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Onsdag den 13. september 2017
Historier fra et arbejdsliv 
med socialt udsatte børn, 
unge og voksne

v/Erling Uhde Rasmussen
“Du starter forfra hver eneste gang. Du er 
aldrig bedre end det du sidst har leveret. 
Hver eneste gang skal du gøre det menin
gsfuldt, vedkommende og medrivende”. 
Morten Grunwald.

Erling vil fortælle fra sin tid på fynske 
døgninstitutioner for børn og unge og sin 
tid på Forsorgshjemmet St. Dannesbo.
Erling vil tale om værdighed, personlighed 
og respekt i forholdet til borgerne. Det 
at skulle kunne ”stå til regnskab” overfor 
borgeren, samfundet og sig selv. Han 
relaterer til den danske film ”Der kommer 
en tid” om børnene fra børnehjemmet 
Godhavn og i denne forbindelse, det at 
møde sine gamle elever/beboere mange 
år efter og derigennem stå til regnskab for 
det gjorte.

Onsdag den 11. oktober 2017
Vil du med til Israel?

v/Charlotte og Jørgen Thaarup
Charlotte og Jørgen Thaarup er begge 
præster. De har gennem en årrække ar
rangeret rejser til Israel, hvilket de kommer 
for at fortælle om.  

Israel er den moderne stat, hvor tre 
kontinenter mødes. Tre verdensreligioner 
har deres hellige steder spredt over 
hele landet. I Israel bor efterkommere af 
jødeforfølgelserne i Europa, afrikanske og 

arabiske lande samt mennesker der kan 
lede deres slægt helt tilbage til Jesu tid.
En rejse i Israel sætter os i forbindelse med 
tusinde års bibelhistorie og storpolitisk 
konflikt i verdensklasse. 

Onsdag den 8. november 2017
Lyt så dit barn taler  
og tal så dit barn lytter

v/Familieterapeut  
Berit Jochimsen
De fleste forældre oplever at komme til 
kort og føle sig afmægtig. Vi oplever fru
strationerne over at vores børn ikke hører 
efter og vi kommer måske til at fremstå 
mere irriterede og vrede end vi bryder os 
om.

December måned er lige om hjørnet  en 
måned med glæde, pynt, sang og gode 
oplevelser, men også utal af julegaveind
køb, forventninger, julearrangementer, 
søde sager og ikke mindst træthed i 
børnefamilierne. Mon ikke det vil være 
godt for os alle at få nogle gode råd til at 
sætte grænser og holde fast? 
Berit Jochimsen byder på redskaber til 
hvordan vi kan mindske konflikterne med 
vores børn. 

Onsdag den. 7. februar 2018
Love & Forgiveness  
- Kærlighed & Tilgivelse

v/Psykoterapeut, supervisor og 
underviser Kia Marquard
Livsfilosofien som kaldes Love & Forgive
ness, er udviklet af den amerikanske 
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terapeut, Leonard Shaw. Kia Marquard har 
siden 2008 haft et tæt samarbejde med 
Leonard Shaw og de har i Danmark lavet 
flere seminarer sammen.

De fundamentale antagelser i Love & 
Forgiveness er, at vi alle er forbundne med 
hinanden, og derfor dybest set hverken 
kan være ligeglade med eller upåvirkede 
af hinanden, og at der kun findes to 
følelsesmæssige tilstande: kærlighed og 
frygt. Alle andre følelser har udgangspunkt 
i en af disse to følelsesmæssige tilstande.

Indenfor alle trosretninger benyttes 
begreberne kærlighed og tilgivelse. Kia 
Marquard vil denne aften invitere os ind i 
begreberne i forhold til os selv og hinan
den. Hun vil udfordre os på vores måder 
at være kærlige på. Hun vil udfordre vores 
normer, vores evne til at tilgive, ikke kun 
andre men også os selv.

Onsdag den. 14. marts 2018
Familieveninde - hvad er 
det?

V/ Lotte Pedersen, Centerleder 
i Børns Voksenvenner og Mari-
anne Skovgård, familieveninde 
En familieveninde er en kvinde med 
overskud, tid og lyst til at involvere sig i en 
lille families liv. Hun matches med en enlig 
mor  typisk i alderen 3040 år med børn i 
alderen 06 år, som ufrivilligt er havnet i en 
situation hvor hun mangler kontakt med 
andre voksne. 

Besøgsvenindernes opgave er at være 
samme med familierne og tilbyde sin 
støtte hvor der synes at være et behov  

både i forhold til mor og barn. 
Marianne Skovgård som er besøgsveninde 
og Lotte Pedersen som er centerleder i 
Børns Voksenvenner byder på en aften 
med historier fra virkeligheden. 

Onsdag den. 11. april 2018
Konfliktråd – et tilbud til 
ofre og gerningsmænd

V/Ole Gudom Molbo
Har man været udsat for en forbrydelse, 
vil nogle få et tilbud om at møde gern
ingsmanden i et konfliktråd. Ole Molbo er 
ansat ved Odense Politi og fungerer som 
konfliktrådskoordinator. Han har gennem 
en årrække skabt rammerne for at offer 
og gerningsmand sammen med en række 
specialuddannede mæglere kan mødes og 
tale om overfaldet, røveriet, indbruddet, 
eller hvad det måtte være.

Konfliktrådet træder ikke i stedet for en 
retssag. Det er en mulighed for ofret til at 
fortælle gerningsmanden om, hvordan for
brydelsen har påvirket hans eller hendes 
liv, ligesom gerningsmanden kan forklare 
sine overvejelser omkring forbrydelsen.
På denne måde kan ofre bedre bearbejde 
deres vrede og angst, og gerningsman
den får mulighed for at forholde sig til de 
menneskelige følger af hans eller hendes 
kriminelle handling.

Ole Molbo vil denne aften dele ud af sine 
erfaringer og via anonymiserede historier 
fortælle hvilken betydning disse samtaler 
kan have for de impliceredes videre liv  
og måske også forstyrre vores billede af 
hvordan en krænker “ser ud”.
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Mad & Fællesskab 
- næring til maven, hjertet og hjernen 

Mad og fællesskab er et tilbud til dig og dine. 
Alle er velkomne  uanset tro, tvivl, humør, alder, hårfarve ... 
Så grib din familie, nabo eller venner i armen og kom hid.
Det vi mødes om, er en friaften fra de daglige pligter, hvor maden er 
lavet,  
børnene kan blive passet, og du kan nyde en times tid med en kop kaffe 
og lidt sødt, mens et foredrag om alverdens emner fylder rummet.

Maden er klar kl 17.00.
Foredrag og kaffe begynder kl ca. 18.00.
Aftenen slutter ca. kl 19.15
Prisen for både mad og foredrag er kr. 60,- for voksne  
og kr. 30,- for børn under 14 år.

Der vil være voksne som underholder børnene mens mor og far lytter  
til foredrag. 

Tilmelding:
Tilmelding sker senest søndagen inden arrangementet.
Du sender en mail til : madogfaellesskab@gmail.com
Af mailen skal fremgå antal voksne og børn. Du vil efterfølgende modtage  
anmodning om overførsel af penge og når det er registreret vil du modtage  
en mail med en billet.


