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Forsiden: 

Frida og Ida er begge 5 år og født i Kina.

Adopterede har 
psykiske problemer

Overskrifter af denne art møder vi oftere og oftere. Se-
nest har jeg set avisoverskriften: ”Adoption fordobler psy-
kisk sygdom”.

Tag lige og tyg på den, adoptant og adopteret!
Mere eller mindre velunderbyggede udtalelser og uddrag 

fra forskning, national eller international, leder til det ind-
tryk, at alle adopterede per defi nition har psykiske proble-
mer. Og nu bliver sådanne problemer fordoblet?

Nu kunne en listig sjæl jo beskylde mig for at stikke ho-
vedet i busken og fornægte fakta? Det mener jeg dog ikke 
at jeg eller foreningen gør.

Det er imidlertid min opfattelse, at før vi ser grundig og 
velunderbygget forskning, der på de rigtige forudsætnin-
ger og sammenligningsgrundlag beskriver hvorledes det 
går indenlandsk og udenlandsk adopterede, ja før er det 
vanskeligt at udlede noget præcist.

Man kan faktisk på nordiske undersøgelser udlede, at 
det heldigvis går rigtigt godt for langt, langt de fl este. Og 
det er jo godt. Men det er også godt at få belyst områder, 
hvor det ikke går helt så godt. Her kan yderligere national 
forskning hjælpe til.

Hertil kommer den unikke erfaringsindsamling, der jo 
faktisk lige nu er mulig som konsekvens af forsøget med 
Post Adoption Service i Statsforvaltningerne.

Og det gælder om – i tide - at bruge den mulighed, der 
her fi ndes for at få hjælp og vejledning. Jeg så gerne, at 
der var tilsvarende gode tilbud til de større børn og voks-
ne adopterede. Det har foreningen faktisk hele tiden sagt. 
Det er en skam, at de ikke kan få den centraliserede hjælp, 
som de der netop har modtaget barnet kan få.

Heldigvis har foreningen en lang række dygtige rådgive-
re, som i deres fritid tilbyder rådgivning, se nærmere an-
detsteds i bladet eller på nettet.

Adopterede og adoptanter hjælper også hinanden. Her 
spiller de mange netværk, vi er med i, en betydelig rolle. 
For vores vedkommende har vi den fornøjelse at mødes 
med begge vore børns rejsegrupper. Den erfaringsudveks-
ling af stort og småt, vi her deler med hinanden, er lige-
ledes en unik videndeling, der gør, at de udfordringer, vi 
alle kan stå med i hverdagen, kan blive vendt, visse bliver 
dermed løst, andre kræver mere tid eller eventuelt en kon-
sultation hos en fagperson.

Vi sætter stor pris på disse sammenkomster, der med vore 
og vore børns forskelligheder og ligheder giver et meget 
mere nuanceret billede, end nogen forskningsrapport eller 
delundersøgelse kan dokumentere. Og så er det jo heldig-
vis også vældigt hyggeligt, både for ungerne og for os.

Min opfordring skal derfor lyde: Brug nu de eksisteren-
de muligheder for hjælp og vejledning og brug hinanden. 
En bedre forståelse kan løse mange problemer!

Michael Paaske
Formand
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Bagerst her i bladet, på 
den lange liste af rådgivere 
i Adoption & Samfund, 
optræder to navne på ene-
adoptanter, som kan rådgi-
ve om adoption som enlig.

Af Liz Haltrup

Henvendelserne kommer hovedsa-
geligt fra kvinder i før fase 1-fasen, 
som skal vide alt eller enkelte detal-
jer om godkendelsesprocessen, for-
tæller den ene af rådgiverne, Linda 
Berkowitz. 

Den type henvendelser klarer hun 
og den anden eneadoptant-rådgiver, 
Nina Andersen, som regel uden pro-
blemer.

Imidlertid har Gruppen af Ene-
adoptanter (GEA) også fået mulig-

hed for at tilbyde mere specifi k fag-
rådgivning for især eneadoptanter, 
der har fået børn, men også enean-
søgere. Denne virksomhed har dog 
indtil videre levet en lidt anonym til-
værelse. Men GEA vil gerne slå på 
tromme for, at disse muligheder bru-
ges af eneadoptanter, da fagrådgiver-
ne har mulighed for at rådgive speci-
fi kt med eneadoptantens perspektiv 
for øje. 

GEAs rådgivere har ikke alene vi-
den og erfaringer, der handler om 
barnets almene udvikling og/eller 
adoptionsbaggrund, de har også på 
egen krop prøvet, hvad det vil sige at 
stå med ansvaret for et barn alene.

 De fl este enlige forældre vil ofte el-
ler indimellem have brug for nogen 
at sparre med eller spille bold op ad 
om de overvejelser, de har i forhold 
til barnets trivsel og den måde, man 
opdrager og støtter barnet på . 

En efterlysning blandt GEA-med-

lemmerne for et lille års tid siden for 
at få etableret en gruppe af faglige 
rådgivere, gav kontakt til foreløbig 
en sygeplejerske, et par psykologer 
og en jurist, som stiller deres faglige 
ekspertise til rådighed for eneadop-
tanter.

 Der kan sagtens bruges fl ere ene-
adoptant-rågivere med en relevant 
faglig baggrund, fortæller Linda Ber-
kowitz. Det kan være inden for det 
pædagogiske felt, undervisning, psy-
kologi, sundhed/sygdom, jura m.m.

Udover fagrådgiverne har GEA 
etableret en gruppe af erfarne mød-
re, som står til rådighed med bistand 
og rådgivning til især nyetablerede 
eneadoptantfamilier. 

Du kan få kontakt med disse rådgi-
vere via de to centrale eneadoptant-
rådgivere, og alle eneadoptanter og 
ansøgere kan bruge denne rådgiv-
ning, oplyser Linda Berkowitz.    ■

Udsigten er god fra ballongyngen. Johanna 4 år er født i Kina. Foto illustrerer ikke artiklen.

Hjælpen er lige i øret
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Alle har en landegruppe 
eller forening: Kina, Syd-
afrika, Vietnam, Ecuador, 
Etiopien, Thailand, Colom-
bia, Peru. Alle undtagen 
Sydkorea.

Af Koreatrolde

Selvom man har formidlet børn fra 
Sydkorea siden 1970, fi ndes der ikke 
nogen netværksgruppe for Sydko-
rea.

Det vil en gruppe af nuværende 
og kommende forældre med børn 
fra Sydkorea råde bod på, og de har 
derfor oprettet et netværk ... på Face-
book.

”Som kommende forældre til et 
barn fra Korea synes vi, der er behov 
for et netværk, hvor man kan høste af 
andres erfaringer og ikke mindst mø-
des med andre,” fortæller Sisse Hes-
selberg Jacobsen.

Sisse og hendes mand Morten står 
på venteliste til deres første barn.

Forældre, der har adopteret fra 
andre lande, har ofte sagt, at Korea-
adoptanter er heldige, fordi de har 
en stor gruppe voksenadopterede i 
en velfungerende forening. Men Ko-
rea Klubben er en forening for vok-
senadopterede, ikke et netværk af 
adoptanter.

Den nyoprettede gruppe - som kal-
der sig Koreatrolde - ønsker at være 
netværket for nuværende og kom-
mende Koreaforældre. Ideen er, at 
forældre og børn skal mødes, orga-
nisere relevante arrangementer, ud-
veksle informationer og følge med i 
hvad der sker i Sydkorea.

Koreatrolde skal også være tæt på 
Korea Klubben. Netværket ønsker at 
trække på foreningens erfaring om-
kring adoption og hægte sig på nogle 
af foreningens arrangementer, hvil-
ket vil være en lejlighed for børnene 
til at spejle sig i voksenadopterede.

”Når vi engang er en familie, vil det 
være af meget stor betydning for os, 
at vores barn kan møde ”ligestillede”. 
På samme måde som vi voksne har 
behov for at netværke med ”ligestil-

lede”, på samme måde har vores børn 
også behov for det,” fortsætter Sisse.

Et første skridt mellem Koreatrolde 
og Korea Klubben blev taget i juni, da 
adoptanterne med børn var blevet in-
viteret til Korea Klubbens årlige som-
merfest i København.

En af de andre initiativtagere, Jan 
Olsen, understreger, at Koreatrolde 
skal være decentralt, dvs. at ikke alt 
skal fi nde sted i København. ”For ek-
sempel vil vi forsøge at lave udfl ug-
ter fl ere forskellige steder i landet på 
samme tid, så vi kan lære hinanden 
bedre at kende. Samtidig vil vi invite-
re medlemmer af Korea Klubben med 
på disse ture med picnickurven.”

Rom blev jo ikke bygget på en dag, 

og netværket tager små skridt. Face-
book-siden kunne med tiden udvikle 
sig til en egentlig landegruppe med 
regelmæssige træf og egen hjemme-
side.

”En formel Landegruppe vil give 
nuværende og kommende adoptan-
ter mulighed for et fælles mødested 
og erfaringsudveksling. Forældre, der 
overvejer adoption, vil f.eks. på en 
hjemmeside kunne søge informati-
on om adoption fra Korea,” fortæller 
Sisse. ”Landegruppen kan også være 
fælles talerør over for Danadopt.”

Kontakt til det nye netværk: Søg ef-
ter gruppen ”Koreatrolde” på Face-
book.com. Eller via e-mail koreatrol-
de@stjols.dk    ■

Sol, sand, strand og vand. Silke på 2 år er født i Kina. Foto illustrerer ikke artiklen.

Koreatrolde
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I skolen er lærerne ikke al-
vorligt bekymrede. Hjem-
me er familien ved at kra-
kelere. Det bliver en lang 
og slidsom vej, før nogen 
tager over og lader Kirsten 
nøjes med at være mor for 
sin datter.

Af Anne Marie Andresen

Cecilie er en sød pige. Hun er ren og 
pæn og har en velfungerende mor 
med et fuldtidsjob, foruden en lille-
søster. Cecilie er født i Indien.

”Cecilie var to år, da jeg hjemtog 
hende,” fortæller Kirsten. Det var før 
indførelsen af de obligatoriske kur-
ser og senere PAS, og ingen havde 
fortalt mig, at jeg skulle søge hjælp 
med det samme, hvis jeg fornemme-
de, at der var noget galt. 

I de første år gik det helt godt. Gan-
ske vist sad Kirsten efterhånden som 
på nåle, når familien var på besøg 
hos venner og bekendte, fordi Ceci-
lie ingen fornemmelse havde for de 
sociale spilleregler, men alligevel lyk-
kedes det at styre nogenlunde igen-
nem kaos, fordi hjemmets rutiner 
gav en vis ro.

Det tog lang tid for Kirsten at er-
kende, at der virkelig var noget galt, 
og da hun nåede til den erkendel-
se, skulle det vise sig, at hjælpen var 
langt væk.

Behandlerrollen
”Alle var gode til at se alt det positi-
ve – og når jeg over for skolen påpe-
gede, at der altså også var noget, der 
skulle tages hånd om, fi k jeg at vide, 
at Cecilie var sådan en sød pige,” for-
tæller Kirsten. ”Ingen tog et profes-
sionelt ansvar for min datter, og jeg 
endte med at være den, der skulle 
gøre opmærksom på alt det nega-
tive – en rolle, der ligger fjernt fra 
den forestilling, jeg har om at være 
mor.”

Da Cecilie var omkring 11-12 år og 
egentlig så småt skulle have hul på 
den abstrakte tænkning, begyndte 

det at gå galt. Hun reagerede meget 
voldsomt både verbalt og fysisk, og 
hendes søster blev for alvor skydeski-
ve for aggressionerne. 

”Helt galt gik det, da en socialt me-
get svag pige startede i klassen.” Kir-
sten leder ikke længe efter ordene, 
før hun fortsætter. ”Jeg tror, at Ceci-
lie kunne spejle sig i pigen, selv om 
hendes baggrund var en ganske an-
den. I hvert fald begyndte Cecilie i 
en alder af 14 år at strejfe.” 

”Det var forfærdeligt,” tænker Kir-
sten tilbage. ”Hun kunne være væk i 
en uge, og jeg anede ikke, hvor hun 
var, eller hvem hun var sammen 
med. Jeg kunne jo ikke køre rundt i 
byen på må og få hver aften, for jeg 
er alene med mine to døtre.”

Diagnose: 
Personlighedsforstyrrelse
”Det var en stor lettelse, da vores læge 
henviste os til en privatpraktiseren-
de børne-ungepsykiater, som me-
get hurtigt stillede den klare diag-
nose: personlighedsforstyrrelse. Om 
diagnosen skyldes en tilknytningsfor-
styrrelse, der er opstået i min datters 
første år, eller den er genetisk betin-
get– det ved jeg fortsat ikke, men det 
var fantastisk at komme til en, der 

kunne påpege alt det, jeg selv havde 
fornemmet og altid været nødt til at 
gøre opmærksom på,” siger Kirsten.

”Den der modsatrettede måde at 
være mor på, kunne jeg pludselig 
lægge fra mig. Der var endelig no-
gen, der tog det professionelle an-
svar.”

Børne-ungepsykiateren forklare-
de Kirsten, at det nu var op til hen-
de selv at bede om hjælp til sin dat-
ter. Cecilie var på det tidspunkt 17 
år, og Kirsten underrettede straks de 
sociale myndigheder:

”Det var i sig selv usædvanligt, at 
det var mig, der som mor foretog un-
derretningen. Det plejer at være sko-
len eller institutionen, der er bekym-
ret. Som ressourcestærk mor var jeg 
uden for nummer i den sammen-
hæng.”

Anbringelse på institution
”En sagsbehandler tog hånd om sa-
gen og lavede en egentlig udredning 
af min datter,” fortæller Kirsten. ”Ud-
redningen blev udmøntet i en res-
sourceprofi l, hvori min datters stær-
ke og svage sider blev beskrevet.

Sagsbehandleren var pragtfuld, 
og hun havde blik for, at familien 
var ved at ramle. Jeg var knækket, og 

Når mor bliver behandler

Vil I smage min kage? Nanna, født i Vietnam, fejrer sin 2 års fødselsdag. 
Foto illustrerer ikke artiklen.
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min yngste datter bange. Det endte 
derfor med en anbringelse på en in-
stitution på Nordfyn, som kunne op-
fylde Cecilies behov.”

Cecilie trivedes på institutionen, 
og alt tegnede umiddelbart godt. 
Lige indtil Cecilie fyldte 18 år og 
dermed var voksen.

”Da Cecilie fyldte 18 år, gik alting i 
stå,” siger Kirsten. ”Cecilies sag over-
gik til intet mindre end tre forskelli-
ge sagsbehandlere. De skulle tage sig 
af henholdsvis den sociale del, ydel-
ses- og beskæftigelsesdelen. Der var 
bare lige dét, at Cecilie har formue, 
og når man har formue, kan man 
ikke få kontanthjælp.”

Cecilie landede med andre ord i 
en situation, hvor hun stod uden for-
sørgelsesgrundlag. Formuen måtte 
ikke bruges til betaling af opholdet 
på institutionen, og ydelsesafsnittet 
betalte ikke. I tre måneder udeblev 
de ca. 22.000, som ydelsesafsnittet 
stod for, uden at Kirsten eller hen-
des datter fi k besked.

”Beskæftigelsesafsnittet blev i vir-
keligheden aldrig involveret, for-
di Cecilie havde formue,” fortæller 
Kirsten. 

”Noget andet var, at al information 
nu gik til min datter, selv om hun in-
gen omverdensforståelse eller for den 
sags skyld –interesse har. Hun har me-
get svært ved at navigere i sådan et felt 
og har ingen mulighed for at reagere 
på skriftlig kommunikation.”

”Cecilie var heldig, for institutio-
nen gav hende lov til at blive, mens 
sagen var under behandling. De var 
bare så søde under hele forløbet,” 
fortæller Kirsten. 

”Den sociale afdeling betalte de 
8.000 kr., som var deres andel af in-
stitutionspladsen, men de kunne 
ikke blande sig i ydelsesdelen. ”

DUKH
”Det har været et hæsligt år. Helt 
umenneskeligt.”

Kirsten fortsætter: ”En veninde op-
fordrede mig til at kontakte Adop-

tion & Samfund, og derfra blev jeg 
henvist til DUKH – Den Uvildige 
Konsulentordning på Handicapom-
rådet. Det blev min redning. DUKH’s 
opgave er at få parterne til at samar-
bejde. De er fuldstændig inde i pa-
ragrafferne og ved, hvad man kan 
anke, og hvordan sprogbrugen er.”

DUKH bad på vegne af Cecilie om 
aktindsigt, og bortset fra beskæfti-
gelsesafsnittet sendte alle implicere-
de sagens akter. I Cecilies ressource-
profi l hæftede DUKH sig ved ordet 
funktionsnedsættelse og anbefalede 
revalidering - og det gav anledning 
til, at beskæftigelsesafsnittet endelig 
kom på banen og indkaldte Cecilie 
til et møde.

”Jeg var med som min datters bi-
sidder, men institutionen måtte ikke 
være repræsenteret ved mødet, fordi 
Cecilie principielt ikke opholdt sig 
dér længere,” fortæller Kirsten. ”Vi 
kom fra mødet uden noget reelt til-
bud til Cecilie. Kommunen ville lave 
et individuelt tilpasset tilbud, men 
hvad det bestod i, meldte historien 
ikke noget om.”

I mellemtiden besluttede ydelses-
afsnittet at betale opholdet på insti-
tutionen og bagudrettede samtidig 
betalingen. Cecilie kunne altså bli-
ve, til der faldt en afgørelse.

Afgørelsen
Afgørelsen faldt den 1. juni i år: Ceci-
lie kunne ikke blive på den instituti-
on, som familien ellers havde håbet, 
hun kunne være tilknyttet, til hun 
blev 25 år. Familien fi k besked om 
at kontakte boligselskabet med hen-
blik på, at Cecilie kunne få egen bo-
lig, og en kurator med henblik på ud-
dannelse og beskæftigelse.

Cecilie stod med andre ord uden 
bolig og uden beskæftigelse netop 
da alting lukkede for sommeren og 
tilmeldingsfristerne til de relevan-
te uddannelsesinstitutioner netop 
var overskredet. Og der var fortsat 
ikke formuleret et konkret tilbud til 
hende.

”Jeg har to gange skrevet til den 
øverste rådmand her i byen, siger 
Kirsten. Men jeg har ikke fået no-
get ud af det. Han stoler på sagsbe-
handlernes ekspertise.

”Min datter fi k i sidste ende lov til 
at blive på institutionen i den tid, der 
gik, indtil  hun fi k egen bolig. Kom-
munen foreslog derefter produkti-
onsskole og praktik, og det priva-
te fi rma Platypus fi k den opgave at 

En rask travetur på Lanzarote. Martin er født i Vietnam. Foto illustrerer ikke artiklen.
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Tobias, 8 år og født i Etiopien, er fanget i en pause på trampolinen.
 Foto illustrerer ikke artiklen.

Sovedyrene skal da også have en godnathistorie. Ida er 5 1/2 år og født 
i Indien. Foto illustrerer ikke artiklen.

skrue tilbuddet sammen til Cecilie. 
Cecilie ville bare ikke. Hun kunne 
slet ikke overskue det hele.”

”En sagsbehandler ringede der-
for til mig for at få mig til at over-
tale min datter til at tage imod til-
buddet, og endnu engang blev det 
mig, der måtte være bussemand, ef-
ter at kommunen havde insisteret på 
at tale direkte med Cecilie, lige si-
den hun fyldte 18 år. Det føltes ikke 
fair. Men reelt var der ikke noget al-
ternativ.”

Cecilie har efterfølgende fået at 
vide, at hun tidligst kan starte i ud-
dannelsestilbud i januar. I mellem-
tiden er hun i køkkenet på produk-
tionsskolen. 

”Min datter har fået en støtteper-
son i 20 timer ugentligt. Hun hjæl-
per hende med alt det praktiske, for-
tæller Kirsten. Rollerne er på plads 
– for støttepersonen skal ikke ind og 
være en ny mor.”

Adoptivfamilier er ikke 
genkendelige i systemet
”Det har ganske enkelt været mit 
anno horribilis. Vi har slet ikke været 
genkendelige i systemet,” siger Kir-
sten. ”De kan se en velfungerende 
mor med fuldtidsarbejde – og en vel-
fungerende søster. Jamen, hvordan 
kan der være problemer? Tænk, da 
der endelig blev taget en WISC-test 
på min datter, lå hun kun lige over 
grænseværdien, men ingen havde vil-
let se det – og der var heller ingen, 
der havde set den snert af Tourette, 
hun lider af. Vi har som familie væ-
ret atypisk.”

”Der mangler generelt viden om 
adoptionsrelaterede problemer i 
både skoler, institutioner og hos 

myndigheder, mener Kirsten. Der 
fi ndes ingen kurser og efteruddan-
nelse. Flere gange i forløbet har myn-
dighedspersoner fået mig til at føle, 
at jeg ikke gjorde det hele godt nok 
– de har plantet en skyldfølelse hos 
mig. Og Cecilies lillesøster har fået at 
vide, at ”du kunne da også lige…””

I dag er Cecilies søster i behand-
ling. Problemerne i familien har sat 
sine spor, og hun skal af med sin 
angst. Kirsten derimod har aldrig 
modtaget hjælp til sig selv.

”Nej, jeg har ikke fået nogen form 
for hjælp,” fortæller Kirsten. ”Ingen 
har haft blik for, at jeg kunne have 
brug for dét. En veninde mente på 
et tidspunkt, at jeg havde brug for 
afl astning, men jeg har jo fået mine 
børn før kursernes tid, så jeg var ikke 
indstillet på, at det kunne være en 
god idé. Der skal noget til, før man 
som mor kaster håndklædet i ringen 
og beder om hjælp.”

”Jeg har en meget large leder, som 
har givet mig frihed, når det var nød-
vendigt. Ellers kunne det ikke have 
ladet sig gøre.”

Mulighed for hjælp
”Jeg vil gerne slå til lyd for DUKH,” 
siger Kirsten. ”I vores tilfælde smuld-
rede sagen, da den landede et sted, 
hvor der blev stillet spørgsmålstegn 
ved den beslutning, der var truffet, 
og det var en fantastisk lettelse, da 
nogen tog hånd om det. Det er me-
get svært at være mor og behandler 
på samme tid.”

”Det store spørgsmål for mig er sta-
dig: Hvordan kan et ungt menneske 
falde helt igennem i en stor kommu-
ne med så mange muligheder? Det 
er mig en gåde,” slutter Kirsten.    ■

Pigens navn er fi ktivt, men det rigtige 
navn er redaktionen bekendt.
Kirsten vil gerne dele ud af sine erfarin-
ger, og hun kan kontaktes på telefon 66 15 
43 61 eller mail: kirstenc@webspeed.dk

DUKH
I henhold til Servicelovens § 70a er DUKH’s formål at styrke retssikkerhe-
den for mennesker med handicap gennem information og rådgivning.

Som borger kan du bruge DUKH, når du:
• mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder 
• har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren 
• undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse 
• oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer 
•  er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne 

for at klage
www.DUKH.dk · mail@dukh.dk

Telefon 76 30 19 30



Så ruller det: The Global 
Orphanage Education Project
-vil du bidrage?

Af Niels Peter Rygaard, cand. Psych.

I et tidligere nummer af bladet be-
skrev jeg erfaringer fra underbeman-
dede og svagt organiserede børne-
hjem i 3. verden, deres ofte slående 
resultater på trods af betingelserne, 
og de vanskeligheder som ca. 8 % af 
de adopterede børn kan have i form 
af tilknytnings-, adfærds- og indlæ-
ringsproblemer når de omplantes til 
”børneprojektfamilien” i Danmark. 
Min praksis med adoptivfamilier 
i Danmark havde for mig løftet en 
fl ig af et tæppe op i et bredere per-
spektiv: børns tidlige vilkår i 3. ver-
denslande. 

Den faglige erfaring var, at adop-
tivbørnene var ret almindelige - målt 
på den generelle standard for børn i 
de områder de kom fra - men set fra 
et vestligt perspektiv blev til problem-
børn i samme øjeblik de landede her, 
hvor et barn bliver målt i alle ender 
og kanter for hvert nyt alderstrin, og 
selv de mindste overskridelser af de 
utallige krav til ”det vellykkede barn” 
kan føre til eksklusion, behandlings-
tiltag og fortvivlelse. 

Resultatet blev: ja, realistisk set har 
en del adoptivbørn svære vanskelig-
heder – dels på grund af tabet af for-
ældre, det at mange organisationer 
kan have interesse i at gøre dem til 

varer, at anderledeshed kan blive til 
en negativ identitet i vores samfund - 
men først og fremmest ved, at de me-
get institutionsprægede børnehjem 
er uegnede som start på livet i de før-
ste år. For os adoptivforældre betyder 
det, at vores børn til tider skal slås 
med rigtig mange vanskeligheder ud 
over selve det at have mistet sine for-
ældre, som f.eks. tilknytningsforstyr-
relse, oplevelse af hjemløshed, etc.

Idé - fasen
Jeg havde på det tidspunkt en ide 
om at producere en gratis undervis-
nings-DVD for børnehjemspersona-
le i 3. verdens lande i omsorgsarbej-

8

Kevin (14 år) og Kasper (19 år) på besøg på Pakkred Babies Home i Thailand, som de selv har boet på som børn. Foto illustrerer ikke artiklen.
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de og tilknytningsadfærd, som skulle 
være frit tilgængelig på internettet, 
og fysisk distribueres gratis via for-
skellige hjælpeorganisationer. 

Kerneproblemer på mange fattige 
børnehjem er ikke fattigdommen i 
sig selv, men den sociale isolation, 
holdningerne til omsorg, at børne-
hjem er lavstatus arbejdspladser og 
derfor må klare sig med helt uuddan-
net arbejdskraft, at arbejdet er orga-
niseret som industriarbejde, og at le-
derne ofte er optagede af hjemmets 
overlevelse frem for organisationsud-
vikling. Desuden er der det generelle 
problem, at 3. verdensforældre i sti-
gende grad forlader deres børn for 
at arbejde. F.eks. er der i Rumænien 
udvandret 2 mio. mennesker til Vest-
europa, hvoraf en stor del ganske en-
kelt har efterladt børnene i tilfældige 
ordninger, eller helt har forladt dem. 
Rumænerne har i øvrigt taget konse-
kvenserne af kritikken og har ned-
lagt samtlige børnehjem og erstattet 
dem med familiepleje/ mindre insti-
tutioner – imponerende!

Hvordan er det så gået med at om-
sætte projektets ide til praksis? Det 
går rigtig godt!

Det viste sig at være meget småt 
med fonde, som kunne se en me-
ning (branding) i sådan et arbejde i 
de lande, hvor de henter deres over-
skud. Jeg havde en lidt naiv forestil-
ling om, at store danske virksomhe-
der kunne markere deres profi l på 
den måde, men enten solgte jeg det 
ikke godt nok (det skal psykologer jo 
nu til dags), eller også var det ikke ak-
tuelt at støtte udviklingen i de områ-
der, hvor man henter sin profi t i form 
af billig arbejdskraft. Fonden af 23. 
november gav imidlertid tilstrække-
ligt til, at jeg kunne se en ide i at fort-
sætte. Der er jo altid et dødt punkt 
efter den første begejstring i et pro-
jektforløb.

Desuden bevilgede adoptionsnæv-
net et beløb til udvikling af materiale, 
og Dansk Psykologforening indvilge-
de i at være baggrundsorganisation, 
hvilket har været en stor hjælp for 
projektets legitimering i internati-
onal sammenhæng. Desuden fore-
slog jeg projektet til Social-og-Sund-
hedsskolen i Århus, som uddanner 
SOSU-medarbejdere, og som har en 
udviklingsafdeling for mediebaseret 
undervisningsmateriale, som er gan-
ske avanceret. De var meget begej-
strede og tog straks ideen op.

Denne vej har positivt resulteret i 

udviklingen af et tvillingprojekt – det 
ene globalt og fi nansieret af frivillige 
bidrag, det andet europæisk. 

Konkretiseringsfasen 
– det globale projekt
Der var nu en ny situation, idet den 
bærende tanke havde vundet gehør 
hos forskellige grupper: 

Adoptionsnævnet, adoptivforæl-
dre, DP, Social-og- Sundhedsskolen, 
FICE (global organisation for børn 
anbragt udenfor hjemmet), og en 
række andre. Første overvejelse var 
derfor:

Hvilke grupper mangler for pro-
jekternes tværfaglige gennemførelse? 
Der er her to niveauer som har om-
trent lige stor betydning: praktiker-
niveau (børnehjem og deres netværk 
af støtter), samt et forskningsnetværk 
til dokumentation og udvikling af 
evidensbaseret praksis. Første led i 
konkretiseringsfasen blev derfor en 
kortlægning af disse netværk. 

Der viste sig et netværk i form af 
egne kontakter og en del sider på in-
ternettet, som har til formål at ska-
be fælles lister over børnehjem glo-
balt, tilsyneladende ikke med det helt 
store held. 

Fagligt viste der sig at være en del 
amerikanske organisationer rettet 
mod børnehjemsudvikling med en 
lignende ide: Great Kids Inc, som 
yder rådgivning til amerikanske fami-
lier og internationalt træner børne-
hjemsmedarbejdere, The Bucharest 
Intervention Project, som arbejder 
med at udvikle børnehjem, the St. 
Petersburg Orphanage Intervention 
Project, samt en række andre. 

Disse organisationer er karakteri-
seret ved, at de ofte tilfører betydeli-
ge midler og importerer ekspertise 
som redskab for kulturændring (en 
del amerikanske projekter støder på 
modstand uanset relevans, simpelt-
hen af politiske eller kulturelle år-
sager). Det globale projekt sigter på 

En stolt pige på sin første dag i børnehaven. Nanna er født i Vietnam.
 Foto illustrerer ikke artiklen.
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at støtte børnehjems selvudvikling, 
da virkningen heraf skønnes at vare 
længere.

 For forskningsinstitutionerne gæl-
der ofte, at de ønsker at samle ge-
nerel viden om sammenhængen 
mellem tidlige vilkår og miljø, og in-
stitutionsprægede børnehjem er in-
teressant som et af de mere ekstreme 
eksempler på tidlig belastning. Det 
fører f.eks. til meget generaliserede 
konklusioner om, at børnehjemsop-
vækst for enhver pris bør erstattes af 
adoption, lokal adoption og fami-
lieplejeanbringelse, hvilket ikke un-
der alle omstændigheder er rigtigt, 
og under alle omstændigheder bli-
ver en meget demoraliserende kon-
klusion for børnehjemsarbejdere og 
de fl ere millioner børn (f.eks. i de 
AIDS-ramte dele af Afrika), som vok-
ser op i grupper uden deres biologi-
ske forældre. En nuancering af pro-
blemet kunne f.eks. være: hvordan 
støtter man bedst muligt tilknytnin-
gen hos de 0-3 årige, som man ikke 

eller endnu ikke kan placere i en ple-
jefamilie eller bortadoptere, lokalt el-
ler internationalt?

Som et pilotstudie i formidling er 
hjemmesiden www.globalorphanage.
net åbnet, og der er indlagt et par 
foreløbige instruktionsvideoer (klik 
på ”video”), som senere skal udbyg-
ges til andre sprog. Der er desuden 
i begge projekter oprettet mailingli-
ster, som holder interessenterne lø-
bende orienteret om udviklinger i 
projekterne. Disse lister har vist sig 
at være et afgørende redskab, som 
genererer stadigt større grobund for 
projektet.

”Fair start” 
– det europæiske projekt
I samarbejdet med Social-og-Sund-
hedsskolen opstod en positiv dia-
log, idet skolen har et stort europæ-
isk netværk på det sociale område, 
mange ildsjæle, erfaring i udvikling 
af medieundervisning af socialarbej-
dere og ekspertise i europæiske ud-

viklingsprojekter med andre lærean-
stalter. 

Projektet har herfra udviklet sig til 
en større EU ansøgning og en inten-
tion om at iværksætte skabelsen af en 
europæisk standard for uddannelse 
af børnehjemsmedarbejdere, i samar-
bejde med europæiske læreanstalter. 
Såvel socialpædagogiske læreanstal-
ter, som på universitetsniveau mht. 
effektmåling og studier af forskelli-
ge pilotmodeller for praksis. Projek-
tet har et tidsperspektiv på to år og 
indledes med udarbejdelsen af en ar-
bejdshåndbog, dels om udvikling af 
praksis på børnehjem for medarbej-
dere og ledere, dels med afsnit om 
erfaringer fra hidtidig forskning. 
Herudfra designes en række pilot-
projekter for børnehjemsudvikling. 
Der er allerede projektdeltagere fra 
Rumænien, Spanien, Grækenland, 
Rusland, Tyrkiet, etc.

Desuden planlægges konferen-
cer om stimulation på børnehjem, 
hvor forskere og børnehjemsledere 
kan mødes. En væsentlig del af pro-
jektet er at skabe indbyrdes netværk 
til udveksling for europæiske børne-
hjemsledere, da de ofte har ringe lo-
kal indfl ydelse og er nøglepersoner i 
organisationsudviklingen, og for for-
skere som ønsker at bidrage til udvik-
lingen af praksis. Den erfaring og vi-
den, der opbygges i det europæiske 
projekt overføres også til hovedpro-
jektet GlobalOrphanageNet.

Læsernes bidrag
Såfremt læsere/ institutioner er inte-
resserede i at bidrage til også de kom-
mende adoptivbørns tidlige livskva-
litet, er de (med stor tak) velkomne 
til at kontakte forfatteren på npr@er-
hvervspsykologerne.dk.

Hvis du f.eks.: 
-  Har fået nyt køkken, bil, bad og Bas-
sethund, og stadig har penge til et 
godt formål…

-  Kender fonde med en relevant fun-
dats

-  Har ekspertise indenfor elektronisk 
formidling

-  Kan/ har kontakt til / oversættel-
se (både som speak på videoer og 
tekst) til 3. Verdenssprog

-  Ligger inde med videoklip fra bør-
nehjem (både de gode, de mindre 
gode og de rigtigt slemme) som vi-
ser pasningspraksis (vi anonymi-
serer ansigter m.v., så ingen bliver 
stødt).    ■

En frisk sommerpige. Asta på 7 år er født i Kina. Foto illustrerer ikke artiklen.
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Kort sagt, vi skal gøre meget, meget mere 
for adopterede og adoptanter

Er du med? 
Vi har brug for DIN indsats. 

I løbet af efteråret holdes der generalforsamling både i landsforeningen 
og i din lokalforening. 

Både lokalt og på landsplan er der ledige bestyrelsespladser. 
Du kan også starte som suppleant.

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

Vi glæder os til at se dig. Lokalt i september/oktober 
og dernæst på landsgeneralforsamlingen 15. november.

Ring til din lokalforeningsformand eller et medlem af hovedbestyrelsen 
for flere oplysninger. Du finder navne og telefonnumre her i bladet.

Ventetiderne skal 

være kortere! PAS skal være et 
tilbud til 

alle adopterede!
Der skal være 

flere 
formidlings-
muligheder!

Lokal-
foreningerne 

skal have flere 
aktiviteter!
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Min datter er en kroko-
dille. Ikke en snog, ikke en 
varan, men en krokodille, 
født i Kina. Hun går i bør-
nehave, og det er her, hun 
er et krybdyr. Krokodiller-
ne har, til forskel fra sno-
gene og varanerne, som er 
yngre, det til fælles, at de 
om kort tid skal i børneha-
veklasse, og for at styrke 
det fremtidige fællesskab 
deltager de i en række or-
ganiserede aktiviteter. En 
af dem hedder ”Den gode 
stol”.

Af Annette
Mor til en 6-årig krokodille

Metoden, som er hentet fra gestaltte-
rapien, hvor den også går under nav-
net ”Den varme stol”, går ud på, at 
barnet anbringes i en stol foran de 
øvrige børn, der skal komme med 
positive udsagn om barnet. I tilfæl-
det ”Den gode stol” skal børnene be-
skrive, hvad barnet i stolen er god 
til. Formålet er at fremme trivslen og 
den gode stemning blandt børnene, 
og metoden anvendes også på skole-
børn for at imødegå mobning og på 
voksne, hvor sigtet er personaleud-
vikling og personlig udvikling. 

Vi blev orienteret om aktiviteten 
via et opslag i børnehaven. Rent in-
stinktivt følte jeg en vis bekymring 
og uro, da jeg som forælder tænk-
te på min krokodillepiges bløde in-
dre. Men også fordi jeg som lærer 
oplever, at det kræver stor forsigtig-
hed og professionalisme at arbejde 
med børns personlige udvikling, og 
at vi som lærere ikke altid er klædt 
ordentlig på til opgaven. Jeg bero-
ligede mig dog med, at det vel ville 
foregå under gode og trygge ram-
mer, men bad alligevel en af pæda-
gogerne uddybe, hvad der mere præ-
cist lå i aktiviteten. Han beskrev kort, 
at Den gode stol ville fi nde sted i et 
trygt, lukket forum under en pæda-

gogs ledelse. Min fornuft sagde mig, 
at det måtte være i orden, men uro-
en var der stadig.

Grænseoverskridende
Dagen oprandt, og spændt var jeg på 
at hente hende og over en kop kakao 
i køkkenet hjemme høre hende for-
tælle om sine oplevelser i stolen. Jeg 
behøvede dog ikke at vente så længe, 
for da jeg trådte ind ad døren, var fl e-
re forældre samlet ved krokodiller-
nes opslagstavle, hvor de indgående 
studerede børnenes udsagn, der var 
hængt op med fotos af hvert barn. 
Mit blik løb søgende ned over opsla-
gene. ”Er god til at lege med barbieduk-
ker”, stod der ved én, ”Er sej”, ved en 
anden. Uskyldigt, tænkte jeg lettet, 
og spændingen steg, da jeg endelig 
fi k øje på billedet af min datter, alene 
og betuttet på en stol. Hvad mon de 
andre synes, hun er god til, tænkte 
jeg nysgerrigt. Jeg begyndte at læse: 
”Er god til at sutte på sin suttetrøje”. Mit 
hjerte satte takten op. Hvad var det 
her for noget? Var det virkelig nød-
vendigt at udstille min datters fort-
satte suttebehov på denne måde? ”Er 
god til at tegne”, var det næste. Okay, 
så var det måske ikke så slemt endda. 
Jeg smilede for mig selv. Min datter 

elsker at tegne, og det glædede mig, 
at de andre børn også havde øje for 
hendes tegneglæde. 

Smilet stivnede dog hurtigt, da jeg 
nåede til sidste udsagn. ”Er god til at 
kende sin kina-mor”, stod der. 

Min datter har aldrig kendt sin 
biologiske mor - hun blev afl everet 
da hun var et døgn gammel og til-
bragte al sin tid på et børnehjem i 
Kina, indtil vi blev hendes forældre. 
Jeg kantede mig ud blandt de læsen-
de forældre og fi k fat på en pæda-
gog. Bad om en forklaring. Hvorfor 
var forældrene ikke blevet informe-
ret om, at udsagnene ville blive of-
fentliggjort? Hvilken rolle havde den 
voksne haft?  Jeg fi k oplyst, at udsag-
net var kommet fra et af børnene, 
men at den pædagog, der havde væ-
ret til stede, havde spurgt min dat-
ter ud om, hvorvidt hun kendte sin 
kina-mor og hvordan hun så ud, og 
at min datter havde nikket og indgå-
ende havde beskrevet hendes udse-
ende for de andre børn. Jeg mindede 
om, at jeg ved fl ere forældresamtaler 
havde oplyst, at hun netop ikke ken-
der sin biologiske mor og udtrykte 
stor skuffelse over, at de ikke havde 
checket det forud for denne aktivi-
tet. Det, min datter havde beskrevet, 

Stoleleg

Anne 6½ år er født i Vietnam, Lene 2 år er født i Kina og Maja 5½ år er født i Vietnam.
 Foto illustrerer ikke artiklen.
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var den forestilling, hun har om sin 
kina-mor, og hun havde tydeligvis 
fornemmet, at det gjorde hende in-
teressant i de andres øjne. Her hop-
pede kæden af for mig, for det, der 
var tænkt som en pædagogisk akti-
vitet, havde pludselig udviklet sig til 
en terapeutisk seance, hvor mit barn 
havde forsøgt at bearbejde sine in-
dre forestillinger. Kina-mor er den 
ukendte brik i vores familiepusle-
spil. Når vi hjemme har fortalt hen-
de, at hun ikke har ligget i min mave 
men i en andens, og at vi ikke ved, 
hvem eller hvor hun er, har det fl e-
re gange resulteret i en efterreakti-
on, hvor vores datter har grædt og 
sagt, at hun savnede sin kina-mor. 
Det her var ganske enkelt grænse-
overskridende.

Familiens intimsfære
Min skuffelse gik også på, at de voks-

ne ikke havde hjulpet min datter med 
at holde forestilling og virkelighed 
adskilt, at hun til stadighed primært 
skal mødes på og forholde sig til sin 
baggrund som adoptivbarn - og at de 
voksne lader det ske. De er uden tvivl 
gode pædagoger, men de er ikke te-
rapeuter og skal heller ikke forsøge 
at være det. Dette var en krænkelse 
af både min datters og vores families 
intimsfære. Ville man også skrive om 
det barn, der havde mistet sin mor, 
at det var ”god til at kende sin døde 
mor”? Eller om det barn, der havde 
oplevet en konfl iktfyldt skilsmisse, at 
det var ”god til at trøste far, når du 
besøger ham”? Og endelig - børne-
ne kan ikke læse, så det var næppe 
for deres skyld at udsagnene skulle 
offentliggøres. Her lå en misforstået 
opfyldelse af kravet om dokumentati-
on i den offentlige forvaltning.

Min datters etniske identitet er, 

som for alle ikke-etniske danskere, 
åbenlys, men det betyder ikke, at 
hendes indre skal gøres synligt for 
alle og enhver. Den socialisering til 
det fremtidige liv, institutionerne 
står for, må indebære, at individets 
grænser skal respekteres, og at der er 
forskel på, hvad far og mor og hvad 
pædagoger og lærere skal tage sig af. 
Hos mig er der ingen tvivl. Når det 
drejer sig om detaljerne i et barns 
adoptionshistorie, tilhører de privat-
livets sfære, og barnet skal ikke træk-
kes frem som på en markedsplads i 
middelalderen. Det er en stigmati-
sering, hvor pædagogerne bidrager 
til, at de øvrige børn først ser barnet 
som adopteret, før de ser det som en 
kammerat.

Kinesere er ikke gule
Der bruges meget tid på at udpege 
”det anderledes” i institutionerne, i 
dette tilfælde i forhold til etnicitet. 
Intentionerne er gode; målet er for-
ståelse, tolerance og forebyggelse af 
mobning, men spørgsmålet er, om 
det man opnår, ikke nogle gange er 
at ekskludere i stedet for at inklude-
re. Og så må man have nuancerne 
med. At være adoptivbarn er forskel-
ligt fra at være barn af indvandrere. 
Etniciteten gør, at de alligevel ofte 
opfattes som en samlet gruppe. Ek-
sempel: Min datters børnehave har 
en dag arbejdet med ”kultur” som 
tema. På et bord ligger bøger frem-
me fra henholdsvis Afrika og Kina. 
Jeg spørger til det og får oplyst, at li-
gesom de har snakket om, hvor den 
afrikanske dreng (læs: hans fami-
lie) kommer fra, har de også snakket 
om, hvor min datter kommer fra. Jeg 
bladrer lidt i en af bøgerne fra Kina 
og stopper op ved et foto af en kine-
sisk et-barns familie med en dreng på 
armene. ”Vi vil helst have en søn”, ly-
der billedteksten. Heldigvis kan min 
datter ikke læse – endnu. 

Børnene har ganske rigtigt det 
til fælles, at de ikke er etnisk dan-
ske, men hvor børn af indvandrere 
som oftest har kontakt til familien 
i ”hjemlandet”, for hvem dets eksi-
stens er kendt og udgør en del af dets 
identitet, er adoptivbarnets bagland 
alene adoptivfamilien. Måske er det 
kun dets biologiske mor og ganske 
få andre i fødelandet, der kender til 
dets eksistens. Problematikkerne er 
forskellige: indvandrerbarnet skal 
aktivt rumme to sprog og to kultu-
rer med de udfordringer, det giver, 

Martin graver i et muldvarpeskud. Han er født i Vietnam. Foto illustrerer ikke artiklen.
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mens adoptivbarnet lever med en 
større eller mindre bevidsthed om 
en anden, ikke tilgængelig familie 
i en anden kultur. Det giver derfor 
ingen mening at give kammerater-
ne det indtryk, at den anden kultur 
er til stede på samme måde i adop-
tivbarnets liv.

Som et forsøg på at mildne den 
kritiske mor fortæller pædagogen, 
at ”Børnene fandt ud af, at kineser-
ne (læs: min datter) jo slet ikke er 
gule”. Men fandt de ikke også ud af, 
at hvis man selv eller ens familie ikke 
er født i Danmark, er man ikke ”rig-
tig” dansk?

Jeg kunne godt tænke mig, at der 
var en større bevidsthed hos pæda-

goger og lærere om disse forhold og 
et større fokus på det, børn har til 
fælles. I adoptivbørnenes tilfælde 
lægges fokus fejlagtigt på det, bar-
net har forladt, i stedet for på det, det 
er kommet til. For samtidig med en 
særlig sårbarhed og en anden start 
på livet har adoptivbarnet også en fa-
milie med alt hvad der dertil hører 
og adgang til de samme muligheder 
i samfundet. Eller har det? Ikke hvis 
det, anført af de professionelle i in-
stitutionerne, og senere, i uddannel-
serne og på arbejdsmarkedet, skal 
mødes på dets etnicitet som det før-
ste og ikke på dets menneskelige og 
faglige kvaliteter og ressourcer. Her 
ligger et stort ansvar hos pædagoger 

og lærere i at formidle det rette fo-
kus. Ikke at den anden del af histori-
en ikke skal frem. Men behøver den 
at blive overeksponeret? Min datters 
identitet vil blive formet dels af hen-
des egen opfattelse af sig selv, men 
sandelig også af, hvordan hun bli-
ver mødt. Og det, hun allerede nu 
fornemmer, er en forventning om, 
at hun skal have en kinesisk identi-
tet også, måske endda primært, hvad 
enten hun vil det eller ej.

Min datter blev født i Kina i Slan-
gens År. Men til hverdag er hun en 
krokodille.     ■

Carl holder sit koreanske ved lige. Han er født i Korea. Foto illustrerer ikke artiklen. En tænksom dreng. Albert 6 år er født i Indi-
en. Foto illustrerer ikke artiklen.

En rigtig vandhund. Frida er 5 år og født i Kina. Foto illustrerer ikke artiklen. Det her er lige mig. Daniel Min-Wu er 16 må-
neder. Foto illustrerer ikke artiklen.
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Landsforeningen Adoption og Samfund
Østjylland

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i 
Adoption og Samfund LF Østjylland
Fælleshuset, Majsvænget 15, 8340 Malling

Torsdag d. 9. oktober 2008 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen vil Ina Dyggard, med-
lem af ASU og Lokalforeningen, fortælle om, hvad 
AS-U kan tilbyde de adopterede og hvordan det 
er at være ung og adopteret.

Dagsordenen for generalforsamling,
LF-Østjylland:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemme optællere
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning
5. Forlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen på valg, 

men vi vil gerne være fl ere) 

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være forman-
den skriftligt i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingen.
Adresse: Jeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 Mår-
slet.

De gældende vedtægter kan fi ndes på www.adop-
tion.dk.

Der vil blive serveret te/kaffe i pausen. Af hensyn 
til serveringen ønskes tilmelding til formanden på 
8629 7663 eller på mail adoption.lyk@webspeed.
dk, men skulle det glippe, så mød op alligevel. Alle 
er velkomne.

Hvis ikke LFs-Nyhedsbreve modtages enten i form 
af mail eller med post, bedes I rette henvendelse 
til Jeanette Lyk. 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, motiv o.l. Bladet 
(inkl. billederne) lægges altid efterfølgende på Adop-
tion & Samfunds hjemmeside. Billederne vil herud-
over kunne anvendes i foreningens foldere og øvrige 
publikationer.

Billederne skal sendes til: bladet@adoption.dk

Venlig hilsen Redaktionen
Smukke sommerblomster til mor. Alberte Yi-Xiao er født i Kina.

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING 
i Adoption & Samfund
 
Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00
På Hotel Frederik d. II
Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

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

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

samt
 • fastlæggelse af kontingent for kommende år
 •  fastlæggelse af abonnementspris for bladet 

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

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

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

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

HOVEDBESTYRELSEN
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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

Rettelse
Af Vicedirektør Pia Brandsnes, Danadopt

I artiklen ’Vi skal ud og løfte et ansvar’ i det seneste nummer af Adoption 
og Samfunds blad står der i rubrikken:
I modsætning til DanAdopt laver AC Børnehjælp både bistandsprojekter 
for børn og adoptionsformidling. Men de to aktiviteter må holdes skarpt 
adskilt.

Dette er ikke korrekt.
DanAdopt har valgt, netop for at holde adoption og børnehjælp adskilt, 

at administrere børnehjælpsprojekter, sponsorater og indsamlinger under 
projektnavnet Dan-Aid.

Gennem Dan-Aid støtter DanAdopt fast hjælpe- og faderskabsprogram-
mer i bl.a. Etiopien, Indien, Vietnam, Sri-Lanka og Korea. Dan-Aid laver 
også indsamlinger til donationer til specialformål som f.eks. jordskælvet i 
Kina og hungersnøden i Etiopien lige nu.

Andre projekter som f.eks. Unmarried Mothers Program, proteser og 
hjælpemidler til handicappede børn, hjælp til HIV smittede familier får 
også sponsormidler i de fl este af de lande DanAdopt formidler børn fra. 
DanAdopt videresender 100% af de midler, der doneres fra private og spon-
sorer til projekterne. Se evt. www.dan-aid.dk.

Adoption & Samfund, Fyns Amt

Generalforsamling og foredrag
Tirsdag den 21. oktober 2008, fra kl. 18.00
Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ

Vi begynder kl. 18.00 med en uformel snak, mens vi spiser en sandwich 
og hygger. Alle er velkommen til at deltage, men af hensyn til indkøb 
vil vi bede jer om at kontakte Bente Pedersen på nedenstående mail/
telefon senest torsdag den 16. oktober.  

Kl. 19.00 afholdes generalforsamling ifl g. foreningens vedtægter.
Punkt   1. Valg af dirigent
Punkt   2. Valg af 2 stemmetællere 
Punkt   3. Valg af referent
Punkt   4. Bestyrelsens beretning    
Punkt   5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Punkt   6. Indkomne forslag 
Punkt   7. Valg af bestyrelse 
Punkt   8. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling
Punkt   9. Valg af revisor samt suppleant for denne
Punkt  10. Eventuelt

Forslag til punkt 6, skal være modtaget skriftligt af lokalforeningens 
formand Sanne Pedersen, senest 14 dage før generalforsamling. 

Kl. 20.00 vil Peter Rasmussen fortælle om sin rejseoplevelse til sit fø-
deland. Peter rejste i 2007 tilbage til Bulgarien for at lede efter fami-
lie i samarbejde med Sporløs. 
Peter tager sin mor Else Marie med ved denne aften. 

Kontakt venligst Bente Pedersen på telefon 62 62 20 51 eller 
bep@5750.dk 
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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

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

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

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

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

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

Ny temadag med Susanne Høeg i 
ADOPTION & SAMFUND LF-Østjylland 
den 27. SEPTEMBER 2008 kl. 12-16  
(på opfordring fra deltagerne på de tidligere temadage i 2007-2008) 

Adoption –  en livsproces for 
forældre og deres børn
De tidligere afholdte temadage har vist, at familierne efterlyser konkret 
rådgivning og information til de vanskeligheder, de oplever i hverda-
gen, som kan have basis i adoptionen og det at være en adoptivfamilie. 
Hvilke udfordringer står adoptivfamilierne med, som forudsætter sær-
lig viden og forståelse om grundvilkårene for adoption som en livspro-
ces? Temadagen vil tage udgangspunkt i oplæg og deltagernes person-
lige ønsker og behov i forhold til oplevelser af konkrete udfordringer i 
hverdagen. Der vil endvidere blive præsenteret cases fra egen Adopti-
onsrådgivning til belysning af oplæggene.

Tilmelding: Anne-Mette H. Knudsen, amhk@mail.dk 

Temadagen afholdes
27. Sep. 2008 kl. 12-16 i Fælleshuset, Majsvænget 15, 8340 Malling. 

Pris kr. 100.00. 

Tilmelding senest d.14.9.2008, deltager antal max. 60 personer. 

Parkering er mulig på parkeringspladsen ved fælleshuset eller på veje-
ne omkring.

Så er hindbærene modne. Caroline, født i Kina, er lige fyldt 6 år.
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Se her  - Se her  - Se her 
Foreningen har udgivet nogle forskellige pjecer med mere som 
kan bestilles hos sekretæren.
Særligt skal nævnes pjecerne Når adoptivbørn skal passes og Adop-
tivbarn i klassen samt Adopteret og voksen og Adoptionsrådgiv-
ning - før, under og efter adoptionen.
Herudover har vi udgivet en ”litteraturliste” (blad) samt en bog 
fra vores behandlerkonference 2003. Foredragene fra konferen-
cen kan fås på DVD eller VHS.
Vi er ligeledes i besiddelse af en del ældre blade, især vores tema-
blad om skolestart samt andre temanumre.
Herudover har vi også en del af tillægget til decembernummeret 
2007 med overskriften ”Fortællinger om hjem”.
Der henvises ligeledes til vores hjemmeside:

www.adoption.dk 

Her kan der også fi ndes meget rådgivning og information.

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

Adoption og tilknytning 
– fordybelseskursus
for adoptanter i ventetiden
den 18.10.08 kl. 10-18 i Skælskør.
 Bedsteforældrekursus
for bedsteforældre og andre nære 
relationer
den 19.10.08 kl. 10-18 i Skælskør.

For begge kurser, se nærmere:
www.karenfabricius.dk
Familieterapeut Michel Gorju, tlf. 30 24 47 64.
Psykoterapeut MPF, Karen Fabricius Hansen, 
tlf. 26 28 42 13.

ANNONCE:

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

Hvem skal have 
adoptionsprisen 2008?

Adoptionsprisen blev i 2007 
uddelt for første gang og gik 
til læge Grete Teilmann for 
hendes banebrydende arbejde 
med tidlig pubertet hos adop-
tivbørn.

Prisen skal gives som påskøn-
nelse af en ekstraordinær ind-
sats inden for adoptionsområ-
det. Det kan være en indsats 
inden for f.eks. politik, forsk-
ning, oplysning eller andet. 
Det afgørende er, at der skal 
være tale om en indsats, der 
har gjort en positiv forskel for 
adopterede eller vil kunne 
komme til at gøre det på læn-
gere sigt.

Har du et forslag til hvem, der 
skal have Adoptionsprisen i 
2008?

Prismodtageren kan være en 
person, en gruppe eller en 
organisation.
Selve prisen, der består af en 
kunstgenstand, vil blive over-
rakt i forbindelse med 
Adoption & Samfunds lands-
generalforsamling den 15. 
november 2008. Adoption & 
Samfund betaler prismod-
tagerens udgifter til rejse og 
eventuelt ophold i forbindelse 
med modtagelse af prisen.

Hvis du har et forslag til, 
hvem der skal have Adoptions-
prisen i 2008, bedes du sende 
forslaget sammen med en kort 
motivation til 
adoptionsprisen@adoption.dk 
senest den 1. oktober.
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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.
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
Annike Kjær Hansen 35 82 35 43

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

senior rejser
                                    ET SELSKAB I PROFIL REJSER GRUPPEN

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

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

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

ANNONCE:



Afsender: 
Adoption & Samfund
Teglvej 4, Frifelt
6780 Skærbæk

ID-nr. 46528

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

19.-
21.09.08

Feriekolonien
Broager v. Gråsten

Træf og generalforsamling i Tjekkietgruppen
Weekendarrangement for familier med børn fra 
Tjekkiet og kommende Tjekkietadoptanter. 

Tjekkietgruppen Susanne Duus, 
susanneduus@mail.dk, 
tlf.: 74620359

22.09.08 Årsmøde GEA
Tid og sted endnu ikke fastlagt. 
Nærmere detaljer samt invitation følger.

GEA Linda Berkowitz, 
berkowitz@kvaeld.jay.net, 
tlf.: 39180412

24 .09.08 kl. 19.00-21.30
Hovedbiblioteket, 
Ahlmanns Allé 6, 
2900 Hellerup

Foredrag om postadoptionsrådgivningen
Temaaften med psykolog Marie Olsen-Kludt, der 
er en af de psykologer, som yder rådgivningen i 
Hovedstadsområdet.

Vietnamlandegruppen 
og LF Københavns 
Omegn

Tilmelding senest 17/9 ved ind-
betaling af 30 kr. pr. pers. på: 
Reg. 2123 Konto nr. 8135619095. 
Opgiv tlf. nr. på tilmelding

02.10.08 kl. 19.30
Regionshospitalet 
Viborgs Mødelokaler, 
Sct. Jørgensvej 11, 
Viborg

Generalforsamling – LF Gudenåen LF Gudenåen Mona Østergaard, tlf.: 86646171 
Tilmelding ikke nødvendig.

04.10.08 kl. 13.00-17.00 Foredragseftermiddag med Lene Kamm
Lene Kamm viser fi lmen ”Solen skinnede skarpt” 
og kommer ind på emnerne selvværd og  identi-
tetsproblemer. 

LF Fyn Rose Andersen, 
roseandersen@webspeed.dk, 
tlf.: 62226725/30174526, 
tilmelding senest 29. september

04.10.08 Hovedbestyrelsesmøde HB Forslag til dagsorden bedes 
sendt senest 14 dage før mødet 
til: foreningen@adoption.dk

06.10.08 kl. 19.00
Haderslev 
Idrætscenter 

Generalforsamling og foredrag                      
Thomas Kirkfeldt fra klinik for Syn og Udvik-
ling holder foredrag om genopbygning af evt. 
mangler, traumer og understimulering i den 
tidligste barndom. 

LF Sydøstjylland Tilmelding senest 4/9. 

07.10.08 kl. 18.30
Café Apoteket, 
Hellerupvej 40, 
2900 Hellerup

Generalforsamling 
Vi byder på mad og drikke efter generalforsam-
lingen!

LF Københavns Omegn

09.10.08 kl. 19.30
Fælleshuset, 
Majsvænget 15, 
8340 Malling

Generalforsamling  og foredrag 
- Adoption & Samfund LF-Østjylland  
Efterfølgende vil Ina Dyggard medlem af AS-U 
og bestyrelsen fortælle, hvad AS-U kan tilbyde 
de adopterede, og hvordan det er at være ung 
og adopteret. 

LF Østjylland Jeanette Lyk,        tlf.: 86297663 

18.10.08 kl. 10.00-18.00
Skælskør

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

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

19.10.08 kl. 10.00-18.00
Skælskør

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

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

24.10.08 kl. 15.00-17:30
KUA, Njalsgade 22, 
2300 Kbh. S.

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

Louise Svendsen, LS@LSRT.dk, 
tlf.: 26244064, tilmelding ikke 
nødvendigt.

29.10.08 kl. 19.00-22.00
Kulturhuset 
Pilegården, 
Brønshøjvej 17, 
2700 Brønshøj

Aften med hjerneforsker Ann Elisabeth 
Knudsen
Hvad sker der med barnets hjerne, hvis det 
mangler stimulation? Hvordan udvikles sprog? 
Og meget mere...

LF Københavns Omegn Tilmelding: 
koebenhavnsomegn@adoption.dk, 
(entré 100 kr.)

15.11.08 Hotel Frederik d. II, 
Idagårdsvej 3, 
4200 Slagelse

Generalforsamling
For Adoption & Samfunds hovedforening. Alle 
medlemmer er velkomne, husk at stemmeret kræ-
ver, at du er valgt delegat i din LF eller Intereresse-
gruppe.

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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