
det sætter sine spor...

Invitation til temaeftermiddag 
om senfølger af seksuelle overgreb i 
barndommen

Torsdag den 6. oktober 2016
kl. 13.00 - 16.15

Emil Aarestrup Auditoriet
Odense Universitetshospital
Hovedindgang
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Program – Tema: Håb 
 
13.00 - 13.10 Velkomst og åbningstale
Ved konferencier Birgit Madsen, leder af CSM – 
Frivilligsektion Region Syddanmark

13.10 - 14.10 Traumer, håb og behandling
Ursula Fürstenwald, aut.psykolog, specialist i 
psykotraumatologi og –terapi, præsenterer kon-
sekvenserne af barndomstraumer for vores krop, 
sind og relationer. Hun vil ligeledes præsentere 
en behandlingsmetode, Somatic Experiencing, 
udviklet af Dr. Peter A. Levine, som bearbejder 
traumer med en kropslig indfaldsvinkel.

14.10 - 14.25 Spørgsmål til Ursula Fürstenwald

14.25 - 14.45 Pause

14.15 - 15.45 En helende relation
Psykologen Janni Strandby og Birgitte Bovbjerg 
mødtes tilfældigt og på trods af mange udfor-
dringer, etablerede de en stærk relation, der kunne 
bære både smerte og håb. Denne relation blev 
Birgittes vej frem mod et bedre liv efter en barn-
dom fuld af voldsomme svigt og overgreb. Kom og 
hør, hvordan krydsfeltet mellem fagligt funderet 
terapi og et stærkt personligt engagement kan 
skabe heling af traumatiske skader.

15:45 - 16:00 Spørgsmål til Janni Strandby og 
Birgitte Bovbjerg

16.00 - 16.15 Fælles spørgetid og afslutning 

16.15 Tak for i dag
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Problemer med at mærke grænser

ARRANGØR
Synlighedsdagen i Odense er arrangeret af:
Fyn Spor 
- En lokalafdeling af Landsforeningen Spor.

Spor består af frivillige netværk, der arbejder for at 
oplyse om konsekvenser af seksuelle overgreb i barn-
dommen, og forbedre vilkårene for dem som lever 
med senfølger. 

www.synlighedsdagen.dk

Arrangementet er gratis og åbent 
for alle over 18 år.


