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Karla er 4 år og Ida er 10 år. 
Begge piger er født i Kina.

Mens vi venter på 
ministeren ... 
Som enhver, der læser dette blad er klar over, så arbejder vi 
i foreningen på til stadighed at forbedre vilkårene for nuvæ-
rende og kommende adoptanter og adopterede.

Vi ved, at der er stor opbakning til dette vigtige politiske ar-
bejde, som vi som hovedregel altid beretter nærmere om ved 
vore interne møder, landsmødet og generalforsamlingen.

Udveksling af holdninger og fremsættelse af konkrete forslag 
til forbedringer foregår ved vore jævnlige møder med de for-
midlende organisationer, embedsmænd, politikere og minister. 
Og i øvrigt også med andre interessenter på adoptionsområ-
det.

Der udveksles ideer, og nye tanker kan vendes. Ind i mellem 
tænkes ”ud af boksen” for at finde de nye og måske mere epo-
kegørende forslag frem.

Andre forslag er mere ”lav-praktiske” og kræver blot en juste-
ring af gældende regler eller procedurer.

Jeg vil ikke her remse dem alle op, men blot kort henvise til, 
at der er akut behov for en lempelse af godkendelsesreglerne, 
en lempelse som ifølge udtalelser til pressen også ligger mini-
steren på sinde.

Vi regner med snarest at kunne drøfte de konkrete forslag 
med justitsminister Lene Espersen.

I takt med at ventetiderne stiger og det bliver dyrere og dyrere 
at adoptere, haster det efterhånden med en afklaring på en 
række områder.

Det kan ikke længere vente!

Michael Paaske, formand



I det rådgivningsprojekt, 
Familiestyrelsen har iværk-
sat sammen med statsfor-
valtningerne og en række 
familiekonsulenter, er intet 
problem for stort eller for 
småt. Adoptivfamilierne 
kan søge hjælp til alt lige 
fra spørgsmål om kost og 
søvn til afklaring omkring 
følelsesmæssig tilknytning. 
”Rådgivningsprojektet 
får først værdi, når adop-
tivfamilierne tager imod 
tilbudet. Vi yder allerede 
rådgivning til en række 
familier, men endnu flere 
kan få gavn af rådgivnin-
gen”, opfordrer ledende 
psykolog i projektet, Lene 
Kamm

Af Joan Thaysen, Familiestyrelsen

Det er en omvæltning for alle at blive 
forældre, men for adoptivforældre er 
det en særlig udfordring, blandt an-
det fordi den biologiske forberedelse 
mangler. For eksempel oplever nog-
le forældre en angst for ikke at slå 
til, eller de har ikke været forberedt 
på, hvor meget barnets behov fylder 
i en familie. Det kan føles overvæl-
dende. 

Andre familier oplever, at barnet 
har søvnvanskeligheder, ikke er inte-
resseret i tæt kontakt eller har svært 
ved at spise. 

Uanset hvad problemet er, så er der 
hjælp at hente i det rådgivningspro-
jekt, som nu kører i de fem statsfor-
valtningers områder. Selve rådgivnin-
gen foregår hos en familiekonsulent, 
der er uafhængig af både statsforvalt-
ning og Familiestyrelsen. Familie-
konsulenten har tavshedspligt.

”Der er tale om et fi reårigt for-
søgsprojekt, som kører fra 2007 
til 2010, og som er rettet mod de 
adoptivfamilier, der har hjemtaget 
et barn inden for de seneste tre år,” 
fortæller Lene Kamm. ”Vi ved af er-
faring, at det er bedst at tage fat på 
problemerne – små som store – så tid-
ligt som muligt. Derfor denne opfor-
dring til at tage imod tilbudet, hvis 
familierne oplever tvivl om følelser, 
adfærd eller dagligdagssituationer.”

Rådgivningen afhænger af 
familiens behov
Hvis I er en adoptivfamilie, der har 
hjemtaget et barn inden for de sene-
ste tre år og  ønsker hjælp eller råd-
givning, skal I selv kontakte en fami-
liekonsulent i jeres område. 

Når I har fundet en familiekonsu-
lent, beslutter I sammen med konsu-
lenten, hvor rådgivningen skal fore-
gå. Det kan være hjemme hos jer selv 
eller hos konsulenten. 

Forløbet indledes typisk med en 
samtale, hvor familiekonsulenten 
sammen med jer fi nder ud af, hvad 
der er behov for at tale om i netop 
jeres familie. 

Det videre forløb afhænger af det 
konkrete problem. Et rådgivningsfor-
løb vil typisk strække sig over højst 
5 gange, men der vil altid blive ta-
get hensyn til den enkelte families 
behov. 

Få mere at vide om rådgivningen
I kan læse mere om de enkelte kon-

sulenter og selve projektet på fami-
liestyrelsen.dk/adoption. I kan også 
læse om projektet på statsforvaltning.
dk/adoption.

Familiestyrelsen har udgivet en 
pjece, der kan hentes på Familiesty-
relsens hjemmeside. Hvis I ønsker 
pjecen tilsendt, skal I kontakte jeres 
lokale statsforvaltning.   ■
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Gratis rådgivning til 
adoptivfamilier

I 2006 blev der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne givet støtte til et 4-
årigt forsøg med rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelsen, i daglig tale 
et såkaldt Post Adoption Service (PAS) projekt. Aftalen betyder, at der er bevilget 
penge til rådgivning i årene 2007-2010, hvor det forventes at komme fl est mu-
ligt familier til gode. 
PAS forsøgsprojektet har også det mere langsigtede mål at få klarhed over de van-
skeligheder, nye adoptivfamilier oplever, og dermed give mulighed for at arbejde 
for en mere målrettet indsats for disse familier.    ■
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Pamfletten fra Familie-
styrelsen lå længe på 
køkkenbordet. ”Hmm. 
Det er jo et tilbud for de 
adoptivfamilier, der vir-
kelig har vanskeligheder,” 
tænkte vi hjemme i vores 
lille familie på tre. Far, 
mor og Marie på 3 ½ år. 
Men vi blev klogere - meget 
endda.

Af Lene Christensen 

Vi havde jo drøftet det mange gan-
ge. Hvorfor slår Marie sin mor? Når 
hun var ked af det, frustreret, vred, 
afmægtig eller bare når der ikke rig-
tig var til at se en sammenhæng el-
ler mening med det. Ja selv i søvne. 
Men aldrig far. ”Jeg er vred på dig, 
far. Jeg har lyst til at slå dig.” Men det 
skete aldrig. Altid mor. Ikke hver dag, 
måske hver anden eller tredje uge el-
ler deromkring. Det var ikke noget, 
der fyldte meget i den almindelige 
hverdag, men det var hårdt for alle, 
når det skete, og så var det hårdt at 
tænke på.

Som mor piskede jeg mig selv men-
talt. ”Hvad er det jeg gør, der udlø-
ser Maries reaktioner?” Vi slår hende 
selvsagt ikke. Så hvad er det, der gør, 
at hun føler, hun må slå og kratte, 
men kun mor og ikke far? Vi iagttog 
hinanden. Forsøgte selv at analyse-
re – men jo uden nogen konklusi-
on. Jeg forsøgte efter bedste evne at 
håndtere hendes vrede med anerken-
delse, efter hvad vi sporadisk havde 
lært os om Marte Meo gennem Ma-
ries tid i vuggestuen – f.eks.: ”…Jeg 
kan godt forstå du kan have lyst til 
at slå mig.” Selv om jeg faktisk ikke 
forstod det!!

Vi havde brug for hjælp
Heldigvis lå Familiestyrelsens folder 

stadig på køkkenbordet en dag, da 
jeg en dag i efteråret pludselig ikke 
længere vidste, hvad jeg kunne stille 
op. Det var jo ydmygende for Marie 
at skulle slå og kratte - og ydmygen-
de for mig at blive det. Nu græd jeg, 
af frustration over ikke at kunne se 
forandring i Maries adfærd over for 
mig og over måske at skulle accep-
tere, at sådan var det bare. Og der – 
trængt op i en krog, faldt blikket på 
PAS-pamfl etten.

Vi havde jo brug for PAS! Vi havde 
virkelig brug for et kvalifi ceret bud 
på, hvad der foregik i de situationer 
for Marie, hvorfor og ikke mindst 
hvad pokker vi dog kunne gøre, for 
at hjælpe hende. Hurtigt ind til com-
puteren for at fi nde Statsforvaltnin-
gens hjemmeside med PAS-konsulen-
ternes navne og telefonnumre. Hun 
sad midt i noget, men ville ringe til-
bage om lidt. Hun holdt ord, og vi fi k 
nogle uger frem fundet en dag, hvor 
vi kunne komme til hende uden Ma-
rie var med.

Det tog os dog ikke lang tid at fi nde 
mange andre emner, som vi også ger-
ne ville have vendt. Som for eksem-
pel at simple og endda rutinemæssi-
ge ”krav” som det at tage nattøj på 
kunne slå vores dejlige pige helt ud. 
Og meget, meget andet.

Første møde med PAS-psykologen
Vi havde god tid, da vi mødtes med 
PAS-psykologen. Det var roligt og be-
hageligt. Vi blev mødt med forståelse 
af en meget kvalifi ceret person. 

Først fortalte vi om Maries mønster 
med at slå. ”Du skal vide, at du beta-
ler prisen for de kvinder, der har svig-
tet Marie, før hun kom til jer. Hun er 
kun blevet svigtet af kvinder. Mænd 
er neutrale, og derfor er det mor og 
ikke far, det går ud over,” var noget af 
det, vi fi k at vide. Der kom det første 
lettelsens suk – en årsagsforklaring. 

Marie var 14 måneder, da vi ende-
lig blev forenet med hende. Vi skul-
le tale med hende om det, der var 

gået forud. De 14 måneder på bør-
nehjem, som vi ikke kendte til. Hvis 
Marie slog, kunne jeg sige noget a la: 
”Jeg kan godt forstå, at du kan have 
lyst til at slå. Der kan være sket no-
get med dig, før mor og far hentede 
dig, som gør, at du har lyst til at slå. 
Jeg vil ikke have du slår mig, men 
jeg kan godt forstå, hvis du kan få 
lyst til det.”

Jeg kan huske, at min mand og jeg 
kiggede på hinanden. ”Jamen hun er 
jo så lille, det tror jeg ikke, hun vil 
kunne forstå,” sagde jeg. ”Nej måske 
ikke, men prøv lige alligevel.” Sam-
tidig nåede vi frem til, at vi jo kun-
ne lave en lille billedbog/fotoalbum 
med de få billeder fra hun var en lil-
le baby, billeder fra børnehjemmet, 
billeder fra børnehjemmet af et an-
det barn, som hun kender etc. Noget 
der kunne hjælpe hende til at forstå, 
hvad der var gået forud. Det hun ikke 
kunne sætte ord på og som måske var 
med til at give frustrationer.

Marie med sine små piktogrammer. De hjæl-
per hende til at få struktur og mere oversku-
elighed i hverdagen og betyder, at hun har 
mere ro og overskud til bare at være 3½ år og 
gå i børnehave.

PAS: Små anvisninger - 
stor effekt 
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Skulderklap og gode råd
Med hjem i rygsækken fra første sam-
tale var blandt meget andet også en 
idé til at lave et lille piktogram for 
Maries morgenrutiner – små billeder 
af det der sker, fra hun står op, og til 
vi kører i børnehave. Så morgenens 
(eller aftenens) rutiner ikke er no-
gen overraskelse, hvad der skal ske, 
eller at nu skal hun tage nattøjet af 
etc. I rygsækken fi k vi også fl ere an-
dre anvisninger på en hel masse an-
dre tvivlspørgsmål – og så fi k vi no-
get, som alle forældre nok sætter pris 
på: skulderklap. Og samtidig også en 
bekræftelse fra PAS-psykologen om, 
at vi gjorde rigtig meget rigtigt.

”Ja, det er ok, hun sutter fi ngre. 
Det lader I hende bare gøre.” ”Ja, lad 
hende endelig sove hos jer, når det er 
det, hun føler tryghed ved.” ”Ja, det 
er helt i orden, at hun har brug for 
at få hjælp til jakke og støvler, når 
I henter hende i børnehaven. Hun 
har brugt mange kræfter på at gøre 
alting selv i børnehaven, så hun har 
måske bare brug for at blive hjulpet 
og taget vare på og være lille, når I 
kommer.” Sådan nogenlunde ordret 
lød nogle af de bekræftende skulder-
klap fra PAS-psykologen.

Således opmuntret drog vi hjem-
ad. Klar til at hjælpe vores lille dat-
ter. Vi var nu bevæbnet med en helt 
ny indsigt i, hvad hun også rummer 
og forsøger at tackle, men uden at 
hun kan/kunne sætte ord på, præ-
cis hvad det er. Det var jo dét, vi skul-
le hjælpe med. Vi kunne rent faktisk 
gøre noget!

Hjælpen gav mening
Vi lavede en lille bog, piktogrammer 
– og så prøvede vi det, som vi selv hav-
de været tvivlende over for, nemlig at 
italesætte det faktum, at der jo kun-
ne være sket ting på børnehjemmet, 
som gjorde, at hun nu kunne have 
lyst til at slå sin mor hjemme i Dan-
mark to år senere. 

Det virkede! Jeg er ikke sikker på, 
at Marie helt forstod, eller at jeg selv 
gjorde. Men noget skete der. Slage-
ne mod min arm stoppede, og Ma-
rie pustede ud i gråden og vreden 
og blev helt stille. Jeg havde gentaget 
det et par gange: ”Jeg kan godt for-
stå… Der kan være sket noget med 
dig… Etc.” Pludselig kunne jeg ”nå” 
hende. Jeg kunne trøste hende midt 
i hendes vrede og frustration uden 
at blive slået! Kun en håndfuld gan-
ge har jeg benyttet formuleringerne 

siden, og nu kan jeg slet ikke huske, 
hvornår. Det var en forløsning for 
alle herhjemme.  

Det lille fotoalbum fra ”før mor & 
far” kigger hun i med jævne mellem-
rum. Den er tilgængelig på hylden 
med andre små fotoalbums hun har. 
Livet begyndte jo ikke ved de 14 må-
neder, da vi kom anstigende. Vi troe-
de, hun var for lille til at kunne rum-
me billederne og historier. Men det  
er jo lige præcis det, hun havde brug 
for, for at kunne rumme os og sine 
egne følelser!

Piktogrammer giver struktur
Der er kommet ord og billeder på ti-
den før mor & far. Det har givet Ma-
rie en ro, som er svær at beskrive. 
Den ro er forstærket af de piktogram-
mer, vi har lavet til Marie omkring 
morgen- og aftenrutinerne.

PAS-psykologen var også med til 
at give os indsigt i, hvad der gør, at 
mange adoptivbørn har mere brug 
for struktur og forudsigelighed end 
andre børn. Vi har også fået vendt 
Maries trang til og behov for at lege 
baby eller kattekilling, som det in-

fantile også kan være forklædt som. 
Hvor går grænserne, og hvad er nor-
malt og anormalt.

Vi er jo bare en helt almindelig fa-
milie, hvor ingen af os har uddannel-
se i eller arbejder med pædagogik el-
ler psykologi. Noget der måske ville 
kunne have hjulpet os til at gennem-
skue, hvad der var og er i spil.

Nu har vi efter endnu en samta-
le afsluttet forløbet for denne gang, 
men hvor ville vi ønske, at vi kunne 
få mulighed for at søge hjælpen igen 
- også efter de 3 år er gået. For der vil 
uden tvivl komme mange fl ere situ-
ationer med tvivl og fortvivlelse. Kø-
leskabsvæggen er i dag pyntet med 
hyggelige piktogrammer. På hylden 
står det lille fotoalbum. Så simpelt og 
samtidig så virkningsfuldt. 

Man kan forsøge at løse det selv 
efter bedste beskub, men ikke altid 
med succes og måske ser man ikke 
idéen, om end den er simpel. Men 
PAS. Tja, det har I hvert fald åbent 
vores øjne for, at selv små anvisninger 
har stor effekt – hvis man tør åbne 
munden og tage imod tilbuddet. Det 
er en gave.   ■

Marie læser jævnligt i sin fotobog med billeder fra før hun blev forenet med mor og far. Bogen 
har været et bindeled for Marie mellem det uvisse fra før hun kom til Danmark og hendes liv 
i dag med mor og far. 
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Selvhjælpsgrupper i Århus 
for klemte forældre
Lokalforeningen i Århus 
tager sammen med Selv-
hjælpsgrupper i Århus ini-
tiativ til støttegrupper for 
udsatte adoptivfamilier. 
Der er fokus på, at der i 
nogle adoptivfamilier op-
står helt særlige problem-
stillinger flere år efter 
adoptionen, som famili-
erne ofte står alt for alene 
med. Nu kommer tilbud-
det!

af Bit Boel Buhl

Lokalforeningen i Århus har i de se-
nere år modtaget stadig fl ere hen-
vendelser fra forældre, som af for-
skellige årsager er svært pressede i 
deres familieliv. I nogle tilfælde har 
forældrene set sig nødt til at få de-
res barn anbragt uden for hjemmet. 
Forældrene står derfor med en stor 
sorg og i nogle tilfælde en stærk fø-
lelse af afmagt. Spørgsmål der ofte 
bliver stillet er: hvad gør vi nu, hvor-
dan er man forældre i den situati-
on, hvordan får man bearbejdet sine 
følelser omkring anbringelsen, hvor 
kan man henvende sig for at få ind-
sigt og styrke til at komme videre, 
og er der grupper for sådan nogen 
som os? 

Marginalisering
Det er på mange måder vanskeligt at 
havne i en situation, hvor familieud-
fordringerne bliver større, end man 
næsten synes at kunne magte. Der 
er først og fremmest de konkrete ud-
fordringer i hverdagen, men der kan 
også komme en grad af marginalise-
ring, som af de ramte familier kan 
opleves som udstødning. De klem-
te familier vil ofte have vanskeligt 
ved at deltage i fælles arrangemen-
ter med børnene sammen med fami-

lie, venner, skole og i adoptionssam-
menhænge, fordi det ofte er disse 
situationer, der stresser hele famili-
en. Det kan føles som et valg mellem 
at falde ved siden af og føle sig ud-
stillet eller udeblive, og så er margi-
naliseringen i gang.

Den klemte familie indefra 
og udefra
Når man er i en situation, hvor an-
bringelse er blevet en realitet i ens fa-
milie, er det nærliggende at begrave 
sig i sin sorg over situationen. Først 
og fremmest sørger man og kan føle 
skam, fi asko og dyb ulykke over, at 
man ikke magter at leve op til sin for-
ældreopgave, som man havde fore-
stillet sig den. Det barn man har ta-
get ansvar for, er man måske nødt 

til at overdrage i andres hænder, vel 
vidende at det også er en måde at 
tage ansvar på, men unægtelig en 
noget anden måde end det, man hav-
de forestillet sig.

Det bliver en ubærlig dobbeltbyrde 
i den svære situation. Ikke nok med 
at familielivet har krævet overmenne-
skelige kræfter for alle parter. Oven i 
skal man måske også bære selvbebrej-
delser og følelser af marginalisering 
og fi asko. Dermed ikke være sagt, at 
alle familier bliver ramt af disse følel-
ser, eller at far og mor føler det sam-
me, men det er en nærliggende mu-
lighed at ukonstruktive følelser suger 
alt for meget energi. Sorgen over ud-
viklingen er ikke til at tage fejl af, og 
måske er det den sundeste af de fø-
lelser, der kan dukke op.

14 år og klar til sommeren. Den smukke ungmø hedder Linea.  Foto illustrerer ikke artiklen



7

Når far og mor bliver tappet for 
kræfter, lider hele familien under 
det. Det er af uvurderlig betydning, 
at forældre bliver ved med at kunne 
tage vare på sig selv - også når børne-
ne har det meget svært. Far eller mor 
kan være tilbøjelige til at ville kom-
pensere for alle barnets vanskelighe-
der. Men forældre kan ikke i længden 
fastholde barnets kammerater, være 
barnets samvittighed, bære ansvaret 
for barnets lektier, udfylde barnets 
sociale forpligtelser og fastholde bar-
net i fritidsinteresser. Både forældre 
og børn bliver slidte, fordi det meget 
ofte medfører konfl iktfyldt samvær. 
Og barnet bliver alligevel konfron-
teret med de vanskeligheder det har 
og konsekvenserne af dem - blot lidt 
senere og nu måske med forældre, 
som ikke har kræfter til at være den 
støtte barnet har brug for – eller som 
måske slet ikke er par mere!

Selvhjælpsgrupper i Århus
Hvad gør man så, når man er havnet 
i denne situation muligvis på trods af 
diverse terapier, behandlinger, støt-
teforanstaltninger og lignende? Må-
ske kunne vi hjælpe hinanden af med 
nogle af de destruktive mønstre, der 
er med til, at vi begraver os i vore 
hjem og bærer situationen i stilhed. 
Dermed oplever vi ikke kvaliteten i 
solidaritet med andre i samme situ-
ation, som kan tilføre energi til at 
kunne stille værdigt op til de udfor-
dringer, familielivet byder på. I lokal-
foreningen har vi har drøftet behovet 
med organisationen ”Selvhjælpsgrup-
per i Århus”. Vi har problemerne, og 
de har organisationen, erfaringen, 

igangsætterne og fast kontorperso-
nale til at lede folk ind i den rigtige 
gruppe! Vi har prøvet at skille 4 grup-
per ud, men der kunne være andre, 
kom selv med forslag! 

De fi re grupper er:
-  Adoptivfamilier der har modtaget 
børn med handicap.

-  Adoptivfamilier med børn med ad-
færdsforstyrrelser i hjemmet.

-  Adoptivfamilier der har børn an-
bragt uden for hjemmet.

-  Adoptivfamilier der har mistet kon-
takt til deres voksne børn.

Selvhjælpsgruppekonceptet fi ndes 
i fl ere store byer rundt i Danmark, 
hvorfor ordningen nemt kunne bre-
des ud til et landsdækkende tilbud, 
hvis behovet viser sig. Det initiativ 
ligger i de enkelte lokalforeninger, 
men vi står til rådighed med vore 
erfaringer, når relevansen af vores 
tilbud om et par måneder viser sig 
mere tydeligt.

Hvem kan deltage
Har du brug for at mødes med lige-
sindede? Har du brug for at mødes 
med andre i et forum med gensidig 
erfaringsudveksling og støtte? Har 
du lyst til at dele din sorg og dine 
svære følelser? Er du klar til at lukke 
andre ind i dit liv? Er du klar til at se 
det hele lidt fra oven? Er du klar til 
at fokusere på dine ressourcer til at 
komme videre? Har du lyst til at un-
dersøge om du og din familie kan få 
det bedre? Du kan deltage med el-
ler uden din partner eller som ene-
adoptant. Det koster 150 kr. om året 
pr. person.   ■

Selvhjælpsgrupper i Århus

Af Anita Torlyn

Selvhjælpsgrupper i Århus er en privat uafhængig forening, der tilby-
der selvhjælpsgrupper for mennesker, der ønsker at mødes med andre 
ligesindede, der har lignende problemer eller behov.
Vi tilbyder rammer og struktur, som vi har en erfaring for er til gavn 
for den enkelte og grupperne. Som udgangspunkt mødes man en 
gang hver 14. dag en hverdagsaften. Der vil være en frivillig igang-
sætter tilstede, lige så længe gruppen har behov for det. En igangsæt-
ter er et ganske almindeligt menneske med interesse for andre men-
nesker, der har deltaget på vore obligatoriske igangsætterkurser. Der 
er ikke tale om behandling, men om det befordrende og befriende i 
at mødes med ligesindede. Det sker i trygge rammer, der er med til at 
sikre, at alle bliver hørt på lige fod, alle har lige meget værdi og alle 
har lige meget ansvar for forløbet i gruppen.
Selvhjælpsgrupper er for mennesker, der er ude over den værste kri-
se, og som ikke har en psykisk sygdom eller et aktiv misbrug. De vil 
blive henvist til professionel hjælp.
Selvhjælpsgrupper i Århus har leder og koordinator Anita Torlyn an-
sat til at visitere til grupperne. Anita Torlyn er ligeledes supervisor 
for igangsætterne og vil altid kunne kontaktes, hvis der er behov for 
det.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: 
www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk og du er velkommen til at kontak-
te os, hvis du har spørgsmål. Tlf. 86 12 12 72.   ■

Karla er 4 år og klar til livets udfordringer…  Foto illustrerer ikke artiklen



Børn af eneadoptanter 
kan fortsat ikke få del i det 
særlige børnetilskud, som 
normalt gives til børn med 
kun én forsørger. Sagen 
skydes i gang ved Men-
neskerettighedsdomstolen 
i Strasbourg i april. Inge 
Hansen, som i sin tid brag-
te sagen op, har skrevet 
et åbent brev til en række 
folketingspolitikere – deri-
blandt Karen Jespersen.

Af eneadoptant Inge Hansen

Jeg har d. 4/3 2008 sendt et åbent 
brev til velfærdsminister Karen Jes-
persen og andre ministre samt en 
række andre folketingspolitikere. I 
brevet anmoder jeg om at få fore-
træde for ministeren, i håb om at 
kunne komme i dialog med hende 
og den øvrige regering, inden sa-
gen om det særlige børnetilskud til 
børn af eneadoptanter for alvor går 
i gang ved Menneskerettighedsdom-
stolen i Strasbourg. Sagen blev ind-
bragt i april 2007, men på grund af 
mange formalia vedrørende klagebe-
handlingen er den i øjeblikket kun 
ved den indledende prøvelse. Det er 
uvist, hvornår jeg hører nyt fra Dom-
stolen. Hele sagsbehandlingen tager 
fl ere år.

I mit brev til ministeren har jeg 
gentaget centrale dele af selve kla-
gen, således at politikerne helt kon-
kret kan se, hvilke argumenter jeg 
anfører, for at de danske myndighe-
der overtræder de forskellige artik-
ler i konventionen ved at nægte at 
udbetale særligt børnetilskud til ene-
adoptanter.

Jeg henviser til og citerer også fra 
den artikel som professor i socialret 
ved Kbh.s Universitet, dr. jur. Kirsten 
Ketscher har skrevet på baggrund af 
Højesteretsdommen i sagen.

Hun skriver blandt andet:
”Der foreligger utvivlsomt en diskrimi-

nation af eneadopterede børn, som alt-
overvejende ikke har vestlig baggrund. 

 ”Der er meget, der tyder på, at opfat-
telsen af det rimelige i, at eneadopterede 
børn skal forskelsbehandles hviler på en 
noget uddateret familieopfattelse, hvor det 
ikke var ønskeligt, at et barn kun skulle 
have en forælder. Denne opfattelse har den 
danske stat imidlertid forladt, når det dre-
jer sig om andre tilfælde bl.a. insemina-
tion af enlige kvinder. Den straffer heller 
ikke barnet, når moderen nægter at opgi-
ve faderens navn jf. ovenfor. Højesterets 
fl ertal tolker bagud, når den inddrager 
over 30 år gamle forarbejder. Netop fa-
miliernes retsforhold er afgørende ændre-
de inden for de seneste årtier.

Mens den danske stat og lovgivere i øv-
rigt udvider rammerne for familiebegrebet 
i takt med de samfundsmæssige ændrin-
ger, så fastholder man i denne sag en til-
bageskuende familieopfattelse. 

Det kan imidlertid undre, at staten 
overhovedet ønsker at føre denne sag. Det 
forekommer ubegribeligt, at staten vil fast-
holde sin ret til at diskriminere disse børn. 

Sagen har ingen økonomisk betydning for 
det sociale budget. Det drejer sig om et 
meget begrænset antal adoptioner. Sta-
ten kender domstolenes tilbageholdenhed 
i relation til at efterprøve sociale ydelser. 
Denne sag forekommer at være tæt på en 
spekulation i domstolenes velkendte loya-
litet over for lovgivere. I dette scenario er 
det statens rolle at sikre sig, at domstole-
ne ikke bliver sat i sådanne åbenlyse loya-
litetskonfl ikter. Det er heller ikke borger-
venlig adfærd, at danske borgere skal gå 
den vanskelige vej til Strasbourg for at få 
opfyldt deres menneskerettigheder.”

Ved redaktionens deadline afventer  
jeg svar fra ministeren på, om hun 
vil mødes med mig.   ■

8

Man kan jo lige begynde på godnathistorien, mens man venter på mor… Workaferahu, Ze-
medhun og Medferiashwork. Alle født i Etiopien. Foto illustrerer ikke artiklen

Det særlige børnetilskud 
– åbent brev til politikere
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Med overskriften Tema-
aften omkring adoptivbarnets 
start i dagpleje, børnehave 
og skole inviterede Adop-
tion & Samfund torsdag 
aften alt personale i Vejen 
Kommune, som arbejder 
med børn, til en spænd-
ende foredrags- og dis-
kussionsaften om adoptiv-
familien.

Ikke ”ganske, almindelige, 
danske børn”
For mange adoptivforældre er der 
svært at håndtere de vanskeligheder, 
som en del af deres adopterede børn 
møder i forbindelse med at de be-
gynder i dagpleje, vuggestue, børne-
have eller skole. Det er derfor et øn-
ske fra Adoption & Samfunds side at 
medvirke til at beskrive de adoptere-
des livsvilkår, og kortlægge, hvordan 
det er muligt at tage hånd om bør-
nenes børnehavetid og skolegang. På 
den baggrund inviterede Adoption 
& Samfund Sydvestjylland og Vejen 
Kommunes børneansvarlige perso-
nale til temaaften. 

 
Uden basic trust går der kludder i 
hjernen 
”Beskrivelsen af adoptivbørn og 
adoptivfamiliers udvikling giver ofte 
et positivt billede af både den adop-
terede og familielivet,” fortalte Lars 
von der Lieth i sit indlæg om adoptiv-
barnets møde med skolen. Disse be-
skrivelser er korrekte, men de fører 
til, at mange overser, at der er proble-
mer i en hel del tilfælde, f. eks. når 
barnet begynder i dagpleje, vugge-
stue, børnehave eller skole. Proble-
merne kan forstås og afhjælpes, hvis 
de ses I lyset af barnets tidligste le-
vevilkår. Som oftest vil fagfolk, der 
arbejder med børn, relatere proble-
merne til kendte fænomener som uro-
lige børn, børn med adfærdsvanskelighe-
der, børn med sprogproblemer, børn med 
autistiske træk og i ekstreme tilfælde 
til diagnoser som hjerneskade, autisme, 

ADHD eller MBD og lignende,” fort-
satte Lars von der Lieth,” imens fami-
lien har svært ved at genkende deres 
barn i den slags beskrivelser.”

”Naturligvis er sådanne diagnoser 
rigtige for nogle adoptivbørn, men 
det er desværre ofte sådan at diag-
noserne er forkerte, fordi barnets 
personlige historie ikke er blevet 
inddraget i udredningen, når man 
forsøger at danne sig et billede af 
barnets vanskeligheder.”

Adopterede børn har ikke fl e-
re problemer and biologisk fødte 
børn…
”Fordelingen af adopterede børns 
problemer – eller fravær af samme 

– er ifølge samstemmende nordiske 
undersøgelser - den samme som for 
biologisk fødte børn,” sagde  Lars von 
der Lieth i sit oplæg, ”så der er god 
grund til at se nærmere på børne-
nes baggrund og gå nye veje for ikke 
at tabe nogen på gulvet i misforstået 
velvilje ved at hæfte etiketter på dem, 
som ikke er korrekte. Når man har 
tilbragt sin første levetid på et bør-
nehjem som en af mange – somme-
tider endda rigtig mange – har man 
ikke fået hverken den kærlighed, om-
sorg, tilknytning eller stimulering, 
som biologiske børn får”. 

”Sådan en lille ting som at blive 
pludret til når man bliver badet, el-
ler smilet til, når man bliver madet, 

Vejen viser vejen…..

Daniel Min-Wu 8 mdr. Fars bil er nu ikke så tosset – men mangler den ikke en galionsfi gur? 
Foto illustrerer ikke artiklen.
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Det er godt at have en af sidde sammen med…
storebror Albert på 6 år er fra Indien, og lille-
søster Agnes er fra Vietnam. 

Foto illustrerer ikke artiklen

er det, der giver biologiske børn en 
ubevidst tillid til deres voksne. For 
et barn, der aldrig har oplevet det, 
er der forståeligt nok kun mistillid 
til voksne.” 

”Nogle adopterede børn kommer 
hurtigt over omstillingen til en ny til-
værelse i et nyt land, med nye voks-
ne, nyt sprog, ny kultur, nye sociale 
omgangsformer og ny familie imens 
andre er lidt længere om det, og en 
ganske lille procentdel aldrig gør, 
sluttede Lars von der Lieth, som ikke 
er i tvivl om, at mange fl ere adoptere-
de børn kan hjælpes væsentligt mere 
effektivt med f.eks. træning af sam-
syn og motorik. Samtidig er han dog 
i gang med at undersøge om også ko-
sten – eller kostens sammensætning 
– evt. kan være synderen, når børn 
(også de, som lever med deres bio-
logiske forældre!) ”opfører sig som 
om” de har ADHD! Amerikanske un-
dersøgelser peger i den retning.

Det er ikke bare børnene…
Ikke alene er adopterede børn nog-
le underligt uhåndterlige størrelser 
– også forældrene volder ofte proble-
mer i forbindelse med deres adoptiv-
barns start i den ene eller den anden 
form for institution.

Vi bliver ofte set på som overpylre-
de, hønemødre og –fædre, og selvføl-
gelig er vi da det. Det manglede da 
bare. Vi er gået igennem meget for 
at få det her barn, vi har ikke bare 
måttet vende vrangen ud på hele vo-
res liv og levned i godkendelsesfor-
løbet og vente umenneskeligt længe 
(typisk 3-5 år) på vores barn, vi har 
også mistet. Vi har mistet det biolo-
giske barn, vi aldrig fi k”. 

Uanset hvor lykkelige vi er for vo-
res adopterede børn, så har der væ-
ret dette tab, denne sorg, før vi blev 

forældre. Derefter har vi tilbragt 
24 timer i døgnet sammen med vo-
res barn de første 6-12 måneder det 
var hos os, og så er det klart at det 
er svært at slippe det igen. For hvad 
vil endnu et skift gøre ved barnet? 
Vil det tro at dagplejen, vuggestu-
en, børnehaven bare er et nyt bør-
nehjem? Vil det tro at det bliver for-
ladt igen? Det er umuligt at vide, om 
det er sådan barnet føler det. Ingen 
af os har nogensinde oplevet noget, 
der bare nærmer sig voldsomheden 
af de svigt, adopterede børn har væ-
ret igennem. 

Kommunikation skal der til
Kommunikation, kommunikation og 
atter kommunikation, og så respekt 

for hinandens følelser – både fra for-
ældre til pædagoger og fra pædago-
ger til forældre - er hvad der skal til 
for at adopterede børn, pædagoger 
og forældre kan få en god start i dag-
pleje, vuggestue eller børnehave. En 
af måderne at vise respekt på er net-
op gennem vores ordvalg i forbindel-
se med adoption og adopterede. 

Rigtige børn
Kun hvis: 
et rigtigt barn = ethvert barn, der 
ikke er forkert,
rigtige forældre = alle forældre, der 
ikke er kunstige, 
dit eget barn = ethvert barn, som ikke 
er nogen andens, 
er et adopteret barn = et rigtigt barn 

Rebecca er i Bolivia for at hente sin lillebror Foto illustrerer ikke artiklen
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nogen over tæerne og få råd og hjælp 
til, hvad der videre bør ske.”

En drøm, der går i opfyldelse
Jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg på-
står, at hele Landsforeningen Adop-
tion & Samfund længe har drømt 
om at kunne gøre sådan et arrange-
ment til virkelighed. Det er ikke så 
nemt at samle dagplejere, pædago-
ger, lærere, PPR og forvaltningsper-
sonale til et arrangement om adop-
tivbørn, fordi det trods alt kun er 1% 
af en årgang, vi taler om, og der er 
så meget andet, der presser sig på i 
dagligdagen.

Formanden for landsforeningen 
Adoption & Samfund, Michael På-
ske, er meget begejstret for at Vejen 
Kommune har taget det første skridt 
til at uddanne deres børneansvarli-
ge personale i adoptivfamiliens sær-
lige baggrund og vilkår og håber, at 
mange - helst alle - kommuner i Dan-
mark i løbet af de næste par år vil se 
det som en naturlig opgave at med-
virke til at arrangere temaaftener 

og/eller –kurser omkring adoptiv-
familien sammen med Adoption & 
Samfund.

Godt 40 af kommunens ansatte fra 
alle dagplejer, børnehaver, skoler og 
forvaltning havde reageret på invita-
tionen til at bruge en torsdag aften i 
den gamle Byrådssal på Områdekon-
tor Brørup på at høre Lars von der Li-
eth, Thomas Kirkfeldt og Solveig Ga-
arsmand fortælle om, hvad det lige 
er, der er med adoptivfamilier og de-
res særlige situation. Efter oplægge-
ne fra de tre eksperter bød kommu-
nen og Adoption & Samfund på en 
kop kaffe med brød til den efterføl-
gende café-debat, ligesom alle delta-
gere fi k et kompendium om adoptiv-
familien med sig hjem til yderligere 
inspiration og indsigt.

Med venlig hilsen 
Adoption og Samfund Sydvestjylland  ■

med rigtige forældre, som er helt vo-
res eget.

Det er svært at sætte sig ind i disse 
børns situation, fordi vi aldrig selv 
har prøvet det og fordi det er så alt-
omfattende først at miste sine bio-
logiske forældre, derefter tilbringe 
kortere eller længere tid på børne-
hjem eller i en plejefamilie før man 
bliver fl øjet rundt om den halve klo-
de for at blive plantet i et vildfremme 
land med en vildfremmed kultur og, 
ganske ofte, imellem mennesker som 
end ikke ser ud, som man selv gør.

Når vi, som adoptivforældre, der 
har vores børn inde under huden 24 
timer i døgnet ikke fatter andet end 
spidsen af isbjerget, hvordan skulle 
andre – dagplejere, pædagoger, lære-
re, PPR, socialrådgivere etc. - så kun-
ne forstå noget som helst af, hvad 
der rører sig i et adopteret barn? Det 
er fuldt forståeligt, og vi vil gerne 
være med til at skaffe større forstå-
else og indsigt i vores børns situati-
on, så adoption bliver en positiv win-
win situation for alle parter. Der er 
ikke så lidt penge at spare for kom-
munerne ved at være lydhøre over-
for adoptivforældrene og evt. vælge 
at gå andre veje end de gængse, når 
det drejer sig om adoptivbørn. 

Samsyn og motorik
Thomas Kirkfeldt, Klinik for Syn og 
Udvikling (Billund) er optometrist, 
og han fortalte på temaaftenen om 
sit arbejde. Sammen med sit hold på 
tre uddannede optometrister træner 
han ca. 250 børn, unge og voksne for 
at forbedre deres samsyn og moto-
rik. En stor del af dem er adoptere-
de, som har vanskeligheder med ind-
læring, koncentration og perception, 
alt sammen noget som syn- og moto-
riktræning kan forbedre væsentligt 
på forholdsvis kort tid. 

Skole og Samfund er ikke kun for 
forældrene
”Vi er ikke blot til for forældrene,” 
sagde Solveig Gaarsmand fra Skole 
og Samfund i sit oplæg, ”vi er til for 
alle, der har med skolepligtige børn 
at gøre. Moderen, der ikke kan forstå, 
hvorfor skolen ikke kan styre hendes 
barn, bedstemoderen, der har mis-
tanke om mobning af barnebarnet 
i skolen, læreren, der mener at kun-
ne fornemme at barnet ikke trives i 
hjemmet. Man kan henvende sig helt 
anonymt og uden fare for at træde 

Fastelavnsfest i Adoption og Samfund 
LF Midt- og Vestsjælland

Af Lene Borg

25 fl ot udklædte børn med forældre 
og bedsteforældre mødtes søndag, 
den 10. februar til fastelavnsfest  på 
Viby Kro.

Dagen bød på fastelavnsboller, ud-
klædte tjenere, snak, kaffe, kakao og 
ikke mindst tøndeslagning og fl otte 
præmier.

Herunder ses de hårdtslående kat-
tekonger og -dronninger:  ■
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Vibeke Povelsen er død
Af Gertrud Krarup, Aline Glob, Irene Bjerregaard 
og Lene Lundgaard

 
Adoptionsverdenen har mistet et af de men-
nesker, der gennem de seneste 20 år har stå-
et som et fyrtårn for adoptionssagen - lige fra 
kompetent underviser på adoptionskurserne 
og rådgiver for familier med svære proble-
mer til planlægger af talrige arrangementer 
for adoptivforældre og deltager i det politi-
ske arbejde for adoptionens sag.

Sundhedsplejerske Vibeke Povelsen, 51 år, 
døde torsdag den 6. marts. 

Da Vibeke  for otte år siden fi k konstate-
ret brystkræft var hendes største bekymring, 
at hendes tre børn adopteret fra Korea må-
ske skulle miste endnu en mor. Sådan var 
hun. Hun tænkte på sine børn frem for no-
get andet. 

Indsigten i adoption og sin viden om børns 
udvikling brugte Vibeke til gavn for adop-
tionssagen, og mange adoptivfamilier har i 
årenes løb nydt godt af hendes kæmpe en-
gagement.

Da hendes børn var små gik hun ind i ar-
bejdet i Adoption og Samfund i lokalforenin-
gen for København og Frederiksberg, hvor 
hun kort efter blev formand. Vibekes hand-
lekraft resulterede i en aktiv lokalforening, 
der før landegruppernes tid arrangerede In-
diens-weekender, Colombia-middage og Ko-
rea-eftermiddage. Og Vibeke var ikke kun 
arrangør - hun var også drivkraften der slæb-
te kassevis af råvarer og stod i køkkenet, når 
alle de fremmødte børn og voksne skulle be-
spises med colombiansk kyllingesuppe, kore-
ansk kimchi eller indisk karrygryde. Og hun 
var altid den sidste, der forlod lokalerne ef-
ter at have sikret sig, at det hele var efterladt 
ordentligt.

Ved talrige julefester var det Vibeke, der la-
vede slikposerne, stod på stigen og pyntede 
juletræet og sang for, når børn og voksne tog 
hinanden i hånden og gik rundt om træet.

Før de nuværende obligatoriske kursers tid 
stod Vibeke i spidsen for mange seminarer og 
temamøder rundt omkring i landet. Hun for-
talte om adoptivbørns tilknytning og vigtig-

heden af barnets første tre år. Her har mange 
adoptanter hentet hjælp og vejledning efter 
at have lyttet til Vibeke, der kærligt og kva-
lifi ceret delte ud af sin viden og af sine erfa-
ringer med sprogudvikling, skolestart, puber-
tetsvanskeligheder og uddannelsessystemet. 

Det samme skete også privat, når vi i be-
styrelsen sad til vores møder til sent om nat-
ten. Vi andre i bestyrelsen sugede til os af 
hendes erfaringer og klogskab, og gennem 
årene udviklede bestyrelsesarbejdet sig til et 
varmt venskab mellem familierne og vores i 
alt 11 børn. Cykelferier, vandreture, hyggeaf-
tener og lange snakke om livets gang - altid 
med Vibeke som primus motor. 

Vibeke gik siden ind i hovedbestyrelsen i 
Adoption og Samfund, hvor hun var medskri-
bent på hvidbogen om adoption, der sammen 
med fl ere års politisk arbejde førte til en lov-
ændring omkring godkendelsen af adoptan-
ter - til det system der eksisterer i dag.

Vibeke tog sideløbende en uddannelse som 
familieterapeut, der supplerede hendes ud-
dannelse som sundhedsplejerske. Gennem sit 
virke de seneste mange år som sundhedsple-
jerskerådgiver i foreningen har hun været i 
kontakt med mange adoptivfamilier i Dan-
mark fra nord til syd. Og når telefonen rin-
gede i hjemmet i København, kunne man al-
tid være sikker på, at Vibeke gav sig tid til at 
lytte og samtale.

Da de obligatoriske kurser blev etableret 
var det næsten en naturlig følge, at Vibeke 
blev hentet ind som underviser, og hun var 
altid levende interesseret i udviklingen om-
kring adoption, og det lå hende meget på sin-
de, at det er børnenes tarv frem for alt, der 
er centrum i adoptionsarbejdet.

Vibekes død efterlader et stort tomrum hos 
mange. Hendes mand og tre børn på 22, 19 
og 14 år har mistet en kærlig og altopofren-
de mor og hustru, adoptionsverdenen har 
mistet en kompetent ildsjæl, kollegerne har 
mistet en nærværende og engageret samar-
bejdspartner og vi har mistet en kær venin-
de, hvis fravær vi endnu ikke forstår række-
vidden af.  ■
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Mindeord for 
Vibeke Povelsen
AF Jens Hørlück
Medlem af hovedbestyrelsen 
fra 1994 til 2002

Der er svært at forestille sig, at Vibe-
ke allerede er død i en alder af kun 
51 år. 

Vibeke sad sammen med os i ho-
vedbestyrelsen med et enormt enga-
gement i mange år i 90’erne. Hendes 
mærkesag var at vi som adoptanter 
skulle være kompetente til at tage 
vare på vore adopterede – med de 
problemer, de kan have med sig. Der-
for var hun fra første færd især inte-
resseret i foreningens kurser og var i 
mange år både aktiv deltager og for-
eningens organisator af kurserne. 
Som aktiv sundhedsplejerske var hun 
samtidigt en af foreningens frivillige 
rådgivere og var meget aktiv i lokal-
foreningen for Hovedstaden. Alt det 

kombinerede hun med et godt og ak-
tivt familieliv med hendes og Lars’ 
tre adoptivbørn.

Vibeke var en engageret debattør - 
udadtil og indadtil. Hun havde me-
get klare holdninger; men var villig 
til at diskutere dem - ofte til langt ud 
på natten, når vi holdt møder over 
fl ere dage. 

Både som medforfatter til bogen 
”Adoption i Danmark” og i det ef-
terfølgende arbejde for at få en bed-
re adoptionslov ydede Vibeke stor 
indsats. Bl.a. var hendes holdninger 
og erfaringer vedrørende kurserne 
medbestemmende for de nuværen-
de adoptionsforberedende kursers 
form og indhold. 

Det var derfor naturligt, at Vibe-
ke efter lovens ikrafttræden den 1. 
januar 2000 ophørte som aktiv i for-
eningen og i stedet forsatte sin ind-

sats som kursusansvarlig i de adop-
tionsforberedende kurser.  ■

LANDSMØDE 2008 

Adoption & Samfund holder landsmøde den 17.-18. maj 2008 på
Danhostel Sønderborg City, Kærvej 70, 6400 Sønderborg

Landsmødets tema er ”Visioner for adoption”

I oplæg og diskussioner prøver vi at kigge i krystalkuglen og se, hvor adoption befi nder 

sig om 5 eller 10 år. Hvad ønsker vi? Og hvordan arbejder vi os henimod målet?

Landsmødet er primært for de aktive i foreningen, men alle interesserede

medlemmer af Adoption & Samfund kan deltage i det omfang, der er plads.

Læs mere om programmet for landsmødet, tilmelding mv. på

foreningskalenderen (kal.adoption.dk)

Vibeke Povelsen
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Hvis man kniber øjnene lidt sammen og tager kasketten på sned, lig-
ner man så ikke Kim Larsen, et af de store idoler? Zemedhun er 10 
år og født i Etiopien.

Stilforvirring?! Medferiashwork er 5 år og født i Etiopien.

Skal dit barn tegne 
forsiden til alverdens 
adoptionsvejledninger?

I løbet af 2008 udkommer der en ny international 
adoptionsvejledning – en såkaldt Guide to Good 
Practice. Vejledningen udgives af Haagerkonventi-
onens  Permanente Bureau, der med anerkendel-
se fra et stort antal lande, herunder Danmark, har 
udformet  det nuværende internationale regelsæt – 
den såkaldte Haagerkonvention om international 
adoption.

Det Permanente Bureau  har derfor spurgt de for-
skellige medlemslande, om de vil sende bidrag/for-
slag til forsider. Bidragene skal være tegninger, som 
er tegnet af adoptivbørn over temaet: 

Barnets hjem eller familie
 
Det Permanente Bureau skal have lov til at trykke 
tegningerne (på forsiderne) og til at offentliggøre 
barnets fornavn, alder og oprindelsesland.
 
De vil gerne have de originale tegninger, som dog 
også kan sendes som digitale billeder.
 
Tegningerne skal sendes direkte til Familiestyrelsen 
så de er styrelsen i hænde SENEST den 28. april 
2008.

Familiestyrelsen
Stormgade 2-6

1470 København K
 E-mail: familiestyrelsen@famstyr.dk
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Adoption og Samfund Lokalforening Nordjylland indbyder til en spændende temadag med specialist og su-
pervisor i Børnepsykologi og psykoterapi cand. psych. Susanne Høgh, som er Formand for Nordjysk Adop-
tionsforum samt PAS-konsulent i Region Nordjylland og Privatpraktiserende Psykolog i Aalborg. 

Temadag i LF Nordjylland d. 5. april 2008
Vi starter kl. 12.00 med spisning, hvor foreningen serverer pålægskagemand og der kan købes sodavand og 
øl (senere under temadagen serveres kaffe/te med kage). Herefter kl. 13.00 – ca. 16.00 er der temadag med 
emnet

ADOPTION – EN LIVSPROCES FOR FORÆLDRE OG DERES BØRN

Tidlig forebyggende indsats i adoptivfamilien (post adoptive services). Adoptivforældre og barnet mødes. For-
ventningerne er store i hvert fald hos forældrene. Utryghed og usikkerhed kan der også være – hos begge par-
ter. Men hen ad vejen udvikles tilknytningen og båndene mellem forældre og børn. De bånd, der skal bære 
dem igennem i mange år som familie og ikke mindst sikre barnet en god udvikling og sikre forældrene en 
glæde over at være blevet forældre til netop dette barn – deres barn.

Hvorledes sikres adoptivbarnet mulighed for i sin nye familie at udvikle sig optimalt ud fra barnets iboende 
potentialer såvel fysisk, psykisk som socialt med særlig fokus på barnets psykiske udvikling og med særlig op-
mærksomhed på hvilken omsorg og kontakt det lille barn har brug for? 

Erfaringer viser, at når børn ikke får tilstrækkelig omsorg og kontakt, kan det senere vise sig i mere eller min-
dre alvorlig grad som problemer med tilknytning, adfærds- og emotionelle forstyrrelser i form af vrede, ag-
gression, manglende selvtillid og selvværd, indlæringsproblemer, angst og depression. 

• Hvorfor er det godt at adoptere og blive adopteret?

•  Omstillingsprocessen fra biologisk forældre til adoptivforældre – fra biologisk barn til adoptivbarn og be-
tydningen heraf i forhold til at være en adoptivfamilie.

• Generelle belastninger for barnets udvikling.

•  Adoptivbarnets normale reaktioner i forbindelse med adoptionen – angst, sorg, tab og nyorientering. Hvorle-
des kan disse reaktioner vise sig senere i daginstitutionen, i skolen og i puberteten og i forhold til etnicitet?

•  Særlige og normale reaktioner hos adoptivforældre herunder særlige forældrekrav til adoptivforældrene for 
at kunne støtte barnet/den unge i at være adopteret.

•  Normale udfordringer i forbindelse med at være en adoptivfamilie - i begyndelsen og på sigt – samt særlige 
opmærksomhedspunkter og almindelige opdragelsesfejl.

Erfaringer viser, at adoptivforældre efterlyser rådgivning og information til de problemer som kan have basis 
i adoptionen. Hvad er det for udfordringer adoptivfamilien står med og som forudsætter særlig viden og for-
ståelse om grundvilkårene for adoption som livsproces?
 
Dagen igennem vil der blive præsenteret cases fra egen Adoptionsrådgivning til belysning af oplæggene samt 
mulighed for løbende at stille spørgsmål.

Prisen for denne temadag er:  DKK 25,00 for medlemmer og DKK 40,00 for IKKE-medlemmer.
 (Pålægskagemand og kaffe/the og kage incl. i prisen)
 Øl og vand kan købes til sædvanlig billige priser.

Tilmeldingen kan ske til:  Jens Næsby, på tlf. 98.18.19.10 
 Torben Fristrup, på tlf: 98.52.55.42
 Allerbedst på email:  adoptionnordjylland@sol.dk
 Senest den 16. marts 2008.
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Lokal
foreningerne

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

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

Lokalforeninger i Region Nordjylland
Nordjylland: 

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

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

Lokalforeninger i Region Midtjylland 
Gudenåen

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

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

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

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

Telefon : 97 17 31 01 

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

8320 Mårslet. Telefon : 86 29 76 63

Lokalforeninger i Region Syddanmark 
Sydvestjylland:

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

6600 Vejen. Telefon : 75 36 10 50 

Sydøstjylland
mail: sydoestjylland@adoption.dk 

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

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

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

Lokalforeninger i Region Sjælland 
Sydsjælland 

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

4700 Næstved. Telefon : 55 73 37 70 

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

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

Telefon : 59 43 92 01

Lokalforeninger i Region Hovedstaden 
København: 

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

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

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

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

2870 Dyssegård. Telefon : 39 69 91 07 

Nordsjælland: 
mail: nordsjaelland@adoption.dk 

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

Bornholm:
mail: bornholm@adoption.dk 

VAKANT

Nyt fra LF Gudenåen
Af Lene Christensen

Der var livsglæde i Legeland i Viborg, da vi søndag den 2. marts havde det 
første arrangement som LF Gudenåen. 

Knap 80 børn og voksne mødtes kl. 10-13 til rundstykker, kaffe og juice 
og masser af leg! Nogle familier kendte hinanden i forvejen andre gjorde 
ikke, men det var bestemt vores indtryk, at der blev snakket en masse, og 
ungerne fi k leget og hygget sig. Det var en stor fornøjelse at se så mange 
medlemmer i Legeland. I Legeland var der alt fra spillemaskiner til hop-
peborg, kæmpe-sandkasse og meget andet.

Nu glæder vi os til mange nye arrangementer for medlemmer i LF Gu-
denåen, som jo tæller Favrskov, Skive, Randers, Silkeborg og Viborg kom-
muner. Næste gang bliver onsdag den 7. maj, når vi holder café-aften om 
PAS. Her vil to PAS-rådgivere fra Region Midtjylland fortælle om ordnin-
gen og selvfølgelig om bl.a. hvilke generelle fokusområder og problemstil-
linger, der kan være for adoptivfamilier. 

Tiden på venteliste bliver længere og længere. Vi planlægger også en af-
ten med titlen ”Venteliste-kuller” torsdag den 12. juni. Her forestiller vi 
os, at et par adoptanter skal fortælle om deres hårde ventetid, at regodken-
delse skal vendes og at der vel vigtigst af alt skal være tid til bare at snak-
ke med hinanden om uvished, frustrationer, glæder, dilemmaer og andet 
der sker, når man i fl ere år befi nder sig i venteposition. I vil selvfølgelig 
høre nærmere.

Vi arbejder samtidig på at få vores hjemmeside rigtigt op at stå. Her vil 
I kunne læse mere om arrangementer. Og så håber vi, at rigtig mange, ja 
faktisk alle, vores medlemmer vil sende deres mailadresse til os på guden-
aaen@adoption.dk, så vi med tiden kan maile rundt til jer om arrange-
menter og andet. Det ville lette arbejdet og udgifterne en del og så ville vi 
også meget hurtigere kunne give besked om, hvad der sker.

På forhånd tak for hjælpen!

Storebror og lillesøster hygger sig i sandkassen i Legeland i Viborg ved LF Gudenåens arran-
gement den 2. marts. 
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Landegrupper
Bolivia

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

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

Brasilien
Kirsten Friis Rasmussen og 

Hubert Pournow - tlf. 46 19 30 60
Bulgarien

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

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

Danmark
Fam. Behmer - tlf. 64 82 62 20

Ecuador
Mette E. Thygesen - tlf. 97 15 34 43

mette.thygesen@hotmail.com
www.ecuadorkluben.dk

Etiopien:
Jens L. Tranholm Damkjær

tlf. 86 29 20 28, jensld@mail.dk
www.etiopien-foreningen.dk

Guatemala
Anni Bech Nielsen - tlf. 47 52 77 76

Hviderusland
Peder Marlo, Asgård 92, 9700 Brønderslev,

tlf. 98 80 04 18
Indien

Svend Erik Holm - tlf. 64 47 38 35
sve@holm.mail.dk, 

www.123hjemmeside.dk/indiengruppen
Kaliningrad/Moskva

Helle Pedersen - tlf. 97 17 31 01
Kina

Michael Johansen, Tandervej 45, 8320 Maarslet,
tlf. 86 78 27 22, kontakt@kinaforeningen.dk

www.kinaforeningen,dk
Nepal

Hanne og Hans Doktor, tlf. 75 65 48 36,
hanne.veis@adr.dk

Peru
Bjørn Rude Voldborg, Æblehaven 1,

3400 Hillerød, tlf. 48 25 05 95 
bgv@pharmexa.com

Rumænien: 
HanneTrøstrup, tlf. 74 82 07 81

romania@adoption.dk
www.rumania.adoption.dk

Sydafrika: 
Ida Fraas Thomsen, Højstrupvej 132, 

2700 Brønshøj, tlf. 22 51 26 21
landegruppesydafrika@gmail.com

www.landegruppesydafrika.dk
Thailand

Ebbe Møller - tlf. 45 79 24 46/40 64 55 84
ebbemoeller@yahoo.dk

Tjekkiet
Anette Rosenberg Clausen - tlf. 74 62 06 18

www.tjekkiet@adoption.dk 
Vietnam

Peter Skjøt, Vigerslevstræde 12, 2500 Valby
tlf. 36 30 05 28

formand@vietnamadoption.dk
www.vietnamadoption.dk

Interessegrupper 
Bal Vikas Venner, Indien

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

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

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

www.adoption.dk 

Her kan der også fi ndes meget rådgivning og information.

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

Adoption & Samfund LF Gudenåen inviterer til:

Café-aften om PAS
Den 7. maj 2008 kl. 19.00 på Café Ludwig, 
St. Sct. Mikkelsgade 21, 8800 Viborg

To PAS-rådgivere fra Region Midtjylland deler ud af deres erfaringer. 
De fortæller om PAS-ordningen, om nogle af de generelle fokusområ-
der og om problemstillinger for adoptivfamilier - og selvfølgelig om 
hvordan vi som familier kan håndtere dem. Masser af information og 
anvisninger – og selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og udveks-
le erfaringer med andre.

Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Tilmelding er nødvendig.
Kontakt: Lene Christensen: 86 62 23 20 / 23 43 89 73 eller 
på mail: gudenaaen@adoption.dk 

Tilmelding senest den 27. april.

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

Billederne skal sendes til: bladet@adoption.dk

Venlig hilsen Redaktionen
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Adoption & Samfund LF Nordjylland:

Jorden rundt på 
en eftermiddag
Udfl ugt til Verdenskortet i Klejtrup

Lørdag d. 24. maj 2008 med mødetid 
kl. 11.00 ved indgangen.

A&S Nordjylland giver medlemstilskud til billet-
ten, så det koster kr. 15,- for børn og kr. 25,- for 
voksne.
Mød op på parkeringspladsen senest kl. 11.00, så vi 
kommer samlet ind. Dette er en forudsætning for 
tilskud fra foreningen.

Vi håber at se en stor del af verden repræsenteret 
denne dag. Afhængigt af vejret planlægger vi fæl-
les aktiviteter/lege.

Nu er der mulighed for at overskue verden på en 
interessant måde. Der er mulighed for at købe mad 
og drikke, eller man kan selv medbringe det og spi-
se indendørs. 
Se mere info herom på www.visitverdenskortet.dk 
samt kørselsvejledning på Krak.

Forhåndstilmelding ønskes:  
Enten skal du ringe til;
98526642, Torben Fristrup, formand
98181910, Jens Næsby, kasserer 
Senest fredag den 24. maj 2008

eller tilmeld på email: 
adoptionnordjylland@sol.dk 
Senest fredag den 24. maj 2008.

Adoption & Samfund LF Vestjylland:

Aktivitetsdag på 
Koustrupgård
Søndag d. 18. maj 2008 
kl. 10.00 til ca. 14.30

Kl. 10.00  Ankomst, herefter velkommen, mor-
genkaffe og brød.

Kl. 10.30 Aktiviteterne starter.
For de 0-4-årige vil der være et musikforløb. Det-
te musikforløb vil forgå som en musikalsk rejse, 
hvor deltagerne kommer til forskellige steder på 
forskellige måder. Igennem forløbet vil der være 
sang, musik, rytmik, og bevægelse.
 For de 5-9-årige vil der være bolsjefremstilling. 
Med sukker og druesukker fremstiller vi vores 
egne bolsjer og slikkepinde.
Drenge fra 6 år og opefter får mulighed for at køre 
motorcross på Koustrupgårds egen bane.
 For pigerne fra 8 år og opefter, vil der være smykke-
fremstilling af forskellige materialer, kom og lav 
dit helt eget unikke smykke.

Kl. 12.00  Går vi alle ud, og laver pandekager på 
et gammeldags komfur.

  Børnene vil få mulighed for at lege og 
hygge, og vi voksne har mulighed for 
at snakke sammen.

Kl. 14.30 Vi siger farvel og tak.
 
Husk tøj og fodtøj til både indendørs- og uden-
dørsaktiviteter.

Sted: Koustrupgård er en daginstitution og adres-
sen er: Koustrup Alle 3 Lind, 7400 Herning.
Pris: 40 kr. pr. person.
Tilmelding: Rie Østergaard på tlf. 9722 1287. el. 
mail: rie_stig@tdcadsl.dk. 
senest søndag d. 04.05.08 

Turen går til Rumænien i uge 42

Aiud/Cluj, 
Transsylvanien
Prisen er 3900,- kr. pr. person med halvpension og 
udfl ugter. Vi er lidt sent ude med planlægningen, så 
hvis I vil med, skal vi tilmelde inden den 1/5 2008, 
så får vi en bus for os selv.

Jeg skal bruge: Hvor mange I er, adresse eller mail-
adresse.

Vi glæder os til turen. Ses.

Tilmelding til:  
Eva Hjorth Jørgensen, evahj@mail.dk, tlf. 98 25 97 17. 
Rejseinformation og dagprogram sendes pr. mail.

LF Midt- og Vestsjælland arrangerer 
en social hyggetur for sine medlemmer
Kom en tur ud i det grønne - tag med til:

Sporvejsmuseet 
Skjoldenæsholm
Den 31. maj 2008 kl. 14.00 - 16.30
Pris: 50 kr./voksen og 30 kr. /barn
Tilmelding: til Claus enten på mail: 
stenmose@post11.tele.dk eller på tlf. 5944 1432
Tilmeldingsfrist: senest den 14. maj 2008.

Se mere på Adoption og Samfunds hjemmeside – 
under kalenderen.
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Sagsrådgivere:
Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål 
om adoption og rådgiver i alle faser af adop-
tionsproceduren fra de første overvejelser om 
adoption til adoptionsbevillingen er givet.
Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til 
adressen: raadgivning@adoption.dk
For egentlig rådgivning i adoptionssager er 
det bedre at henvende sig telefonisk til en af 
rådgiverne nedenfor, især hvis det drejer sig 
om lidt mere komplicerede sager, f.eks.:
•  Sager, hvor ansøgerne fornemmer risiko for 

helt eller delvist afslag på godkendelse.
• Anke- og klagesager.
• Problemer i matchningssager.
•  Problemer i forhold til de formidlende 

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

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

Socialrådgiver:
Rådgiver omkring børnesager og børnehandi-
cap; dvs. lov og ret i forbindelse med ydelser 
indenfor servicelovens børneparagraffer og 
sagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgelig 
ikke afgøre sager eller omstøde kommuners 
afgørelser, men kan derimod vejlede omkring 
ankemuligheder.
Mette Gammelgaard 39 31 40 05

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

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

Psykolog:
Rådgiver unge og voksne adopterede og 
adoptivfamilier. Herudover kan psykologen 
medvirke til at videreformidle eventuelle 
behov for længerevarende indsats til relevante 
behandlere og/eller instanser.
Birgit Cederholm 44 44 33 82

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

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

51 29 64 76
Læge:
Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- 
og handicapforhold hos såvel adoptionsansø-
gere som barn i forslag og adopterede.
Tyge Fogh 44 34 16 09
Jesper Mørk-Hansen,  62 25 12 63
e-mail: m.h.gudme@dadlnet.dk. 
Telefonopkald kun i dagtimerne/spørgsmål 
pr. mail med angivelse af telefonnummer i 
dagtimerne

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

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

Adoption af større børn:
Rådgivningssamtaler samt mulighed for 
kontakt til andre familier, der har modtaget 
større børn, som tilbyder telefonisk støtte og 
hjælp omkring de problemer, der kan være 
forbundet hermed.
Anne Marie Poulsen  33 14 14 56 
E-mail: ulfi @get2net.dk

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

Eneadoptanter:
Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder 
eneansøgere rådgivning før, under og efter 
godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. 
Endvidere har GEA faglige rådgivere, hvis 
udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder 
desuden hjælp til opstart af samtalegrupper 
på et hvilket som helst tidspunkt i adoptions-
processen.
Linda Berkowitz 39 18 04 12
Nina Andersen 44 64 23 50

Tab af barn i forslag:
Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der 
har mistet et barn, som de har haft i forslag og 
været godkendt til. 
Janne Skov 66 13 63 02

Endeligt afslag på ansøgning om adoption:
Henvisning til psykologrådgiveren.

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

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

Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af en adoption. Rådgiverne er enten faglige rådgivere med en specifi k 
relevant uddannelse og særlig viden om adoption eller adopterede og adoptanter, som gerne lægger øre til din historie og kan 
komme med råd baseret på deres personlige erfaringer og foreningens viden i øvrigt.
Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De har tavshedspligt. De fl este rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Bemærk 
faglige- og særlige rådgivere har lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele sommeren. Generelt vil det være mest belejligt, 
hvis I ringer efter kl. 20. 

Rådgivningsguide

China Base
Specialized in travels in China, 

individuals & groups

Any special needs? 
Why not send us an enquiry or ask 

Christy for a proposal?

Please contact 
Christy Chen Moeller at 

christy@chinabasetravel.com

ANNONCE: ANNONCE:

Terapi for adopterede
børn og unge

- Kunstterapi - Sandlegsterapi
- Historieterapi - Spædbørnsterapi 

- Vejledning

Jenny Vejbæk
Kunstterapeut / Sandplayterapeut

Holstebro
Tlf. 41422121, hverdage 8.30-9.30

ANNONCE:



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.

15.04.08 kl. 17:20-20:20
Digtervejsskolen, 
Karrebækvel 70, 
Næstved

Fyraftensmøde: Tilknytningsproblemer og 
tilknytningsforstyrrelse hos adopterede
Psykolog og adoptivfar Niels Peter Rygård 
fortæller om tilknytningsteori og tilknytnings-
mønstre hos børn. Let anretning serveres. 
www.tilknytningsforstyrrelse.dk 

LF Sydsjælland sydsjaelland@adoption.dk

20.04.08 kl.11:00
Humlebæk Bibliotek

Teaterstykke for 4- til 10- årige
De kommer fra to forskellige familier og kan ikke 
umiddelbart forstå hinanden. De har hvert deres 
sprog og hver deres farve - alligevel fi nder de hur-
tigt ud af at bruge hinanden.....
Entré kr. 30,00 pr. pers.

LF Nordsjælland nordsjaelland@adoption.dk 
eller  4913 5755

Bindende tilmelding senest 
10. april

07.05.08 kl. 19.00 
Viborg

Café-aften om PAS
To PAS-rådgivere fra Region Midtjylland deler ud 
af deres erfaringer. Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage

LF Gudenåen Lene Christensen
gudenaaen@adoption.dk 
8662 2320 / 2343 8973
Tilmelding senest den 27. april

15.05.08 kl. 19-? 
Glostrup 
Fritidscenter; 
Christiansvej 2, 
2600 Glostrup

Info-møde for nye eller kommende adoptanter
Fri entré

LF Kbh.́ s omegn Tilmelding nødvendig.
koebenhavnsomegn@adop-
tion.dk 

18.05.08 kl.10-14.30 Aktivitets og hyggedag på Koustrupgård
Se mere på www.vestjylland.adoption.dk

LF Vestjylland Rie Østergaard
rie_stig@tdcadsl.dk, 9722 1287
Tilmelding senest den 04.05.08 

24.05.08 kl. 10-18 
Skælskør

Heldagskursus for bedsteforældre og andre nære 
til adopterede og deres familier
v. Familieterapeut Michel Gorju og familie- og 
psykoterapeut MPF Karen Fabricius Hansen. 
www.karenfabricius.dk

Karen Fabricius Hansen, 
2628 4213 

24.05.08 kl.11.00
Verdenskortet i 
Klejtrup v. 
hovedindgangen

Jorden rundt på en eftermiddag
Udfl ugt til Verdenskortet i Klejtrup. 
Pris incl. medlemstilskud til billetten: 
Kr. 15,00 for børn og kr. 25,00 for voksne. 
www.visitverdenskortet.dk

LF Nordjylland Torben, 9852 6642 eller 
Jens, 9818 1910 / 
adoptionnordjylland@sol.dk

Tilmelding nødvendig.

24.-
25.05.08

Kalundborg 
Vandrerhjem

Træf og generalforsamling 
v. Landegruppe Sydafrika. 
www.landegruppesydafrika.dk

Landegruppe Sydafrika Ida Fraas Thomsen, 
2251 2621

31.05.08 kl.14.00-16.30 Turen går til sporvejsmuseet tæt ved Ringsted
www.kal.adoption.dk/27.pdf
Pris: Børn 30,- kr., voksne 50,- kr. 

LF Midt- og vestsjælland Claus Stenmose, 5944 1432
stenmose@post11.tele.dk
Sidste tilmeldingsdato: 
14 maj 2008

01.06.08 Frederiksberg Have Sommerudfl ugt/picnic og sejltur i 
Frederiksberg Have
Oplysninger følger på
www.koebenhavn.adoption.dk

LF København Annette Spurr Nielsen, 
3358 3373 

01.06.08 kl. 11.00 
Madsby Legepark, 
Lumbyesvej 45, 
7000 Fredericia

Udfl ugt til Madsby Legepark i Fredericia
Madsby Legepark er en aktivitetspark med mulig-
hed for at se dyr, køre mooncars, rutsche, få en tur 
i Tarzanbanen og meget mere. 

GEA Margit Johansen (Århus): 
8611 2750 eller 
Inge Strandby (Odense): 
6619 1609, isj@kundu.dk

01.06.08 kl. 11.00 
Den Røde Port ved 
Klampenborg 
Station

Skovtur til Dyrehaven
Hestevognstur og picnic. Arrangementet er gra-
tis for medlemmer af GEA. 
Ikke-medlemmer: kr. 25,00. 

GEA Linda Berkowitz, 3918 0412

14.06.08 Hovedbestyrelsesmøde
Forslag til dagsorden bedes sendt til foreningen 
senest 14 dage før mødet.

HB foreningen@adoption.dk

23.08.08 Hovedbestyrelsesmøde
Forslag til dagsorden bedes sendt til foreningen 
senest 14 dage før mødet.

HB foreningen@adoption.dk

Dato Tid og sted Arrangement Arrangør Kontakt/tilmelding

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