil fra redaktionsgruppen gerne sige tak til redaktionsmed-
lem, Tine Nielsen, for  mange års godt samarbejde. Tine vil ger-
ne bruge sine kræfter på andre ting nu.

Vi har været meget glade for at have Tine i gruppen og ønsker 
hende held og lykke fremover. 

Med venlig hilsen 
Redaktionen 
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Lokalforeningerne
Bornholms Amt
Klaus M. Nielsen

Smallesund 102, 3700 Rønne
97 22 19 37

Frederiksborg Amt 
http://frederiksborg.adoption.dk

Kia Berlick
Jættehøjvej 5, 3550 Slangerup

47 33 31 60

Fyns Amt
Kirsten Christiansen

Sneglehatten 57, 5220 Odense SØ
66 15 43 61, kirsten@webspeed.dk

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

Torben Fristrup
Wilhelm Jensensvej 1, 9500 Hobro

98 52 55 42, nordjylland@adoption.dk

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

Kirsten Korning
Øster Skibelundvej 36, Askov

6600 Vejen
75 36 10 50, ribe@adoption.dk

Ringkøbing Amt
http://ringkoebing.adoption.dk

Helle Pedersen
Tyttebærvej 7, 6920 Videbæk

97 17 31 01, 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
Marie Andresen

Flensborg Landevej 135, Rødebæk
6360 Tinglev

74 64 25 60, 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

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:

Nyt fra Århus amt
Generalforsamlingen formåede at samle 10 deltager ikke mange, så dog fl e-
re end de sidste par år. Efter generalforsamlingen satte vi fokus på skole-
start. Ann Brandt, adoptant fortalte om sine erfaringer.
I september havde vi sat Niels Peter Rygaard stævne. Han fortalte om tilknyt-
ningsproblemer / forstyrrelser specielt for teenagebørn. 
I november holdt vi med Kinaforeningen et fælles arrangement, hvor der 
blev sat fokus på for tidligt pubertet med Grethe Teilmann som foredrags-
holder. 
LF i Århus Amt har gennem de sidste 2-3 år arbejdet på at få skabt større 
forståelse for vores børns specielle behov både ved institutions/ skolestart 
og hos sundhedsplejerskerne i Århus Kommune. Pladsanvisningen var af-
visende i deres holdning over for, at adoptivbørn kunne have særlige pro-
blematikker. Vi gik derfor videre med at ændre holdningen til vores børn 
gennem institutionerne og sundhedsplejerskerne. Det er der bl.a. kommet 
et par skrifter ud af, der omhandler institutions og skolestart.  Indlæggene 
er lagt på Børn og Unges intranet i Århus Kommune. Vi vil nu forsøge at 
udbrede kendskabet til disse skrifter blandt institutionerne og skolerne, da 
de er ment som en hjælp til pædagoger og lærer. 
Vores møde med repræsentanter fra sundhedsplejerskerne, udmøntede sig 
i, at der var sundhedsplejersker, der stillede sig til rådighed som ressour-
cepersoner for deres kollegaer med faglig viden inden for adoptionsområ-
det. Sundhedsplejerskerne har nu fået lavet en folder, som omhandler alt 
det sundhedsplejen kan tilbyde kommende adoptanter i Århus Kommune. 
Folderen sendes ud til kommende adoptanter, via regionen. Sundhedsple-
jerskerne forsøger også, på tværs af distrikterne at få lavet adoptions-mød-
re-grupper. LF har fået et samarbejde i stand med Ravnsbjerg Kirkens lege-
stue i Viby, således at der i privat regi kan være et sted at mødes.

I slutningen af oktober kom denne meget opløftende mail fra pladsanvis-
ningen i Århus Kommune.
” Fremover vil adoptivbørn blive betragtet som børn med specielle behov første gang, 
de skal have tilbudt en plads i et dagtilbud. Det betyder, at adoptivbørn vil blive op-
prioriteret på ventelisten.”

Vi håber det kan være med til at skabe præcedens hos andre kommuner.

Jeanette Lyk



17

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

Efterlysning
Adoption & Samfund 
søger medlemmer til 
interviews i aviser, radio 
og TV

Adoption er godt stof i pressen. 
Derfor modtager foreningen 
hver uge fl ere henvendelser fra 
journalister om aktuelle sager. 
Ud over en foreningspolitisk ud-
talelse ønskes der stort set altid 
kontakt til familier, der kan for-
tælle en historie med relation til 
det konkrete emne. Fra den se-
neste tid kan nævnes sager om 
dansk adopterede, familier med 
årelang kamp for barnets ind-
fødsret, eneadoptanter og ansø-
gere til børn fra Kina.

Foreningens medlemsregister 
rummer ikke sådanne oplysnin-
ger. Derfor vil vi gerne opbygge 
et beredskab, der gør det muligt 
straks at fi nde relevante familier, 
der kan medvirke til belysning af 
de aktuelle emner. Ofte skal sa-
gen i TV samme aften eller i avi-
sen næste morgen.

Det skal understreges, at Adop-
tion & Samfund ikke vil udleve-
re nogen form for kontaktinfor-
mation uden forudgående afta-
le i hver enkelt sag. Når vi kon-
taktes af en journalist, vil vi der-
for altid selv kontakte de tilmeld-
te familier, før journalisten får 

lov at kontakte jer. Er emnet ikke 
passende for jer, eller har I ikke 
lyst, kan I altid sige nej – så kom-
mer jeres oplysninger ikke vide-
re i den sag.

Interesserede bedes sende mail 
til foreningens næstformand på 
paul.k.jeppesen@adoption.dk 
med oplysning om
•  jeres egen og jeres børns al-

der både aktuelt og ved hjem-
tagelse

• børnenes oprindelsesland
•  familiestatus (par/eneadop-

tant).
•  samt også gerne om andre 

forhold, I mener kan være in-
teressante, f.eks. at I har haft 
særlige oplevelser med myn-
dighederne efter hjemkom-
sten.

•  Ansøgere uden børn er også 
velkomne til at melde sig, da 
der jo desværre også ofte er 
historier om regelændringer 
og andet, der sinker hjemtag-
ningsprocessen

Vi kan ikke sikre jer plads i hver-
ken TV-avisen eller på side 28 i 
lokalavisen, men vil være glade 
for at kunne kontakte jer, hvis 
muligheden opstår.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Temanummer om 
tilknytning
Redaktionen planlægger et tema-
nummer om tilknytning til juni. Vi 
hører gerne fra jer, hvis I vil bidrage 
med en artikel. I må gerne være ano-
nyme i bladet, men redaktionen skal 
kende jeres navn.

Mail jeres bidrag til: bladet@adop-
tionogsamfund.dk eller send det til 
A&S redaktionen, Lindevej 3, 1. sal, 
4000 Roskilde.
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Ida Xiu Ting på ferie i Thailand. Ida er 4 år og født i Kina.

ANNONCE:

Velkommen i Adoptionsbogklubben

Når du har valgt dine 6 bøger og afsendt og bekræftet 
ordren, får du - sammen med indmeldelsesbøgerne -til-
sendt dit log-in til bogklubben, og kan derefter til en-
hver tid købe en hvilken som helst af shoppens bøger 
med en rabat på 25% - også nyudgivelserne.

Du kan købe alle de bøger, du vil - også fl ere eksem-
plarer af hver bog (videresalg frabedes) og er naturlig-
vis medlem af bogklubben til evige tider uden nogen 
form for forpligtelser udover investeringen i indmel-
delsespakken.

Hver måned vil der blive præsenteret en bog, som du, 
som klubmedlem kan købe med yderligere rabat - og 

skulle jeg falde over et interessant restoplag til en god 
pris, kommer den gode pris naturligvis også dig til gode 
i form af rabat.

Månedens bog vil kunne bestilles - skal IKKE afbestil-
les - i en given periode og vil blive fremsendt senest 5-
6 dage efter at tilbudsperioden er udløbet.

Og tilbage er der vel så egentlig bare at sige: 
VELKOMMEN I KLUBBEN.

Med venlig hilsen
ABRAKADABRA Forlag
Kirsten Korning

Her er de 12 bøger, 
du kan vælge imellem 
ved indmeldelsen:

På opfordring af fl ere kunder har jeg her-
med oprettet en bogklub, som tilbyder bø-
ger med tilknytning til adoption, på dansk 
med rabat - eller kald det en fælles ind-
købsforening!

For at blive medlem skal du købe 6 (ud af 
12 valgbare) bøger, som du får til en samlet 
pris af kr. 997,00 (værdi op til kr. 1376,00) 
ved at købe “varen” BOGKLUBINDMELDEL-
SE under fanen BOGKLUB på www.abraka-
dabraforlag.dk
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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.

Josie Køhlert............................... 4364 7010
Kirsten List Larsen ....................3956 4040
Bente Romanoff ........................3322 8868
Claus Stenmose .......................... 5944 1432

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.
Linda Berkowitz 39 18 04 12
Nina Andersen 44 64 23 50

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:
Henvisning til psykologrådgiveren.

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

Så er prinsessen klar. Frida Ju på 2 1/2 er født i Kina.



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.

21.02.07 Kl. 19.00-21.30.
Salen på Gentofte 
Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 
2900 Hellerup

Tema-aften om Holding 
Ulla Idorn fortæller om: Holdingterapi. 
Entré 75,-kr. som betales ved indgangen. 

LF Københavns Amt koebenhavnsamt@adoption.dk 
/ 3969 9107

Tilmelding nødvendig.

27.02.07 Kl. 19.00 Styrk adoptivbørns selvværd!
Adoptivmor og underviser på Pædagogsemi-
nariet i Aalborg, Anni Poulsen, fortæller, hvor-
dan vi styrker adoptivbørns selvværd. 
Pris: 50 kr. – ikke medlemmer 60 kr.

LF Viborg Mona Østergaard, 8664 6172, 
Lene Christensen, 8662 2320, 
el. viborg@adoption.dk

27.02.07 kl. 19:00-21:30 Foredrag om sansemotorik
Foredragsholder Kirsten Jensen, Skovly moto-
rik i Brande. 

LF Ringkøbing leneogpoul@email.dk

07.03.07 Kl. 17:00-20:00
Salen på Gentofte 
Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 
2900 Hellerup

Fyraftensmøde for “fagfolk”
Oplæg ved Niels Peter Rygård om børn med 
tidligt omsorgssvigt. Entré 350,-kr. som inklu-
derer en sandwich i pausen
Max. 60 pladser. 

LF Københavns Amt koebenhavnsamt@adoption.
dk /
3969 9107 
Tilmelding nødvendig.

08.03.07 Kl. 09:00-16:00
Scandic Roskilde 

Fra børnehjem til børnehave
Pædagogiske strategier for adoptivbarnet i vug-
gestue og børnehave.

seminarer.dk Linda Berkowitz, 
berkowitz@kvaeld.jay.net /
39 18 04 12 efter kl. 20.30.

09.03.07 Kl. 09:00-16:00
Scandic Bygholm 
Park, Horsens 

Fra børnehjem til børnehave
Pædagogiske strategier for adoptivbarnet i vug-
gestue og børnehave.

seminarer.dk

10.03.07 Hovedbestyrelsesmøde 
Punkter til dagsorden bedes sendt til 
foreningen senest 14 dage før mødet.

HB foreningen@adoptionogsam-
fund.dk

16.03.07 Kl. 19:30-22:00
Odense

Informationsmøde om eneadoption GEA
- Gruppen af 
EneAdoptanter

Linda Berkowitz, berkowitz@kva-
eld.jay.net /
3918 0412  efter kl. 20.30 

16.03.07 Kl. 19:30-22:00
København

Informationsmøde om eneadoption GEA
- Gruppen af 
EneAdoptanter

Linda Berkowitz, berkowitz@kva-
eld.jay.net /
3918 0412  efter kl. 20.30

20.03.07 Kl. 19.00-21.30
Salen på Gentofte 
Hovedbibliotek, 
Ahlmanns allé 6, 
2900 Hellerup 

“De kom med DC 10”
Et sociologisk perspektiv på adoption 
v. Tania Presutti, som er adopteret fra Korea. 
Entré 50,-kr. som betales ved indgangen.

LF Københavns Amt koebenhavnsamt@adoption.dk 
/ 3969 9107 

24.-
25.03.07

Kl. 10:00
Kerteminde Vandre-
hjem, Skovvej 46, 
5300 Kerteminde

Landsmøde
“Dagligdagen i adoptivfamilien”weekend med 
foredrag og debat

LF Fyn og HB Bente Pedersen / 6262 2051

13.04.07 Kl. 18:00-22:00
Glostrup Fritidscen-
ter, Christiansvej 2, 
2600 Glostrup 

At modnes som adoptivfamilie!
Oplæg ved overlæge Conni Fensbo og terapeut 
Susanne Siggaard.
Entré 75,- kr. pr. pers. som inkluderer mad og 
drikke.
Tilmeldingen er indbetaling af entré til 
reg. nr. 2123 kontonr. 8135619095.
Tilmelding er bindende og beløbet returneres 
derfor ikke ved afbud.

LF Københavns Amt koebenhavnsamt@adoption.dk / 
3969 9107

15.04.07 Kl. 10.00 
Zoologisk Have, 
København

ZOO-tur i København
Vi mødes inden for indgangen. Hver familie er 
ansvarlig for sin egen frokost og drikkevarer.

GEA Linda Berkowitz / 3918 0412

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.
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