
TEMAEFTERMIDDAG om 
senfølger af incest og seksuelt 
misbrug i barndommen

Mandag den 3. oktober 
kl. 16.30 - 18.30

STARS 
Algade 84
4760 Vordingborg

Program
16.30 – 16.35 Velkomst 
Ved dagens konferencier Helle Borrowman, formand 
for Landsforeningen Spor. 
 

16.35 – 16.45 Åbningstale 
Ved Helle Linnet, Social-, sundheds- og arbejds-
markedsdirektør i Vordingborg Kommune. 
 

16.45 – 17.45 Pigebarn 
En personlig beretning af Mette Bluhme, sygeplejer-
ske og bosat på Møn. Mette debuterede som for-
fatter i 2014 med ”Perler på en snor”, og har netop 
udgivet ”Pigebarn”, som handler om en barndom med 
seksuelle overgreb og et ungdomsliv præget af 
fortrængning og anoreksi, men også af håb om en 
dag at få et normalt liv. 
 

17.45 – 18.00 Pause 

18.00 – 18.30 LivaRehab: Forebyggelse af gråzone-
prostitution  
Flora Ghosh, direktør og stifter af LivaRehab, 
fortæller om arbejdet i LivaRehab og nye forebyg-
gelses projekter i Sydsjælland.  

Efter oplæggene serveres der sandwich og drikke-
varer, og der er mulighed for at stille spørgsmål til 
oplægsholderne. 

Arrangører
   LivaRehab Sydsjælland
   TrygUngdom henvender sig  
   til unge mellem 18-30 år, som  
           grundet oplevelser med 
   prostitution og seksuelle 
   overgreb har komplekse sociale 
problemer som f.eks. misbrug, hjemløshed, social 
isolation, fysiske og psykiske skader. 

TrygUngdom tilbyder de unge, der befinder sig i region 
Sydsjælland, at modtage et behandlingsforløb og støtte i 
form af gratis, anonym rådgivning og individuelt tilrettel-
agte og gruppebaserede psykologforløb. 

Rådgivningen er åben mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 
10-15 og kan kontaktes på: 53 71 04 71 eller via mail: 
unge@livarehab.dk.

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisa-
tion som arbejder for at forbedre vilkårene for voksne der 
lever med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af 
seksuelle overgreb i opvæksten.

det sætter sine spor...
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Problemer med at mærke grænser

http://landsforeningen-spor.dk
http://livarehab.dk

