
det sætter sine spor...

TEMADAG om senfølger af 
seksuelle overgreb i barndommen

Lørdag den 19. september 2015
kl. 10.00 - 16.30

Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18
2300 København S

Program
Synlighedsdagen - 10 år med synliggørelse
10.00 – 10.05 Velkomst
Ved dagens konferencierer Carsten Borup, formand for 
Pårørendeforeningen For Seksuelt Krænkede, PFSK 

10.05 – 10.15 Åbningstale
Ved Karin Dyhr, forfatter og foredragsholder

10.15 - 11.00 Det tabuiserede menneske
Helle inviterer indenfor i den dysfunktionelle familie og 
giver et indblik i familiens dynamik og tabuets betydning 
for at opretholde familiens indre balance. Men kan man 
forestille sig, at det de samme dynamikker, som træder i 
kraft på samfundsniveau og medfører, at senfølgeramte 
mænd og kvinder bliver usynlige?

Kl. 11.00 - 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Fra tanke til tale 
Nynne fortæller om sin proces, som handler om mange års 
bearbejdelse, refleksioner, kampe og op- og nedture. Om 
vejen fra offer til selvstændig og om at nå dertil, hvor det 
giver en enorm styrke at stå frem og opleve, at hendes 
historie har betydning for andre.  

12.00 - 12.15 Pause

12.15 - 13.00 Dagbog
Fortællinger af Lissi Sys Kronborg
Udvalgt, bearbejdet og instrueret af Charlotte Munck. 
Forestillingen er opstået af idésamarbejde mellem Lissi Sys 
Kronborg, Marian Bridget Connolly og Charlotte Munck.

13.00 - 14.00 Frokostpause
Frokost kan købes i caféen.

14.00 – 14.45 Workshop del 1
I salen og tre tilstødende rum afholdes fire workshops:
1. Synlighed, netværk og forandring
2. Senfølger, Sejr, Synliggørelse, Stolthed – og Hverdag!
3. Sæt ord på senfølger
4. The challenge of intimacy
 

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Workshop del 2
Workshop 1 - 3 gentages. 4. The complex needs of adult 
survivors of child sexual abuse

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 16.30 Afslutningsevent
Ved Marian Bridget Connolly og Karin Dyhr

Konfliktmægling

Gruppeterapi

Tid, ro og tryghed

Individuel terapiS e l v h j æ l p s g r u p p e r

Væresteder

Juridisk rådgivning

Familieterapi

Bisiddere

Socialrådgivning

K r o p s t e r a p i

P å r ø r e n d e g r u p p e r

Spiseforstyrrelser

Stofmisbrug

Frygt for intim kontakt

Selvbeskadigelse

Posttraumatisk Stress Syndrom

Selvmord

Skam og skyldfølelse

Mangel på tillid

Ensomhed
Alkoholmisbrug

Mangel på selvværd

Problemer med at mærke grænser

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

