
GÅ-HJEM-MØDE 
om senfølger af seksuelle 
overgreb i barndommen

Mandag den 14. september 2015
kl. 15.00 – 18.00

UC Syddanmark
Campus Aabenraa 
Dr. Margrethes Vej 11-13 
6200 Aabenraa
(Seminaret)

Program
Kroppen husker: Hvor tidlig kan man få 
senfølger?

14.30 - 15.00 Kom, hvis du har lyst - så er der 
gratis kaffe, te og hjemmebag

15.00 - 15.05 Velkomst 
Ved Annette Feddersen, leder af Aabenraa Selvhjælp 
og Britta Kjærgaard, Sønderjysk Spor. 
 

15.05 - 15.15 Åbningstale 
Ved Svend Hansen Tarp (S), medlem af Aabenraa 
Byråd. 
 

15.15 - 16.50 En vej ud af overgrebenes skygge 
Michael vil fortælle sin historie med særligt fokus på 
de fysiske og psykiske symptomer, han har haft som 
følge af overgrebene og om den behandling, der har 
hjulpet ham til et liv, hvor senfølgerne fylder stadigt 
mindre.

Kort pause

Traumeforløsende kropsarbejde 
Line Rotenberg, psykoterapeut MPF og frivillig i CSM 
Syd – Frivilligsektion vil fortælle om, hvad der sker 
i kroppen, når et menneske udsættes for seksuelle 
overgreb, hvilken indflydelse disse traumer får senere 
i livet, og hvordan traumeenergien kan forløses.

Kort pause

16.50 – 17.00 Fremtidens behandling
Lise von Seelen, bestyrelsesmedlem i Aabenraa 
Selvhjælp, vil i sit oplæg komme ind på behand-
lingsmuligheder efter 2015.

17.00 - 17.10 Pause: Hatten til spørgsmål går rundt 
blandt publikum. 

17.10 - 17.50 Ordet er frit
Debat og diskussion på baggrund af spørgsmålene. 

17.50 - 18.00 Fælles opsamling og 
afslutning

Med forbehold for ændringer

www.synlighedsdagen.dk

det sætter sine spor...
Arrangører: spor

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://www.synlighedsdagen.dk
http://aabenraa-selvhjaelp.dk/
http://landsforeningen-spor.dk

