
KRIS
   Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

Årsberetning 2006



Indhold
 3.  Lægedom når seksualiteten kommer på afveje
 4.  Hjælper mennesker videre i livet
 5.  Terapi med professionelt afsæt
 7.  Samarbejde med det offentlige
   Kommentar af  socialminister Eva Kjer Hansen
 8.  Her møder du KRIS
 9.  KRIS Århus, KRIS Herning
 10.  KRIS Sydjylland/Fyn
 11.  KRIS Sjælland
 12.  Kurser og uddannelse
 13.  Symptomer ved seksuelt misbrug
 14.  Derfor arbejder KRIS
 15.  Oplevelser af  liv
 16. Udvikling
 17.  Bag om KRIS
 18.  Etta Cameron - protektor for KRIS
 19.  Forlag. Salg af  bøger
 20.  Her finder du KRIS

Årsberetning 2006
Udgivet af  KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre 
og Seksuelt misbrugte, 
Fredens Torv 2, 8000 Århus C. 
Tlf. 8618 3394. 
www.kris-dk.dk
Landsleder: Vibeke Møller, tlf. 8618 3394.
Formand: Mogens Svendsen, tlf. 9714 7052

Tekst: Hanne Baltzer, Baltzers bureau.
Layout og grafik: Erik Andersen
Fotos: Erik Andersen
Forsidefoto: ©iStocphoto.com/Shaun Lowe
Tryk: Videbæk Bogtrykkeri

At male sine inderste følelser kan være en del af  terapien frem mod 
en bedre tilværelse. Dette billede har kunstneren kaldt „Ramt“.

Denne årsberetning er sponsoreret af:

Helms TMT-Centret A/S

og  

Carpe Diem 05 A/S
(direktør Henry Jakobsen), Vildbjerg



KRIS Årsberetning 2006 Side 3

Lægedom når seksualiteten kommer på afveje

Opgaverne er ikke blevet færre eller 
mindre i KRIS. Behovet for lægedom til 
sårede og krænkede mennesker vokser i 
takt med den følelsesmæssige forarmel-
se, der sker i vores befolkning.
Rådgivning, selvhjælps- og støttegrup-
per er derfor fortsat vores hovedaktiv. 
Og vi søger stadig  efter gode rådgi-
vere og bisiddere. Seksuelt krænkedes 
problemer er langt hen ad vejen meget 
specielle set i forhold til andre udsatte 
gruppers, og de passer ikke særlig godt 
ind i de offentlige tilbud, der findes i 
dag. Vi ser et behov for telefonrådgiv-
ning, men mangler folk, der både er 
kyndige og vil stå til rådighed. Vi ople-
ver også et stærkt behov for at kunne 
give de hårdest belastede seksuelt mis-
brugte et sted, der kan yde døgnpleje.

Kurser når nye
Udadvendte kurser er et vigtigt instru-
ment, som giver os et frugtbart møde 
med de misbrugte, som ellers ville for-

blive i ubemærkethed. Gennem kurser 
kan vi også nå andre, som har brug for 
at få grundlæggende og faglig sikker 
viden om seksuelle overgrebs alvorlige 
skadevirkninger. Det være sig pårøren-
de eller mennesker, som ønsker at bistå 
os i kampen for de misbrugte.
Det er også et afgørende mål for os at 
komme i godt samarbejde med de so-
ciale myndigheder og andre, som kan 
være gode samarbejdspartnere i hjælpen 
til de misbrugte. Arbejdet med at op-
bygge lokalgrupper er fortsat i det om-
fang, vi har basis for det. 

Følelser i klemme
Seksuel drift anses i dag for at være et 
behov, som alle har ret til at få tilfreds-
stillet. Den er i udstrakt grad løsrevet 
fra ægteskabet mellem mand og kvin-
de og alt for ofte slet ikke bundet ind 
i kærlighedens trygge atmosfære, som 
den burde være. Det er ganske tids-
typisk, at tidens seksualundervisning 
handler meget lidt om de følelsesmæs-
sige problemer, som uvægerligt ram-
mer mange unge i deres forsøg på at 
manøvrere på det seksuelle område. 
Ligestilling mellem kønnene indebærer 
bl.a., at man overser, at kvinder er langt 
mere sårbare overfor tilfældige seksuelle 
forbindelser end mænd. Ikke nok med 

at de betaler den højeste personlige pris 
ved uønsket graviditet såvel som ved 
seksuelt overførte sygdomme, men de 
unge piger betaler også højeste pris fø-
lelsesmæssigt ved kortvarige seksuelle 
forbindelser. Stoffet oxytocin, som kun 
findes i ringe mængde hos mænd, ud-
løses ved seksuel aktivitet, og det øger 
tillid og tilknytning til partneren. Mange 
unge kvinder får derfor, i modsætning 
til de fleste mænd, udtalt depression og 
følelsesmæssig dyb smerte efter kortva-
rige seksuelle forhold.  

Ny opgave for KRIS
En fremtidig opgave i KRIS kunne væ-
re at yde rådgivning til den store gruppe 
af  mennesker, som lades i stikken med 
sjælesår, fordi ingen har lært dem at be-
skytte sig mod følgerne af  tilfældig sex.  
Hverken p-piller eller kondomer kan 
beskytte følelseslivet og rette op på de 
skader, der er sket. 

Respekt for den enkelte
 For os i KRIS er hvert enkelt menne-
ske værdifuldt og respekten for klien-
tens integritet er afgørende i udførelsen 
af  vort arbejde. Drivkraften er, at vi 
tilhører Kristus, og han sætter os stadig 
til at tjene Ham i de sårede, misbrugte 
og krænkede.

Af  Mogens P. C. Svendsen, formand for KRIS
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Kristine fik hjælp hos KRIS
„Min krop husker. Den sladrer. 
Den råber til mig fra fortiden. 
Sender billeder fra et helt andet 
liv.“
Ordene kommer eftertænksomt 
fra Kristine, som nære familiemed-
lemmer forgreb sig på, fra hun var 
4 til 12 år. 
Hun fik en stringent opdragelse i 
en kristen familie, og opdragelsen 
sammen med utallige overgreb 
„lammede hende i alle hendes 
menneskelige relationer“. 
- Jeg var i følelsernes vold, men nu 
er jeg fri. Jeg har fået redskaber, 
både hos psykologen og hos KRIS 
til at tackle de overgreb og de 
følelser, som skabte postyr inde 
i mig. Jeg har fået kortlagt alle de 
måder, jeg prøvede at beskytte 
mig på for at undgå flash-back fra 
fortiden. 
- Det er ikke kun overgrebene, der 
smerter, men at dem, jeg holdt 
af, dem, jeg troede på, forgreb 
sig på mig. De ødelagde troen på 
mennesket, det at kunne hvile og 
vise tillid. 

Hjælper mennesker videre i livet

Det giver mening at gøre en indsats, 
og det er muligt at hjælpe et menne-
ske videre i livet, så det ikke behøver 
at være fanget i destruktive mønstre, 
men i stedet kan fokusere på LIVET. 
For incestofre og de seksuelt misbrugte 
kræver det et opgør med en smertelig 
fortid, men gevinsten er et liv i frihed 
og respekt. 
Seksuelle overgreb kender ingen al-
der, social status eller nationalitet. Men 
ens for mange af  de mennesker, der er 
krænket seksuelt, er, at de tit lider på le-
geme og sjæl - og at overgrebene fandt 
sted i barndommen. Flere undersøgel-
ser peger på, at der i dag er omkring 10 
procent seksuelt misbrugte børn, alene 
i Danmark. Seksuelle overgreb er ofte 
præget af  hemmeligholdelse og trusler, 
men KRIS arbejder for at bryde tavs-
heden og hjælpe den enkelte. Det gør 
vi bl.a. gennem professionel rådgivning 
og terapi. 
KRIS udfører et professionelt terapeu-
tisk arbejde med udgangspunkt i et kri-
stent livs- og menneskesyn, der bl.a. pe-
ger på det enkelte menneske som unik 
og enestående.  Overlevere efter seksu-
elt misbrug har længe levet i tavshed. I 
KRIS er der mulighed for at få sat ord 

og følelser på oplevelser, man allerhelst 
havde været foruden. 
Landsorganisationen er fælleskirkelig, 
politisk uafhængig og tværfaglig. Selv 
om KRIS er en eksplicit kristen orga-
nisation, er der også ikke-troende eller 
ikke-kristne, der søger hjælp hos KRIS. 
Ca. en fjerdedel  af  dem, der søger 
hjælp hos KRIS, betegner sig selv som 
enten „ikke-troende“ eller „ikke-krist-
ne“. Det primære formål for KRIS er at 
hjælpe mennesker videre, ikke at mis-
sionere. Vi ønsker at give rum til den 
enkelte.
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Som de eneste i Danmark har KRIS 
siden 1991 tilbudt rådgivning, terapi og 
undervisning om incest og seksuelle 
overgreb med udgangspunkt i et kristent 
livssyn. KRIS dækker bl.a. en mål-
gruppe, som ellers ikke bliver dækket, 
hverken af  det offentlige system eller i 
tilstrækkelig grad inden for de kirkelige 
samfund, nemlig den gruppe af  kristne, 
for hvem kristendommen er deres livs-
grundlag.

Ud af offerrolle
Målet med terapien kan være, at den 
krænkede kommer ud af  en offerrolle, 
hvor svære følelser og et skadet selvbil-
lede dominerer hele tilværelsen. I stedet 
lærer hun/han at håndtere egne følelser 
med omsorg og egenkærlighed. For tro-
ende kan det også handle om at over-
give smerten til Gud og bede om fred 
og kraft i stedet for at bære det hele på 
egne skuldre. 

Samtaler er hjørnesten 
De terapeutiske samtaler er hjørnesten i 
behandlingen, og her er forståelse, em-
pati og accept nøgleord. Klienten sæt-
ter måske for første gang ord på både 
de sønderknusende oplevelser og lidel-
ser, han/hun har været igennem og de 

følgevirkninger, det har i deres nuvæ-
rende liv. 

KRIS hjælper hovedsagligt mennesker, 
der lider af  senfølger efter seksuelle 
overgreb. Hvis der er tale om klienter 
under 18 år, skal der være en godken-
delse fra forældrene/værgen og social-
forvaltningen, før terapien kan begynde. 

Professionel terapi med erfaring
Terapi skal forestås af  terapeuter. Det 
er et ufravigeligt princip hos KRIS og 
for alle, der ønsker at arbejde i KRIS, 
forudsættes det, at man er uddannet 
terapeut, har fungeret som bisidder i 
mindst et halvt år og har deltaget i flest 
mulige KRIS-kurser.

Alle, både lønnede og frivillige, som ud-
fører terapi hos KRIS, har en terapeu-
tisk uddannelse enten som psykologer 
med klinisk erfaring eller andre aner-
kendte terapeutiske uddannelser. Ca. en 
tredjedel af  de praktiserende terapeuter 
hos KRIS er uddannet ved ISARPAC 
– en international skole, der uddanner 
rådgivere og terapeuter ud fra en kristen 
tankegang til arbejdet med krænkede. 
(Se side 12.) 
En del af  medarbejderne i KRIS har 
selv været udsat for incest og seksuelle 
overgreb. 

Bisidder
I KRIS er der oftest to medarbejdere 
med ved en terapeutisk samtale; en 
terapeut og en bisidder. For det før-
ste kan det opfylde klientens behov for 
sikkerhed, at der sidder tre mennesker 
i rummet stedet for kun to, især hvis 
vedkommende har erfaringer, hvor det 
at være alene med et andet menneske 
betød fare og udsathed. For KRIS giver 
denne ordning mulighed for at sikre ud-
dannelse, indsigt og personlig udvikling 
for nye medarbejdere.

Terapi med professionelt afsæt
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Hollandsk inspiration
De terapeutiske virkemidler spænder 
vidt og indbefatter f.eks. kognitiv tera-
pi, tegneterapi, gestaltterapi, refocusing 
og forskellige psykodynamiske meto-
der. Som noget særligt anvender KRIS’ 
terapeuter også metoder fra konceptet 
„Kraftfuld fred“, som er udviklet af  
den hollandske teolog Teo J. van der 
Weele. Hovedbegrebet i denne måde at 
arbejde på er shalom – et hebraisk ord, 
der står for fred, og yderligere betegner 
en tilstand af  sundhed, helhed og ny 
kraft. I terapien kan ønsket om shalom 
indgå i bøn og forbøn, hvis klienten 
ønsker det. Bønnen kan også gælde en-
kelte kropsdele og områder, der volder 
klienten problemer. For mange troende 
klienter er det virkningsfuldt og helen-
de at inddrage bøn og forbøn som et 
supplement til samtaleterapien, ligesom 
den omsorgsfulde inddragelse af  krop-
pen kan have en tydelig terapeutisk effekt.

Her er mit liv
Et andet redskab i terapien er „LIVSLI-
NIEN“, hvor den enkelte kronologisk 
skriver vigtige begivenheder ned fra sit 
liv. På godt og ondt. Senere hen i for-
løbet farvelægges „LIVSLINIEN“, og 
man kan for alvor få øje på de mørke 
pletter, som terapien så skal vaske lysere 
gennem hårdt arbejde i den enkelte. Li-
geledes er de lysere områder udtryk for 
positive oplevelser.

Mit indre barn
Et trejde redskab er arbejdet med „det 
indre barn“, hvor man går ind og arbej-
der med mennesket på det tidspunkt, 
hvor det blev traumatiseret. Vedkom-
mende går nemlig psykisk i stå på flere 
måder, og ved at gå tilbage og træde 
ind i situationen fra dengang, bliver det 
muligt for den enkelte at arbejde sig ud 
af  lidelsen.  

Par- og familieterapi
KRIS tilbyder også terapi for par, hvor 
begge deltager hver gang. Ligeledes 
kan partneren være med i  ægtefællens 
terapi. Også egentlig familieterapi er en 
del af  tilbuddet.

Gratis for grupper 
KRIS kører dels gruppeterapeutiske 
forløb, hvor deltagerne arbejder med 
individuelle problematikker, dels støt-
te/selvhjælpsgrupper, hvor fokus er på 
social kontakt og gensidig hjælp. Del-
tagelse i grupperne er for det meste et 

supplement til den individuelle rådgiv-
ning og terapi. Og det er gratis at del-
tage. Ud over de terapeutiske effekter 
bidrager arbejdet i grupperne også til at 
opbygge kontakter med ligestillede og 
kan være første skridt mod et velfunge-
rende socialt liv.

Oplysning til kirken 
Seksuelle overgreb finder sted i alle 
kirkesamfund. Det kan de hundredvis 
af  mænd og kvinder, der i de sidste 15 
år har søgt hjælp hos KRIS, bevidne. 
Derfor har KRIS også oplysning som 
en af  sine hovedopgaver gennem kur-
ser, foredrag og artikler i kirkelige blade 
og aviser.

Rosengudstjenester – de eneste 
i Danmark
Rosengudstjenester arrangeret af  KRIS 
i samarbejde med kirken er særlige 
gudstjenester for mennesker, som har 
været udsat for seksuelle overgreb. Her 
går kirken ind med sit sprog og støtter 
den misbrugte og er på ofrets side.

Betaling
Hos KRIS betaler klienterne 300 kr. pr. 
samtale. Mindre bemidlede klienter kan 
få afslag i prisen, men generelt holdes 
fast i en delvis medfinansiering. Langt 
de fleste bibeholder lettere en følelse af  
værdighed og ligeværd, når de betaler 
for samtalerne. 

Hos KRIS kan du forvente
 • Tavshedspligt
 • Professionalisme
 • Forbøn, hvis du ønsker det. 
 • Anonymitet
 • At blive set som en  

 kostbar perle.
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KRIS samarbejder med det offentlige sy-
stem. Nogle klienter bliver henvist gen-
nem socialforvaltninger, lægehuse eller 
uddannelsesinstitutioner.
Siden 2002 er KRIS’ arbejde hovedsag-
ligt blevet finansieret af  Socialministe-
riets satspuljemidler, og KRIS håber, at 
det harmoniske samarbejde med Social-
ministeriet og den værdifulde finansielle 
støtte til arbejdet kan fortsætte.

Med i ekspertråd
I forbindelse med forsøgsordningen 
„Psykolog-ordning for mennesker, som 
har senfølger af  incest“ sidder Vibeke 
Møller, landsleder i KRIS, i det offi-
cielle ekspertråd, der skal evaluere for-
søgsordningen i august 2007. Der er to 
møder årligt i rådet. 

Faglig kompetence
Områdeleder Inger Andersen, KRIS-
Sjælland, er udpeget som repræsentant 
for de frivillige incestorganisationer i 
Danmark til den faglige følgegruppe 
„Seksuelle overgreb“ i Styrelsen for 
Specialrådgivning og Social Service i 
København.  

Seksuelle overgreb er stadig meget tabu-
belagt i Danmark. Mange, som har væ-
ret udsat for et seksuelt overgreb, væl-
ger at forsøge at glemme det og nogle 
prøver at fortrænge det helt. Det har 
ofte nogle meget alvorlige konsekven-
ser for den enkelte at gå rundt med 
disse forfærdelige minder, uden at have 
nogen at tale med. De fleste er ikke i 
stand til at tale med personer i deres 
omgangskreds og har brug for steder, 
hvor man kan henvende sig anonymt. 
 

Denne første henvendelse kan være 
meget svær. Mange gange kræver det en 
stor overvindelse for en, der har været 
udsat for et seksuelt overgreb at bede 
om hjælp. Der er tale om et meget sår-
bart menneske, der rækker ud efter en, 
som bare er i stand til at tage i mod. 
Hverken mere eller mindre. 
 
Her må vi være ærlige og erkende, at 
det offentlige system ikke altid formår 
at levere varen. Det er her, det frivil-

lige sociale arbejde har sin styrke og sin 
værdi - i de menneskelige relationer. En 
god indledende kontakt er ofte forud-
sætningen for, at den enkelte finder styr-
ken til at starte i et behandlingsforløb. 
 
KRIS yder et væsentligt bidrag i arbejdet 
med mennesker, der har været udsat for 
seksuelle overgreb. KRIS er i øvrigt også 
en aktiv medspiller i Socialministeriets 
arbejde med seksuelle overgreb, og jeg 
ser frem til et fortsat godt samarbejde.  

KRIS er en aktiv medspiller
Af  Eva Kjer Hansen, socialminister 
Foto: Jens Honoré

Samarbejde med det offentlige
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Jeg er en ung kvinde 
på 27 år

Som barn og ung blev jeg 
misbrugt af  min mors mand. Han 
blev senere anmeldt til politiet, og 
jeg kom i behandling første gang.

Da jeg senere møder min 
kommende mand, dukker der 

mange ting op igen fra fortiden. 
Derfor beslutter jeg mig for at gå 
i behandling hos KRIS, så jeg kan 
redde mit forhold. Hos KRIS kan 
jeg kombinere det åndelige, psyki-
ske og fysiske med professionelle 

behandlere. Nu har jeg gået et 
halvt år to gange om måneden og 
føler mig mere og mere hel. Efter 

mange år, hvor vi ikke har haft 
kontakt i familien, er kontakten 

nu genoprettet. 
Der er lang vej endnu, men jeg er 
taknemlig for at være i den rette 

behandling.

KRIS blev startet af  ildsjæle i 1991. 
I dag dækker organisationens virke hele landet og en del af  den kristne kirke i Danmark.

KRIS har hovedsæde på Fredens Torv 2 i Århus, afdelingskontorer i Fredericia, Hellerup, Næstved og Herning.
 Der er fire deltidsansatte, som hver har 30 timers lønnet arbejde. Derudover er der på landsplan fast tilknyttet 40 frivillige medarbejdere, der arbej-

der som terapeuter eller bisiddere. Nogle har arbejdet som frivillige i mere end 10 år. 
I 2006 havde KRIS i Århus, Herning og Fredericia 353 rådgivninger og på Sjælland 596 rådgivninger.

Her møder du KRIS
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KRIS - Århus

KRIS - Århus bor sammen med lands-
organisationens sekretariat og „Forlaget 
KRIS“. Her arbejder to lønnede medar-
bejdere: landsleder Vibeke Møller, som 
er læge og terapeut og sekretær Jette 
Friis Jacobsen, der også arbejder som 
terapeut. Desuden er der 22 frivillige 
medarbejdere. 

I 2006 havde KRIS i Århus, Herning og 
Fredericia 353 rådgivninger, og desuden 
har der været 130 henvendelser via mail 
og telefon. Klienter, der får rådgivning 
pr. e-mail, bor typisk for langt væk til at 
kunne møde regelmæssigt op til samta-
ler eller det er mennesker, der af  andre 
årsager har det bedre med at kommu-
nikere via mail. Vibeke Møller har lø-
bende i 2006 haft en selvhjælpsgruppe 
i Århus. 

Lokalt samarbejde
Lokalt samarbejder KRIS Århus tæt 
med blandt andre Joan-Søstrene, Chri-
stineCenteret og Kvisten. I 2006 blev 
der holdt en synlighedsdag i samarbejde 
mellem disse fire organisationer, hvor 

problematikken om incest og seksuelt 
misbrugte, var på dagsordenen. Desuden 
fik deltagerne viden om, hvad procedu-
ren er, og hvad der sker, når man anmel-
der seksuelle overgreb til politiet. 

Fysiurgisk massør og fysioterapeut 
Ludwiga Lindegaard tilbød i 2006 gratis 
massage og afspænding til to klienter 
hver 14. dag. Behandlingerne kan vir-
ke understøttende på den terapeutiske 
proces og hjælpe klienterne, som tit har 
kroniske spændinger, med at slappe af.

Medarbejderpleje
Hver måned er der medarbejdermøde 
og supervision for alle medarbejdere i 
Århus afdelingen. 

Herning afdelingen af  KRIS startede 
op i december 2006, hvor tre klienter 
begyndte at komme til terapi. Helene 
Svendsen er områdeleder og terapeut. 
Desuden er der to frivillige bisiddere 
tilknyttet. 

KRIS - Herning

I Kølkær er der endvidere en støtte-
gruppe for seksuelt misbrugte, som har 
fungeret rigtig godt gennem flere år. 
Intensionen er at få en erhvervslejlig-
hed inde i Herning, men det viser sig at 
være meget svært at finde egnede loka-
ler. Pt. benytter KRIS en privat bolig i 
Kølkær, lidt uden for Herning.
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Geografisk dækker KRIS i Fredericia 
det sydlige Jylland samt Fyn. Afdelingen 
drives udelukkende af  ulønnede medar-
bejdere, og områdeleder er sygeplejer-
ske og terapeut Rie Bjerre. Desuden er 
der tilknyttet tre terapeuter. 
KRIS Sydjylland/Fyn har haft seks kli-
enter i løbet af  2006, som er kommet til 
samtaler jævnligt. Der er tale om lang-
varige terapiforløb. 
Af  og til ringer nogle for at høre om 
arbejdet i KRIS, f.eks. lærere, social-

forvaltninger eller mennesker, der vil 
have klarhed over, om de selv er blevet 
misbrugt. Landsleder Vibeke Møller har 
desuden haft supervision i afdelingen 
en gang hver måned. 
KRIS Sydjylland/Fyn arbejder fort-
sat med at synliggøre arbejdet overfor 
f.eks. sagsbehandlere, psykologer og 
psykiatere for at få flere henvendelser, 
end det har været muligt i 2006. Des-
uden har afdelingen i Fredericia prøvet 
at starte selvhjælpsgrupper op i 2006. 

KRIS Sydjylland/Fyn

Vidnesbyrd fra en overlever
Jeg blev som seks-årig udsat for incest, 
og krænkeren var min mors daværen-
de mand. Overgrebene sluttede kort 
efter min otte års fødselsdag.
De seksuelle overgreb betød, at jeg 
gik fra at være et meget livsglad og 
livligt barn til at være bange, kuet og 
indelukket.
Jeg gjorde alt for at skjule min grimme 
hemmelighed, men som 18-årig brast 
boblen. Og alt kaosset styrtede ud 
som betændelse fra en byld.
I kølvandet fulgte der utallige selv-
mordsforsøg, indlæggelser, overvægt, 
diagnosen skizofreni, og jeg mistede 
mit syn. Alt det skulle der til, før 

jeg fik øjnene op for, at jeg blev nødt 
til at få hjælp til at takle min grimme 
hemmelighed. 

Lever igen
Fra det øjeblik begyndte det igen at 
gå frem ad. Som det første fik jeg mit 
fulde syn tilbage, og dernæst indrøm-
mede min psykiater, at jeg var fejl-
diagnosticeret og i stedet led af  post 
traumatisk stress pga. barndommens 
traumer.
Jeg er 27 år og har gået i terapi hos en 
af  KRIS‘ terapeuter et år. Og mit liv er 
totalt forandret. Jeg er både medicin- 
og diagnosefri. Lykkelig for, at jeg har 
fundet mit gamle jeg, fuld af  energi og 

med masser af  gåpåmod. Og nu ser 
jeg frem til at kunne komme af  med 
min pension og blive uddannet psyko-
log eller sociolog. Jeg har et meget 
stort ønske om at kunne hjælpe andre 
incest ofre til at blive incest overlevere 
som jeg selv. Samtidig er det relevant 
at sætte mere fokus på, hvor vigtigt 
det er at komme frem med, at man 
har været udsat for seksuelle overgreb. 
Ellers kan det have fatale slutninger 
for livet.

Karina
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For KRIS-Sjælland var 2006 året, hvor 
visioner og planer blev lagt og ekstra 
midler blev søgt og formidlet. F.eks. 
blev der brugt tid på at mødes med og 
informere de socialpolitiske ordførere 
på Christiansborg om det vigtige arbej-
de med seksuelt misbrugte. 

Rådgivning på flere sprog
Desuden fik KRIS en ny afdeling i 
Næstved, så nu består KRIS-Sjælland af  
KRIS i Næstved og KRIS i Hellerup. Vi 
har således udvidet vores rådgivnings-
område.
Desuden har vi fået oversat vores bro-
chure om arbejdet til engelsk, fransk 
og spansk. Rent faktisk kan vi også yde 
rådgivning på de tre nævnte sprog. 

På centeret i Hellerup er der ansat so-
cialrådgiver Inger Andersen som koor-

som f.eks. musikterapeuter, der er gode 
til stemmetræning eller afspændings-
pædagoger. Afspænding tilbydes hos 
afspændingspædagog Gobaneh Ella D. 
Poulsen og stemmetræning (også kaldt 
synlighedstræning) tilbydes hos opera-
sanger og musikpædagog Stig Möglich 
Rasmussen.  

Undervisning giver viden
KRIS-Sjælland har undervist på aften-
skole i 2006 om emnet „At bryde tavs-
heden“. 

Mennesker med engagement
Lokalgrupperne består af  mennesker 
med interesse for arbejdet i KRIS. De 
mødes en til to gange årligt, hvor der 
udveksles ideer og erfaringer inden-
for området. Netværket, som tæller de 
frivillige medarbejdere, mødes hver 14. 
dag, hvor de bl.a. gennemgår de nye 
studiehæfter, som KRIS udgiver, får 
besøg af  fagpersoner, som f.eks. den 
psykiatriske konsulent, samt modtager 
individuel supervision i gruppe. Det er 
en form for supervision, hvor man bru-
ger gruppens ideer og tanker ind i den 
enkeltes supervision, så KRIS til sta-
dighed kan blive bedre til arbejdet med 
mennesker. 

dinator af  det regionale arbejde og som 
terapeut. Fra 1. januar 2007 er Marian 
Bridget Connolly ansat på 30½ time for 
at imødekomme det stigende antal hen-
vendelser. Endvidere er der 11 frivillige 
tilknyttet centeret, heraf  tre psykologer 
og to terapeuter. Centeret har også en 
psykiater tilknyttet som konsulent. 

 I 2006 havde KRIS Sjælland 596 sam-
taler i alt. Der blev holdt en vellykket 
Synlighedsdag sammen med Støttecen-
teret mod Incest i Danmark

Nye bisiddere
Bisidderuddannelsen på Sjælland går i 
gang i august 2007. Formålet med den-
ne uddannelse er at undervise og dele 
ud af  KRIS‘ mangeårige erfaring, lige-
som det er ønsket at kunne rekruttere 
nye medarbejdere gennem uddannelsen. 
Desuden er der ideer om at etablere 
fast telefontid samt senere telefonråd-
givning, så folk, uagtet tid og sted, kan 
ringe ind til professionelle rådgivere. 

Forskellig hjælp
Intensionen er at hjælpe det enkelte 
menneske på bedst mulig måde. Derfor 
er KRIS også opmærksom på at ind-
drage andre terapeuters kompetencer, 

KRIS-Sjælland
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Kurser og uddannelse

Internationalt
Gennem arbejdet i ISARPAC holder 
KRIS sig orienteret om den internatio-
nale udvikling inden for arbejdsfeltet. 
Forkortelsen ISARPAC står for „The 
International School of  (Sexual) Abuse 
Related Pastoral Counselling“. Det er 
navnet på en international skole  i flere 
lande, der tilbyder en tre-årig uddan-
nelse  „Christian Counselling Training“. 
Uddannelsen henvender sig til menne-
sker, der ønsker at arbejde med behand-
ling, sjælesorg og terapi ud fra en kri-
sten tilgang - og med særligt fokus på at 
blive i stand til at hjælpe overlevere af  
seksuelt misbrug. Skaberne bag er den 
hollandske præst Teo J. van der Weele 
og læge Vibeke Møller fra KRIS. Siden 
skolens start i 1993 har 76 personer fra 
12 nationer gennemgået uddannelsen. 

Vibeke Møller har haft flere opgaver 
med undervisning i udlandet. I 2006 
i Norge, Schweiz, Belgien, Indien,  
Egypten og Sverige.  

I Danmark
Uddannelse af bisiddere
For at sikre, at den store faglige viden 
og erfaring, der samles hos KRIS’ med-
arbejdere - især terapeuter og bisiddere 

- bliver givet videre, startede KRIS i 
september 2005 en ny ni måneders ud-
dannelse af  bisiddere. I løbet af  2006 
blev det første hold færdigt. Uddannel-
sen ledes af  Torsten H. Pedersen i sam-
arbejde med Vibeke Møller. 

Kurser 
Der er KRIS kurser af  forskellig varig-
hed for medarbejderstaben. I 2006 var 
hollænderen Rosanne de Bruin i Dan-
mark, og hun underviste bl.a. i spisefor-
styrrelser. 
I Lind ved Herning var der desuden et 
kursus om generne efter seksuelle over-
greb. Vibeke Møller underviste også på 

Vil du være med i et 
spændende arbejde for 

andre mennesker? 

KRIS har brug for frivillige 
medarbejdere med hjerte for 
at hjælpe incestofre og sek-

suelt krænkede. 

Kontakt KRIS 
på tlf. 8618 3394

Bliv medarbejder
i KRIS

en dag afholdt af  psykiatrien i Viborg 
Amt. Emnet var: Seksuelle overgreb og 
psykiatri.

Supervision
Alle medarbejdere i KRIS - både de an-
satte og de frivillige - modtager regel-
mæssig supervision. 
Desuden ydes supervision til enkelt 
personer uden for KRIS og til medar-
bejdere, der arbejder med incestofre på 
Lundevanns Senter i Norge. 
Supervision er et vigtigt redskab til 
faglig og personlig udvikling. Samtidigt 
modvirker det udbrændthed og sekun-
dær traumatisering, som kan opstå, når 
man arbejder intensivt med mennesker, 
der har svære lidelser og problemer.

„Lågen“ - på vej fra krænkelse til kreativ 
tænkning.
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Typiske problemer for voksne, 
der har været udsat for seksuelle overgreb

• Lavt selvværd, selvhad
• Skyld- og skamfølelser
• Mistillid og angst
• Depression og selvmordstanker
• Seksuel dysfunktion 
• Problemer i parforholdet
• Besvær med at indgå i nære  

relationer
• Spiseforstyrrelser og afhængig-
 hedsmønstre
• Dårlig kropsbevidsthed

• Kroniske smerter og  
anspændthed

• Manglende personlige grænser 
• Social isolation
• Søvnbesvær
• Koncentrationsbesvær
• „Uforklarlige“ reaktioner på  

situationer, lyde og lugte.

Uden hjælp er følgevirkningerne ofte 
livsvarige og stærkt invaliderende.

Seksuelle overgreb behøver 
ikke kun at være kropslige. 
Det kan være ikke-passende 
udråb om sin datters bryster 
eller bagdel. Det kan være, at 
mor og far er alt for åbne om 
deres eget sexliv, lader porno-
blade ligge tilgængelige for 
barnet eller lader døren være 
alt for åben til soveværelset.

Nogle har fortrængt deres oplevelser i 
mange år, men pludselig kan en aktuel 
situation danne baggrund for, at min-
derne dukker op. Det kan f.eks. være en 
person, der minder om krænkeren i ud-
seende eller et ord, et sted, en duft eller 
begyndelsen af  sit eget voksne samliv.

Symptomer ved seksuelt misbrug

Sådan er det for den misbrugte
• Mangel på tillid til andre mennesker er et gennemgående problem. Det giver 

vanskeligheder i relationer - på arbejdspladsen, i kirken, blandt venner og 
overfor partneren. 

• En følelse af  at være anderledes, brændemærket, stigmatiseret. 
• Oplevelse af  at bære på skyld og skam. Her lykkes det for krænkeren at 

overføre disse følelser til offeret.
• Have det dårligt med sin krop. Nogle lægger bevidst kilo efter kilo på, andre 

går med løstsiddende tøj for at kamuflere deres krop, så mænd ikke skal 
kigge efter dem. Atter andre har spiseforstyrrelser, hvor de vil være så tynde 
som muligt og vise, at de har kontrol med noget her i livet. 
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Derfor arbejder KRIS

KRIS arbejder for at modvirke 
tabuisering, passivitet og fejlbehandling

1. KRIS rådgiver og vejleder medarbejdere i private og offentlige 
virksomheder samt kirkesamfund, f.eks. i forbindelse med konkrete 
tilfælde af  overgreb eller bistand. KRIS opfordrer til at udarbejde 
regelsæt og handlingsplaner på området. 

2. KRIS oplyser og vejleder skoleelever og studerende. Det er vigtigt, at 
den kommende generation kender til problematikken og dens omfang, 
lige såvel som muligheder for hjælp.

3. KRIS deltager aktivt i mediernes debat for at bidrage til bred folkelig 
oplysning og samtidig påvirke den sociale og politiske udvikling i retning 
af  bedre støtte til krænkede og deres nærmeste.

Nu kan jeg tage vare på mig selv
Jeg er en kvinde på 26 år. Jeg er ikke op-
draget kristent, blev hverken døbt eller 
konfirmeret. Havde en barsk barn- og 
ungdom med incest og omsorgssvigt, 
og min far begik selvmord, da jeg var 
fire år. Alt det førte til, at jeg som 19-årig 
blev drevet ud i et stofmisbrug, for jeg 
kunne ikke holde minderne fra barn-
dommen ud.
Som 19-årig havde min tvillingesøster 
haft kontakt til en gadepræst, og hun 
lærte mig nogle lovsange. Det var ved 

en strand, min søster og jeg knælede 
og bad til, at Gud måtte være hos os. 
Da mærkede vi begge pludselig, at 
Gud var der, og at Han sagde, vi ikke 
var faderløse for Han var vores far. Vi 
løb jublende ned ad stranden, og skreg 
saligt „Vi har en Far! Vi har en Far!“
Fra den dag kom jeg nærmere Gud, og 
han har sørget for, at jeg i dag har det 
godt. Jeg kom også i kontakt med gade-
præsten og blev døbt af  hende som 
21-årig. Da var jeg indlagt på Skt. Hans 
Hospital, for stofferne havde gjort mig 

psykotisk. Efter flere forsøg kom jeg 
ud af  stofferne, og gennem præsten 
fik jeg kontakt til KRIS.
På det tidspunkt hærgede de seksuelle 
krænkelser mig i en grad, der gjorde,
at jeg røg ind og ud af  psykiatrisk 
afdeling hele tiden. Nu har jeg haft et 
langt stabilt forløb med en dygtig tera-
peut hos KRIS og er nu kommet så 
langt, at jeg kan tage vare på mig selv. 
Har mod på livet igen. Lever i Guds 
lys nu - ikke i offerrollens mørke.

Rikke

rose
indsættes
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Oplevelser af liv

Jeg ser frem til hver onsdag - om en støttegruppe for incestofre

Første gang, jeg hørte om KRIS, var på et kursus, hvor en medkursist 
nævnte, at hun skulle til at starte i en støttegruppe for incestofre. Det førte 
til, at jeg også startede i gruppen. 
Vi mødes hver onsdag i halvanden time. På mødet deltager terapeut 
Vibeke Møller fra KRIS. Nogle gange kommer Vibeke med et oplæg om 
et bestemt tema. Andre gange snakker vi om, hvordan vores uge er gået 
og hvilke situationer, der er svære lige nu. Det er ikke terapi, men et forum 
for erfaringer. Bagefter hygger vi os sammen f.eks. ved fælles spisning. 
Dette er en god øvelse for mig, da jeg i min hverdag oplever, at det er 
svært for mig, og at jeg ofte trækker mig fra det sociale. Jeg er taknemlig 
for, at jeg kan fortsætte i gruppen. Jeg oplever gruppen som et trygt sted 
at øve mig og ser frem til hver onsdag. 

Susanne

Mens jeg sidder her i min trygge hule
Har jeg næsten glemt

Her mens alt er stille og mit hjerte er i ro
Er det svært at mindes det der gjorde ondt. 

Tryg i min hule
Mens mit hjerte er i ro

Lytter jeg stille til tankerne i mit sind
Da må jeg undres
Har jeg da glemt.

Glemt det der før gjorde så ondt
Hvor er de dybe tanker

Tanker om det der rør sig i menneskenes færden
Hvor er smerten, jeg ikke kunne slippe?

Men frem for alt
Har jeg da glemt det der gjorde så godt

Har glemt de stille stunder
Hvor solen kyssede min kind 

og vinden puslede om min sjæl.
Tider hvor glæden fandt et hul. 

Mit hjerte er i ro
Men glemt er ej smerten, sorgen eller glæden

Trygt i mit indre dvæler de for nu. 

KRIS’ kerneydelser dækker tre 
overordnede områder

• Direkte hjælp til incestofre og seksuelt 
misbrugte - og deres pårørende

• Undervisning om incest og seksuelt 
misbrug

• Generel folkelig oplysning om temaet 
incest og seksuelt misbrug



Side 16  KRIS Årsberetning 2006

Udvikling

At være bisidder i KRIS
Som bisidder er jeg medvidne til livets barske realiteter. Jeg bliver mindet om 
den smertelige del af  menneskelivets kår, men tillige om menneskets evne til at 
kæmpe og overleve. Desuden bliver jeg ofte selv berørt i samtalens løb og tilskyn-
det til at bede om Guds nærvær og hjælp for både klient og terapeut. 
Det er også lærerigt og opmuntrende at være bisidder og få lov til at følge med 
i et menneskes helbredelsesproces og stykvise erfaring af  afklaring og større 
frihed. Selv føler jeg mig ofte i mere kontakt med livets kerne og realitet efter at 
have været „på“ som bisidder. - Og mere taknemmelig! Både over selv at være i 
live og over erfaringen af, at der er håb for alle os, der har kæmpet, og kæmper. 
At der ER hjælp at hente, og at et terapeutisk forløb kan være en værdifuld del af  
denne hjælp. Det erfarer man både som bisidder og klient i KRIS.

Bisidder i KRIS

„Muren“. Tilværelsen kan være opdelt i sort/hvidt og farver. 
KRIS hjælper med at slå muren ned.

NYE DIMENSIONER
’Kom så helt forslået,
men blev nu forstået,
kom som tigger, uden værd,
men blev respekteret her!
’Kom med mange års strabadser,
med et liv, der hang i laser,
men fik andre „klæder“ på,
som var lettere og mindre grå,
så mit tankemaleri fik nye dimensioner
og mit hjertes melodi, helt nye toner,
og så det, der før var bare tidsfordriv
fik mening nu og strøm af  liv.....
 
Det var godt at gennemgå det svære
i en terapeutisk atmosfære!

Ida, Tidligere klient i KRIS 
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Alle, der er interesserede i KRIS’ ar-
bejde, kan blive optaget i repræsentant-
skabet for KRIS. Nye medlemmer skal 
godkendes af  bestyrelsen og repræsen-
tantskabet. Repræsentantskabet, der har 
85 medlemmer, skal indstille og god-
kende nye bestyrelsesmedlemmer. Det 
sker på det årlige repræsentantskabs-
møde. Derudover kan medlemmer af  
repræsentantskabet komme med forslag 
til organisationens arbejde og påtage sig 
enkelte opgaver f.eks. i arbejdsgrupper 
eller lokalgrupper. 

Bestyrelse
Bestyrelsen består af  seks medlemmer, 
som for tiden repræsenterer Folkekir-
ken, Apostolsk Kirke, Den græsk orto-
dokse Kirke og den uafhængige frikirke, 
Fælleskirken.

Bag om KRIS

Bestyrelsen i 2006 har bestået af  for-
mand Mogens Svendsen, Vibeke Møl-
ler, Inger Andersen Anni Moslev, He-
lene Svendsen og Mette Brolykke. Anni 
Moslev og Mette Brolykke sidder ikke 
længere i bestyrelsen. En stor tak til 
dem for indsatsen i KRIS. 

Nyt medlem
Ny i bestyrelsen er Kristian Larsen, og 
han er godt i gang med arbejdet:
– Som konsulent i Videns- og Formid-
lingscenteret for Socialt Udsatte har jeg 
arbejdet med området „voksne med 
senfølger af  seksuelle overgreb i barn-
dommen“. Efter jeg stoppede som kon-
sulent, blev jeg spurgt, om jeg havde 
lyst til at bidrage til arbejdet i bestyrel-
sen for KRIS, hvilket jeg takkede ja til. 

KRIS i tal:
I 2006 var der:

Indtægter på 1.580.581 kr. 
Udgifter på 1.616.025 kr. 

Egenkapitalen i KRIS 
er på 118.277 kr.  

KRIS‘ arbejde er til stor gavn for man-
ge, og det er vigtigt at støtte det.

Lokalgrupper
Der er lokalgrupper i Herning og Hel-
lerup. Lokalgrupperne udbreder kend-
skabet til KRIS ved f.eks. at uddele bro-
churer, arrangere foredrag og kontakte 
lokale kirker og andre dele af  lokalsam-
fundet. Desuden orienterer de om ak-
tuelle begivenheder, som for eksempel 
Rosengudstjenester.

Økonomi
Finansiering af  landsorganisationens 
aktiviteter sker hovedsageligt via for-
skellige offentlige tilskud. I 2006 fra 
Socialministeriet, Gentofte og Århus 
kommune. Men KRIS er også godkendt 
til at modtage fradragsberettigede gaver. Bestyrelsen i KRIS består nu af  fra venstre: Formand Mogens P. C. Svendsen, Vibeke Møller, 

Inger Andersen, Helene Svendsen og Kristian Larsen. 
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Etta Cameron er ny protektor for KRIS

Vi er stolte og glade for, at Etta Cameron har 
sagt ja til at være protektor for KRIS. Hun er 
kendt som en kristen kvinde med en smittende 
livsglæde. Samtidig ved hun, at tilværelsen kan 
synges i både dur og mol. 

Det gør KRIS
 Rådgivning og terapi til incest-

ofre og seksuelt misbrugte
 Rådgivning af  enkelt personer,
 par og familier
 Information og undervisning
 Hjælper med at fremme 

kirkens, kristne institutioners  
og organisationer ansvarlighed 

 og forståelse af  seksuelt 
 krænkede mennesker.
 Hjælp til pårørende 
 Rådgivning på flere sprog
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Acesoriamiento
Criatiano
Para victimas de incesto
O abusos sexuales

����ChristianCounsellingfor 
Victims of  Incestand

Sexual abuse
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- Professional Silence
- The possibility of bringing somebody you wish 

along to the counseling.

- Counselling/Therapy
- We can pray for you if so desired.

��������������������
- Counselling for individuals, couples and families

-  To partake in Support groups

-  To be part of KRIS’s network

-  Courses-  Books

�������������������
You can write, ring, fax, via e-mails or via our 

homepage on the net.������������������������������

Fredens Torv 2, 1. sal tv.

Postboks 5023, 8100 Århus

Telefon/fax: 8618 3394 or 7022 7294

Email: kris@kris-dk.dk
Giro 536-1842 Landsleder: Læge og familieterapeut Vibeke Møller

Email: vibeke.moeller@kris-dk.dk
�����������������Sankt Lukas Vej 6A, 1. sal, 2900 Hellerup

Telefon: 3940 7294 
Email: hellerup@kris-dk.dk

Socialrådgiver og terapeut Inger Andersen

Email: inger.andersen@kris-dk.dk
���������������������������������

Østergade 13, 4700 Næstved

Samtaler aftales ti. - to. på telefon: 3940 7294

ellers på tlf. 4710 7294 
Email: inger.andersen@kris-dk.dk

�
�����������������������

Jyllandsgade 20, 7000 Fredericia

Telefon: 5051 8818
Sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre.

Email: rie.bjerre@kris-dk.dk 

NB: Adresserne skal oversættes korrekt.

����Consultation
Chrétienne

Pour victimes d’inceste

Et
D’abus sexuels
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- Au secret professionel

- A la possibilité d‘avoir une autre personne avec 

vous à la consultation

- A la consultation directe, tête-à-tête

- A la prière pour vous, si vous le désirez.

�������������������������������

- Consultation aux individus, couples et familles

-  Participation aux groupes de „self-help“

-  Participation aux réseaux locaux

-  Cours
-  Livres�����������������

Vous pouvez écrire, téléphoner, envoyer un email 

ou nous trouver sur Internet..

�������������������������������

Fredens Torv 2, 1. sal tv., Box 5023, 8100 Århus

Téléphone: 8618 3394 

Email: kris@kris-dk.dk

Virement postal 536-1842 

Vibeke Møller, médecin et thérapeute au service de 

consultations familiales

Email: vibeke.moeller@webspeed.dk

�����������������

Sankt Lukas Vej 6A, 1. sal, 2900 Hellerup

Téléphone: 3940 7294 

Email: hellerup@kris-dk.dk

Inger Andersen, assistante sociale et thérapeute au 

service de consultations familiales

Email: inger.andersen@kris-dk.dk

���������������������������������

To make an appointment ?: Téléphone: 3940 7294 

or 4710 7294 

�
�����������������������

Jyllandsgade 20, 7000 Fredericia

Téléphone: 5051 8818

Rie Bjerre, infirmière et thérapeute

Email: rie.bjerre@kris-dk.dk 

����������������

Téléphone: 2195 0209

Helene Svendsen, Pædagog ? et thérapeute

Email: helene.svendsen@kris-dk.dk 

KRIS har fået oversat brochurer til engelsk, 
fransk og spansk. Rent faktisk kan vi også 
yde rådgivning på de tre nævnte sprog. 

Støttegruppe i KRIS
Det har været en lang vej. En vej 
på flugt. Jeg ville glemme fortidens 
krænkelser og undlod at føle. Undlod 
at mærke. 
Jeg har holdt andre på afstand og luk-
ket mig inde i min skal. Jeg har levet 
afskåret fra mig selv og brugt kolos-
sale kræfter på at fortrænge. Det har 
været goldt og forfærdeligt ensomt. 

Der skulle gå 50 år, før mine forsvars-
værker brød sammen, og jeg pludselig 
en dag finder mig selv stå og ringe på 
døren til KRIS. 
Jeg er taknemlig for, at Gud har taget 
mig i hånden og vist mig vej til KRIS. 
Støttegruppen i KRIS er for mig et 
trygt sted, for her kan jeg øve mig 
sammen med andre, og jeg kan åbne 
mig og træde ud af  min isolation. 

Være oprigtig. Være den jeg er. Det 
er befriende og helbredende at tale 
frit fra hjertet og lytte til hinanden 
i samspil med vores rummelige og 
kærligt konfronterende familietera-
peut. Vi er i trygge og kyndige hænder 
i støttegruppen. 

Hanne
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Forlaget KRIS oversætter og udgiver 
bøger og hæfter.
Desuden er der tidligere udgivet et stort 
antal kasettebånd med optagelser fra 
KRIS-kurser. Alle udgivelser kan købes 
ved henvendelse til KRIS, der gerne 
sender til hele landet. 

„Kraftfuld fred“ 
af  Teo J. Van der Weele
En bog om håb for overlevere efter seksuelt 
misbrug – set fra et kristent perspektiv. 
„Kraftfuld fred“ udfordrer kirken til ikke at 
efterlade traumatiserede mennesker i grøften, 
men møde dem med fred og omsorg. 

Pris: 99 kr. 

Bogen er en praktisk guide til de 
mænd, hvis koner er incestofre eller 
er blevet seksuelt misbrugt. En  
bibelsk og velskrevet overskuelig 
bog, der på en præcis måde rej-
ser problemstillinger og prøver at 
rådgive ægtemanden. Bogen er den 
eneste af  sin slags i Skandinavien. 

Tre studiehæfter for alle
Vejledninger til Heling 
af  Dale og Juanita Ryan
1. „Heling af  forvrængede gudsbilleder“ 
2. „Heling af  forvrængede selvbilleder“
3. „Heling efter overgreb“
4. „Heling efter svigt i familien“ (NY)
Studiehæfterne kan man arbejde med
individuelt eller i grupper. 

Pris pr. hæfte: 75 kr. 

BESTIL BØGERNE HOS 
Forlaget KRIS

Fredens Torv 2, 1. sal tv
Postboks 5023

8100 Århus
Telefon/fax: 8618 3394

E-mail: forlaget@kris-dk.dk 

„Spøgelser i ægteskabet“ 
af  Clark Barshinger, Lojan LaRove og 
Andrés Tapia

Pris: 119 kr. 

nyt studiehÆfte

Forlag og bibliotek



Her træffes KRIS
- Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

Hos KRIS kan du altid lægge en besked, og alle får svar hurtigst muligt  
- på hverdage inden for 24 timer.

Hvis du vil vide mere

www.kris-dk.dk
Du kan støtte KRIS ved at blive medlem af  KRIS og ved at indbetale en gave på girokonto 536-1842 (1594-0005361842) 

KRIS (Sydjylland/Fyn)
Jyllandsgade 20, 1. sal
Postboks 44
7000 Fredericia
Telefon: 5051 8818

Områdeleder: 
Sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre
E-mail: rie.bjerre@kris-dk.dk

KRIS (Herning)
Telefon: 2195 0209

Områdeleder: 
Pædagog og terapeut Helene Svendsen
E-mail: helene.svendsen@kris-dk.dk

KRIS (Sjælland)
Sankt Lukas Vej 6 A, 1. sal
2900 Hellerup
Telefon: 3940 7294

Østergade 13
4700 Næstved
Tidsbestilling:
Ti. - to. på telefon 3940 7294
Øvrig dage på telefon 4710 7294

Områdeleder: 
Socialrådgiver og 
terapeut Inger Andersen
E-mail: inger.andersen@kris-dk.dk

KRIS (Landskontoret i Århus)
og Forlaget KRIS
Fredens Torv 2, 1. sal tv.
Postboks 5023
8100 Århus
Telefon/fax: 8618 3394
E-mail (KRIS): kris@kris-dk.dk
E-mail (Forlaget): forlaget@kris-dk.dk

Landsleder: 
Læge og familieterapeut Vibeke Møller
E-mail: vibeke.moeller@webspeed.dk


