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

Mandag den 12. september 2016
kl. 15.00 – 18.00

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

Program
15.00 - 15.05 Velkomst 
Ved dagens konferencier, Lisa Henning, Bestyrelses-
medlem Aabenraa Selvhjælp og Britta Kjærgaard, 
medlem af Sønderjysk Spor – for voksne med senføl-
ger af seksuelle overgreb i barndommen.
 

15.05 - 15.15 Åbningstale 
Ved Poul Kylling Petersen, medlem af Aabenraa Byråd, 
Formand for Social- og Sundhedsudvalget. 
 

15.15 - 15.40 Fra overgreb og svigt til et sundt, 
glad og “helt liv” 
Eva Amalie fortæller hendes historie med henblik på, 
at give andre mod og håb for et godt og positivt liv, 
både med sig selv, spøgelserne og seksualiteten efter 
overgreb.

15.40 - 16.10 Et lokalt forankret tilbud til voksne 
med senfølger efter seksuelt misbrug
Marianne Timmermann, Bestyrelsesmedlem af Aaben-
raa Selvhjælp og Marianne Munk, bestyrelsesformand 
for Selvhjælp Kolding, beretter om erfaringer med 
brugere, der har senfølger efter seksuelle overgreb.

16.10 Pause med kaffe og kage

16.30  Kvalificeret rådgivning og hjælp 
Præsentation af det første hold frivillige rådgivere og 
teamets underviser Line Rotenberg.
Line Rotenberg, Psykoterapeut MPF og frivillig råd-
giver i Center For Seksuelt Misbrugte Frivilligsektion, 
vil fortælle om relationer og grænser

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

Arrangør: det sætter sine spor...

www.synlighedsdagen.dk
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