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Vi har alle et medansvar
Af Mogens P. C. Svendsen, formand for KRIS

Seksuelle krænkelser finder sted hver
dag lige rundt omkring os i alle samfundslag og i alle miljøer. Også i kirkelige miljøer. Selvom tallene kan variere
lidt, så siger de værst tænkelige statistiske tal, at 1 ud af 3 piger og 1 ud af 7
drenge udsættes for seksuelle overgreb
i en eller anden form. De lempeligste
siger 1 ud af 10 piger har været udsat
for overgreb og lidt mindre for drengene. Det betyder, at der overalt i vore
omgivelser findes mennesker, som i et
eller andet omfang har været udsat for
seksuelle krænkelser. Konsekvenserne
kan være uoverskuelige. Og det er ikke
ofrenes egen sag at forsvare sig mod
overgreb. Det er de voksnes sag. Det er
vores ansvar. Ja, enhver, som har blot
den mindste mulighed for at gøre en
forskel, bærer ansvar for også at gøre
det.
Professionelt kan vi i KRIS virkelig
gøre en forskel. Både ved at synliggøre
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problemet i offentligheden og ved at
forebygge gennem undervisning og information. For de mange, hvor skaden
er sket, kan vi stadig gøre en afgørende
forskel gennem rådgivning og støtte.
Vise, at der i det mindste er nogen, som
tror dem. Forstår deres særlige sprog og
kultur og har indsigt til at give den professionelle hjælp, de trænger til.

Seksuelt misbrug er
et problem, der vedrører os alle. Det
gælder både kvinder
og mænd. Også alle
de, der ikke selv har
været udsat for seksuelle overgreb.
Ingen hurtige løsninger
Seksuelle overgreb er nogle af de mest
traumatiske, følelsesmæssige oplevelser,
en person kan udsættes for. Og der er
ingen hurtige og lette løsninger på de
sår og smerter, som seksuelle overgreb i
barndommen efterlader. Helbredelse og
lægedom findes, men det kan oftest være en smertefuld og meget lang rejse at
nå det. Det kræver stor kærlighed fra de
nærmeste og god professionel rådgiv-

ning. Jo længere man har arbejdet med
mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, jo større bliver erkendelsen af, at det kræver gedigen specialviden at kunne give professionel hjælp.
Men også helt almindelige mennesker
kan være til stor hjælp ved at vise rettidig og respektfuld omhu og støtte.
Sunde livliner
Seksuelt misbrug af både børn og
voksne er i sig selv en dybt skræmmende oplevelse. Med store skader til følge.
Og der er til stadighed god brug for
den professionelle hjælp, vi i KRIS kan
yde. Seksuelt misbrug underminerer
nemlig selve grundlaget for personens
identitet. Dette gælder i særlig grad incest. Ved overgrebene lærer offeret ikke
at turde stole på nogen. Ikke engang
sig selv. Og da slet ikke Gud. Det indebærer for mange en ofte dyb isolation
fra andre. Her er det vigtigt, at der er
nogen, som vil være en sund livline for
disse mennesker. For andre af ofrene
vil ensomheden og isolationen være så
uudholdelig, at de kaster sig ud i usunde
forhold til mennesker, som groft udnytter og misbruger dem, og så kan krænkelserne fortsætte i det uendelige. Der
kan opstå alvorligt misbrug. Ofte af
seksuel karakter.  
    Fortsættes 
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Hjælper mennesker videre i livet

KRIS underviser i virkningerne efter seksuelt
misbrug
Tålmodig tillid
Derfor må vi, som er de misbrugtes
nære omgivelser, tænke over, hvordan
vi møder mennesker, der kan have været udsat for misbrug. Vi må møde den
anden med rolighed og mildhed. Respektfuld lytten. Vise tålmodig tillid. Og
ikke mindst vise en urokkelig kærlighed.  
Vise et liv, som er troværdigt. Undgå
at overskride deres grænser og dermed
krænke dem yderligere. Det gælder specielt fysisk nærhed. Men også afholde
os fra forsøg på at vide mere end personen i virkeligheden ønsker at tale om.
Være vis og kende sin begrænsning. Ingen kan for alvor forstå et andet menneskes lidelse og smerte, hvis man ikke
selv har været der.
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Forebyggende undervisning
Dette ansvar gælder i endnu højere grad
de mennesker, som har et særligt professionelt ansvar for andre. Pædagoger, lærere, præster og ledere af enhver
slags. I deres varetægt vil der til stadighed være personer, som har været eller er udsat for seksuelle overgreb. Og
derfor bør alle med ansvar for andre
gennemgå en undervisning, der giver
grundlæggende viden og kundskab
om virkningerne af seksuelt misbrug,
så de kan give disse mennesker fornøden tryghed i dagligdagen. Ikke mindst
må det gælde præster og andet kirkeligt
personale, fordi de er med til at afspejle
mulighed for, at en overlever kan finde
vej til et møde med Guds kærlighed.
Lægedom
KRIS kan formidle den fornødne viden
og indsigt. Og desuden være med til at
vise det enkle, at Jesus, der led under
andres krænkelser og overgreb, spot og
hån, kender smerten indefra. Der findes
stadig lægedom ved hans sår. Ingen har,
som han, taget de krænkede i forsvar.
Det berører ham mere end nogen anden,
når mennesker bliver krænket og såret.

Reddet fra at gå til grunde
„KRIS er et sted med varme og
tryghed, ja alt hvad jeg har brug
for.
Jeg har altid været et nervøst
menneske med diverse svigt, som
jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle
gribe an. Jeg mødte et menneske,
som hjalp mig med at komme i
forbindelse med KRIS.
Dette er det bedste, der er hændt
mig. Ja, jeg vil sige, at det reddede mig fra at gå til grunde psykisk. Kærlighed og omsorg samt
den rigtige behandling (samtaler),
jeg mødte der, har i dag gjort mig
til et helt menneske, der er godt
på vej til at få tømt min rygsæk
for dårlige minder og oplevelser.
KRIS har lært mig kun tænke på
gode og positive ting.
Så jeg må sige: KRIS har været
min redning. Tusind tak og lovet
være at vi har KRIS!“
Fanny
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Her møder du KRIS

Derfor arbejder KRIS
Seksuelt misbrug skal ikke være et tabu
1. Gennem samtaler og terapi hjælper
KRIS mennesker mod en ny værdighed.
2. KRIS rådgiver og vejleder medarbejdere i private og offentlige virksomheder samt kirkesamfund. For eksempel
i forbindelse med konkrete tilfælde af
overgreb, eller det kan være bistand til
at udarbejde regelsæt og handlingsplaner på området.
3. KRIS oplyser og vejleder skoleelever
og studerende. Det er vigtigt, at de
unge kender til problematikken og
dens omfang, lige såvel som muligheder for hjælp.
4. KRIS deltager aktivt i mediernes debat
om seksuelt misbrug.

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, Herning og Aalborg.
Der er fire deltidsansatte, som hver har 30 timers lønnet arbejde. Derudover er der på landsplan fast tilknyttet 40 frivillige medarbejdere, der arbejder som terapeuter eller bisiddere. Nogle har arbejdet som frivillige i mere end 10 år.
I 2007 havde KRIS i Århus, Herning, Aalborg og Fredericia 396 rådgivninger og på Sjælland 624 rådgivninger.
KRIS Årsberetning 2007
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KRIS - Århus

KRIS - Århus bor sammen med landsorganisationens sekretariat og ”Forlaget
KRIS”. Her arbejder to lønnede medarbejdere: Landsleder Vibeke Møller, som
er læge og terapeut samt sekretær Jette
Friis Jacobsen, der også arbejder som
terapeut. Desuden er der 13 frivillige
medarbejdere.

I 2007 havde KRIS i Århus, Herning,
Aalborg og Fredericia 396 rådgivninger,
og desuden har der været 40 henvendelser via mail og telefon. Klienter, der får
rådgivning pr. e-mail, bor typisk for langt
væk til at kunne møde regelmæssigt op til
samtaler.Det kan også være mennesker,
der af andre årsager har det bedre med
at kommunikere via mail. Vibeke Møller
har i 2007 haft en støttegruppe i Århus,
hvor der har været 45 samtaler á halvanden times varighed. I Århus har bisidderuddannelsen været igang siden 2005.
Lokalt samarbejde
Lokalt samarbejder KRIS - Århus tæt
med blandt andre Joan-Søstrene, Chri-

stineCenteret og Kvisten. I 2007 blev
der holdt en synlighedsdag i samarbejde
mellem disse fire organisationer, hvor
problematikken om incest og seksuelt
misbrugte var på dagsordenen.
Fysiurgisk massør og fysioterapeut
Ludwiga Lindegaard tilbød gratis massage til to klienter hver 14. dag frem til
1. juni 2007. Massage kan virke 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.

KRIS - Nordjylland
deren er social- og sundhedsassistent,
terapeut Maj-Britt Strøm, og hun har
været med i KRIS siden 1993. Derudover er der tilknyttet flere bisiddere.

En ny afdeling af KRIS blev født i slutningen af 2007, KRIS i Aalborg. LeSide 

Allerede kort tid efter starten var der
flere henvendelser, og behovet for vejledning og terapi er bestemt til stede.
2008 vil blive brugt til at konsolidere
sig og opbygge arbejdet i Aalborg for
alvor. En tv-udsendelse fra Aalborg

Kristne TV skal medvirke til at udbrede
kendskabet til KRIS.

Maj-Britt Strøm er leder af KRIS, Ålborg.
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KRIS - Midt- og Vestjylland
I Kølkær er der endvidere en støttegruppe for seksuelt misbrugte. Den har
fungeret rigtig godt gennem flere år.
Der er et møde om måneden uden for
ferierne. Og der er ni med. Gruppen ledes af Helene og Mogens Svendsen.

I Herning-afdelingen af KRIS er der nu
mennesker på venteliste fra hele Vestjylland. I 2007 var der ni klienter.
Helene Svendsen er områdeleder og
terapeut, og desuden er der 3 frivillige
bisiddere og en terapeut mere tilknyttet.
2007 blev året, hvor KRIS flyttede i
egne rolige lokaler i Bredgade 55, centralt i Herning. „Et supersted“ forlyder
det fra brugerne.

Flere gange i 2007 var KRIS synlig i medierne, bl.a. i Herning Folkeblad, Lokalbladet
og TV MIDT/VEST. Det gav rigtig fin
respons.

Helene Svendsen glæder sig over de fine lokaler
i Herning (foto: Ole Blume)

KRIS - Sydjylland/Fyn
Geografisk dækker KRIS i Fredericia
det sydlige Jylland samt Fyn. Afdelingen
drives udelukkende af ulønnede medarbejdere, og områdeleder er sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre. Desuden er
der tilknyttet 3 terapeuter.
KRIS - Sydjylland/Fyn har haft 12 klienter, som er kommet til samtaler jævnligt.
Der er tale om langvarige terapiforløb.
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Af og til ringer nogle for at høre om
arbejdet i KRIS, f.eks. lærere, socialforvaltninger 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.
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KRIS - Sjælland
I 2007 har KRIS - Sjælland haft 624
samtaler samt 23 støttegruppemøder i
Næstved. Individuelle samtaler, parterapi og gruppesessioner.
Ofte er det lange forløb over flere år,
fordi den enkeltes problemstillinger er
så komplekse. Følgerne efter seksuelle
overgreb er ofte massive.

Inspiration
• Der blev holdt en vellykket Rosengudstjeneste den 25. marts 2007 i
Fredens kirke. 50 var mødt frem.
Kaj Ove Bollerup (præst i Greve
Frikirke) talte med stor indlevelsesevne om de svære valg, ofre for
seksuelt misbrug står over for i
genopbygningen af tillid til Gud og
mennesker.

Arbejdet i 2006 med at søge ekstra midler til KRIS bar frugt i 2007. Det var en
god og tiltrængt saltvandsindsprøjtning,
der indebar opnormering af psykologtimer.
KRIS Sjælland består af KRIS i Hellerup og KRIS i Næstved.
Hellerup
KRIS er flyttet i mere rummelige lokaler i Hellerup med bedre faciliteter end
tidligere. På centeret er ansat socialrådgiver og terapeut Inger Andersen som
koordinator af det regionale arbejde.
I 2007 blev psykolog Marian Bridget
Connolly ansat på 30,5 timer for at
imødekomme det stigende antal henvendelser. Endvidere er der fire andre
psykologer og terapeuter tilknyttet som
frivillige medarbejdere. Centeret har
også en psykiater, Hans Kofoed-Nielsen, tilknyttet som konsulent.
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værdighed. De skulle prøve at finde
„Dronningen i deres liv“. Gøre op med
en offer-identitet. I løbet af døgnet var
der tid til at tale sammen to og to, til
undervisning, wellness med f.eks. ansigtsmassage, personlig pleje og en lækker middag. Tid til at nyde livet.

Inger Andersen i de nye lokaler i Hellerup.
Næstved
I Næstved bor KRIS i lejede lokaler
lige ved siden af det lokale krisecenter,
som KRIS har et samarbejde med. En
gruppe kvinder får hjælp i KRIS regi,
og enkelte af dem får også individuelle
samtaler.
Et døgn under overskriften „Esther
kuren“ gav deltagerne ny livslyst og

•

Den 22. september blev der holdt
en god Synlighedsdag på Østerbro
i København sammen med Støttecenteret mod Incest i Danmark.
Der var oplysning og debat om senfølger af incest og seksuelt misbrug
i barndommen. Dette år var der
fokus på pårørende til den seksuelt
misbrugte. Emnet blev belyst af fire
opdlægsholdere.

Se mere på :
www.synlighedsdagen.dk.
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Forskellig hjælp
Forskellig hjælp
KRIS tager udgangspunkt i det enkelte
menneske. Derfor er KRIS også opmærksom på at inddrage andre terapeuters kompetencer, som f.eks. musikterapeuter, der er gode til stemmetræning
eller afspændingspædagoger. Afspænding tilbydes hos afspændingspædagog
Gobaneh Ella Nielsen Dimma, og
stemmetræning (også kaldt synlighedstræning) tilbydes hos operasanger og
musikpædagog Stig Møglich Rasmussen.
Mennesker med engagement
Lokalgrupperne mødes en til to gange
årligt i Hellerup, hvor der udveksles
ideer og erfaringer indenfor området.
Netværket, som tæller de frivillige medarbejdere, mødes hver 14. dag, hvor
de bl.a. gennemgår 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 bruger gruppens ideer og
tanker ind i den enkeltes supervision,
så KRIS til stadighed kan blive bedre til
arbejdet med mennesker.
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Der er bisiddergrupper både i Århus og i Hellerup. Her ses en del af gruppen i Hellerup.
Bisidderuddannelsen
Bisidderuddannelsen på Sjælland gik
igang i august 2007 med 15 deltagere,
der mødes til undervisning hver 2. onsdag. I Århus startede man tilbage i 2005
og endnu et hold startede i 2007 med
18 deltagere.

Den 1-årige uddannelse er gratis bortset fra de relevante bøger, som de studerende selv skal købe.
Intensionen er at starte nye hold bisiddere op i Århus i september 2008 og på
Sjælland i januar 2009.

Jeg har gået på den nye bisidderuddannelse i Hellerup fra august 2007. Her
har jeg fået meget viden og mange redskaber, som jeg kan bruge i mit eget
liv. For eksempel fra „drama trekanten“ (den dysfunktionelle familie), som
jeg selv er vokset op i.
At lære, hvordan man kan have omsorg for sig selv, for at kunne give noget videre til andre, gjorde indtryk, ligesom bogen „Lyt for Himlens skyld“ har givet
nogle værktøjer, som jeg kan bruge i mit arbejde for KRIS i Næstved. Det er
med til at give en større forståelse for klienterne, der kommer i rådgivningen.
Jeg vil stærkt anbefale bisidderuddannelsen til alle, der ønsker at blive bedre
til at forstå, møde og hjælpe medmennesker.
Annette
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Samarbejde med det offentlige
ekstra forpligtelse til at sørge for, at
området får den opmærksomhed, der er
behov for.

Det er vigtigt, at der er relevante
tilbud til mennesker, der har været
udsat for seksuelt misbrug, siger
velfærdsminister Karen Jespersen
Af Karen Jespersen,
velfærdsminister
Det er svært at forestille sig, hvordan
nogen kan finde på at misbruge den
tillid og den uskyld, som ligger i børns
natur. Selvom vi har svært ved at forestille os det, så ved vi, at der sker seksuelle overgreb mod børn. Ethvert
overgreb mod børn er uacceptabelt og
kan have meget alvorlige konsekvenser
med skader på følelser og sind i resten
af barndommen og langt op i voksenalderen.
Voksne med senfølger efter seksuelle
overgreb er en meget udsat gruppe med
meget komplekse problemstillinger.
Nogle reagerer med fortrængning og
kan gå i rigtig mange år uden erindring
om det, der er sket. Andre går rundt
Side 10

med de forfærdelige minder og følelsen
af ikke at kunne tale om det, bl.a. på
grund af det tabu, der er omkring seksuelt misbrug af børn.
Relevante tilbud
Derfor er det vigtigt, at der er relevante
tilbud til mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, når de kommer til det punkt, hvor de rækker ud
efter hjælp. Her har de frivillige incestcentre blandt andet deres styrke, da de
gennem den menneskelige relation kan
hjælpe den enkelte og eventuelt motivere til at starte og fastholde et behandlingsforløb.
Mennesker, der har været udsat for et
seksuelt overgreb, er ikke den gruppe,
der er mest synlig i mediebilledet, og
det gør, at jeg som minister føler en

Jeg ved, at KRIS gør et stort arbejde på
området og indgår som en værdifuld
samarbejdspartner for Velfærdsministeriet, og jeg ser frem til et fortsat godt
og konstruktivt samarbejde.
Med som eksperter
KRIS er støttet af bl.a. Velfærdsministeriet og samarbejder i øvrigt med
det offentlige system.
Nogle klienter bliver således henvist
gennem socialforvaltninger, lægehuse eller uddannelsesinstitutioner.
I forbindelse med forsøgsordningen
Psykolog-ordning for mennesker,
som har senfølger af incest, sad Vibeke Møller, landsleder i KRIS, i det
officielle ekspertråd, der skulle evaluere forsøgsordningen i august 2007.
Områdeleder Inger Andersen,
KRIS-Sjælland, er udpeget som repræsentant for de frivillige incestorganisationer i Danmark til den faglige følgegruppe „Seksuelle overgreb“
i Videns- og Formidlingscenteret for
Socialt Udsatte i København.
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Kurser og uddannelse
Internationalt
Gennem arbejdet i ISARPAC, holder
KRIS sig orienteret om den internationale 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 treårig uddannelse  
„Christian Counselling Training“. Uddannelsen henvender sig til mennesker,
der ønsker at arbejde med behandling,
sjælesorg og terapi ud fra en kristen 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.  
Vibeke Møller har haft flere opgaver
med undervisning i udlandet. I 2007 i
Østrig, Sverige, Norge, Schweiz og Indien.
I Danmark
Uddannelse af bisiddere
For at sikre, at den store faglige viden
og erfaring, der samles hos KRIS’ medarbejdere - især terapeuter og bisiddere
- bliver givet videre, startede KRIS i september 2005 en ny 9-måneders uddannelse af bisiddere. Læs mere på side 9.
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Kurser
• Der er afholdt kursus i Herlev i
september 2007 med Teo Van der
Weele. Emnet var „Sex og samliv
efter overgreb“
• I juni 2007 deltog medarbejdere fra
KRIS på kursus i kognitiv/relationsterapi.

Vibeke Møller har haft mange opgaver med
undervisning, både i ind- og udland.
• På repræsentantskabsmødet i juni
talte psykolog Anne Foder om
„Gud i det terapeutiske rum“.
• En medarbejderweekend i oktober
satte fokus på „Post traumatisk
stress“. Psykolog Judith van der
Weele underviste.
Supervision
Alle medarbejdere i KRIS - både de ansatte og de frivillige - modtager regelmæssig supervision.

Desuden ydes supervision til enkelt
personer uden for KRIS og til medarbejdere, der arbejder med incestofre på
Lundevanns Senter i Norge.
Supervision er et vigtigt redskab til
faglig og personlig udvikling. Samtidigt
modvirker det udbrændthed og sekundær traumatisering, som kan opstå, når
man arbejder intensivt med mennesker,
der har svære lidelser og problemer.
Anden aktivitet
Løbende bliver KRIS kontaktet og bedt
om at medvirke i forskellige sammenhænge. I 2007 deltog Vibeke Møller
bl.a. i:
• Arrangement for psykiatrien i
Region Midtjylland, hvor hun holdt
foredrag.
• Fire udsendelser til lokal TV „Tossekassen“. Emnet var, hvordan seksuelle overgreb påvirker mennesker.
• DVD produceret af organisationen
„Respekt for menneskeliv“.
• Psykologiordningen, der var et 3 årigt projekt.
KRIS deltog desuden med fem medarbejdere i Velfærdsministeriets årlige
kursus for frivillig centre på Hindsgavl.
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Sådan oplever vi KRIS
Jeg har fundet mit selvværd
Fra jeg var 7 - 10 år, blev jeg udsat for
incest, og i samme periode oplevede
jeg, at andre misbrugte mig, bl.a. en
pædagog i det fritidshjem jeg var tilknyttet. Efter som jeg var en stille og
indadvendt pige, som ikke gav udtryk
for, hvad jeg følte, var der ingen i mit
netværk, som oplevede det kaos, jeg
gik rundt med inden i. Jeg græd ofte
på mit værelse, og min tillid til andre
blev lille. Jeg har ofte tænkt, at det var
forkert det, de gjorde ved mig. Men
jeg har altid bebrejdet mig selv. Når
jeg var sammen med andre, havde
jeg en oplevelse af, at jeg gik hvileløs
rundt indeni. Jeg tog en klovnefacade
på, for jeg turde ikke vise, hvem jeg
virkelig var.
Først i en alder af 23 - 24 år, hvor det
hele boblede over, begyndte jeg at søge
hjælp. Jeg tænkte hele tiden på, hvordan jeg kunne blive smertefri, men det
lykkes ikke. Det hele ramlede, jeg fik en
depression og op til flere gange forsøgte jeg at skære i mig selv.
En dag fik jeg kontakt til en terapeut
hos KRIS, der har givet mig nogle redskaber til, hvordan jeg kan få fyldt det
tomrum op, jeg havde, med nogle positive ting. Jeg er nu kommet til den erSide 12

Bambi og lokalgruppen
”Jeg kom fra et rigtigt godt terapiforløb i KRIS og havde fået bearbejdet mine traumer, arbejdet med
mine relationer til andre mennesker
og stod i en nyorienteringsfase. Lidt
som Bambi på isen. Jeg havde ikke
brug for mere rådgivning men ville
gerne snakke med andre i lignende
situation, og jeg ville gerne lære
mere og få konstruktive input, som
kunne hjælpe mig videre. Jeg blev
inviteret med til lokalgruppen, og
jeg fandt ud af, at jeg absolut ikke
var den eneste i min situation! Jeg
fandt humoristiske, uhøjtidelige og
livserfarne mennesker, som var dejlige at snakke med.
Her er man selv en aktiv medspiller,
- både i sin egen heling, og der er

kendelse, at det er mig selv, der må tage
ansvaret for mit liv, og jeg har fundet
mit selvværd.
Jeg er kommet langt i min proces, og  
det står helt klart for mig, at jeg på sigt
vil være med til at give det videre, som

gode muligheder for at snakke med
andre i samme situation.
Vi bliver løbende holdt ajour med,
hvad der sker i KRIS, og det er rart
at vide, at organisationen er åben
og overskuelig; det giver en god
tryghed at færdes i et varmt og kærligt miljø, hvor man bliver respekteret, som den man er.
Vi har i lokalgruppen hørt virkelig
gode talere, som har delt ud af deres viden. Senest den katolske præst
Lars Messersmith, som delte ud
af sin store viden om dæmoner og
den okkulte verden. Kort rammet
ind, er det et forum, hvor jeg bliver
opmuntret til at fortsætte den gode
vandring, med Kristus.”
H.M.R.

jeg har fået hjælp til. Det kristne livs- og
menneskesyn, som KRIS står for, har
på mange måder været med til, at jeg er
blevet mere afklaret på mit eget menneskesyn.
M.O.
KRIS Årsberetning 2007

Bag om KRIS
Medlemmer
Alle kan melde sig ind i KRIS. Det koster 100 kr. for en person og 150 kr. for
ægtepar/ familier pr. år. Der er ca. 100
medlemmer. Man kan også søge optagelse i repræsentantskabet.

Bestyrelsen i KRIS består nu af fra venstre: Formand Mogens P. C. Svendsen, Vibeke Møller,
Inger Andersen, Helene Svendsen og Kristian Larsen.
Alle kan blive medlem af KRIS, og det
er også muligt at blive medlem af repræsentantskabet. Nye medlemmer af repræsentantskabet skal godkendes af bestyrelsen og repræsentantskabet. Repræsentantskabet, der har 88 medlemmer,
skal indstille og godkende nye bestyrelsesmedlemmer. Det sker på det årlige
repræsentantskabsmøde. Derudover kan
medlemmer af repræsentantskabet komme med forslag til organisationens arbejde og påtage sig enkelte opgaver f.eks.
i arbejdsgrupper eller lokalgrupper.
Bestyrelse
KRIS‘ bestyrelse består af fem medlemmer, som for tiden repræsenterer:
Folkekirken, Apostolsk Kirke, den
græsk-ortodokse kirke og Fælleskirken.
KRIS Årsberetning 2007

Bestyrelsen i 2007 har bestået af formand Mogens Svendsen, næstformand
Kristian Larsen, Vibeke Møller, Inger
Andersen og Helene Svendsen.

Økonomi
Finansiering af landsorganisationens
aktiviteter sker hovedsageligt via forskellige offentlige tilskud. I 2007 fra
Velfærdsministeriet, Gentofte og Århus
kommune. Men KRIS er også godkendt
til at modtage fradragsberettigede gaver.

KRIS i tal:
I 2007 var der:
Indtægter på 2.006.358 kr.
Udgifter på 1.923.756 kr.
Egenkapitalen er 192.730 kr.  

Lokalgrupper
Der er lokalgrupper flere steder. De er
med til at udbrede kendskabet til KRIS
ved f.eks. at uddele brochurer, arrangere foredrag og kontakte lokale kirker.
Desuden orienterer de om aktuelle begivenheder, som for eksempel Rosengudstjenester.

Når du ringer til landskontoret, tager Jette
Friis Jacobsen sikkert telefonen.
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Oplevelser af liv

3
3
3
3

3
3

Det gør KRIS
Rådgivning og terapi til incestofre og seksuelt misbrugte
Rådgivning af enkelt personer,
par og familier
Information og undervisning
Hjælper med at fremme
kirkens, kristne institutioners
og organisationers ansvarlighed
og forståelse af seksuelt
krænkede mennesker.
Hjælp til pårørende
Rådgivning på flere sprog

„KRIS havde inviteret Teo van der Weele
til at tale om ‚Sex og samliv efter overgreb‘ i en weekend i september 2007.
Forventningerne var høje. Jeg ville gerne have viden og redskaber, som jeg
kunne bruge i min omgang med mennesker, både på arbejde som sygeplejerske i en lægepraksis og som medmenneske. Teos meget fintfølende respekt
for andre mennesker og deres grænser
var meget lærerig for mig. At bede om
Guds fredsmur til at omkranse både
andre og mig selv, har jeg lært på kurset

og praktiseret meget siden. Det har en
kraftfuld virkning. Arbejdet med at
bygge diger, så gamle tankemønstre og
vaner kan ændres, er et andet redskab,
som jeg fik med fra kurset.
Der var undervisning om frygt og vrede, om det ufødte barns registreringer,
dramatrekanten, medafhængighed, om
at håndtere sex i ægteskabet, hvor den
ene part er blevet seksuelt krænket under sin opvækst og meget mere. Alt i
alt en meget lærerig weekend.“
Kirsten

Hvad er KRIS?
KRIS er en fælleskirkelig, politisk uafhængig og tværfaglig landsorganisation, der
blev stiftet i april 1991.

KRIS har som hovedformål:

KRIS’ kerneydelser dækker
tre overordnede områder
• Direkte hjælp til incestofre og
seksuelt misbrugte - og deres
pårørende

- Rådgivning og terapi til incestofre og
seksuelt misbrugte.
- Formidling af evangeliet til krænkede
mennesker.
- Hjælp til pårørende.
- Information og undervisning.
- Fremme af kirkens, kristne institutioners og organisationers ansvarlighed og forståelse vedrørende
seksuelt krænkede mennesker.

Teo van der Weele underviser om

Sex og samliv
efter overgreb

KRIS Landskontoret i Århus
Fredens Torv 21. sal tv.
Postboks 5023
8100 Århus C
Telefon/fax: 86 18 33 94
Læge og familieterapeut Vibeke
Møller
www.kris-dk.dk
kris@kris-dk.dk

• Undervisning om incest og
seksuelt misbrug
• Generel folkelig oplysning om
temaet incest og seksuelt misbrug
Forsiden fra brochuren om kurset „Sex og samliv efter overgreb“, der blev holdt i september 2007.
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KRIS Årsberetning 2007

Redskaber til dagligdagen
Fik redskaber til dagligdagen
Den 7. - 9. september 2007 deltog klienter, pårørende og medarbejdere i et
kursus med den hollandske psykoterapeut Teo van der Weele. Emnet var
„Sex og samliv efter overgreb“.

Pårørende
„Jeg fik et indblik i, hvordan min mands
reaktionsmønstre er som misbrugt. Jeg
fik også en forståelse og nogle redskaber til at hjælpe ham igennem de svære
perioder. En forståelse for hvor vigtigt
det er at hjælpe, men ikke gøre tingene
for ham.“
M.
Klient
„Det var godt at snakke med ligestillede
og vide, at man ikke er den eneste med
det problem. Og se at man godt kan
komme videre. I undervisningen kunne
jeg se mig selv, det ramte plet. Når man
er misbrugt, er det åbenbart sådan, man
har det.“
M.
KRIS Årsberetning 2007

Lærte om traumer
„Den norske psykolog, Judith van der
Weele, holdt i 2007 et spændende og
relevant weekendkursus om traume og
dissociation. Ved hjælp af metaforen
‚den indre væg‘ illustrerede Judith på en
enkel måde det vigtige formål for tidlig
traumebehandling: at bygge en stærk indre væg. Væggen er den mentale styrke,
som skal til for at holde de onde minder på afstand. Den indre væg hjælper
klienten til at få en vis afstand til smerten, og han/hun bliver bedre i stand til
at leve i nuet.
- Det, at klienten oplever en afstand til
smerten, er et nødvendigt grundlag for
eventuel senere traumearbejde, sagde
Judith van der Weele.“
Deltager

„Muren“. Tilværelsen kan være opdelt i
sort/hvidt og farver.

Større livskvalitet
„Jeg har gået til samtaler/vejledning
hos KRIS i et par år. I denne periode
har jeg lært meget om mig selv samt
egne ressourcer. Jeg har fået en selvforståelse og kan mere end før handle på
dette samt forstå egne reaktionsmønstre og frustrationer. Jeg har fået værdifulde værktøjer, som jeg benytter hver
dag og som gør, at min livskvalitet øges.
For jeg mødes med respekt og empati
til hver samtale, hvilket er meget værdifuldt for mig personligt.
KRIS har været med til at sætte en
personlig udvikling i gang hos mig og
hjulpet mig med at sætte nogle af livets
svære spørgsmål i et andet og bredere
lys. Jeg synes, KRIS arbejder på en god,
blid og nænsom måde i mennesket,
hvilket gør noget særligt i og ved mig.
Det hjælper mig til at begribe og gribe
livet an og at anskue verden på en mere
konstruktiv måde!”
Anonym fra Sydsjælland
Hos KRIS kan du forvente
• Tavshedspligt
• Professionalisme
• Forbøn, hvis du ønsker det.
• Anonymitet
• At blive set som en
kostbar perle.
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Derfor arbejder KRIS

Koordinering af aftaler for klienter er en del af arbejdet. Her er det Vibeke Møller (tv) og Jette
Friis Jacobsen i Århus.
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 mm. i
hverdagen

Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige og stærkt invaliderende
Side 16

Ret ryggen
„Mit ægteskab haltede, ja faktisk
kunne det slet ikke gå mere. Jeg var
ikke i tvivl om, at det hele var min
skyld.
Jeg var godt klar over, at mit syn
på mænd havde sin bund i noget,
min fætter havde gjort ved mig
for mange år siden, da jeg kun var
en stor pige. Men ved samtaler og
stort arbejde fandt jeg ud af, at det
også havde gjort meget ved mit syn
på mig selv.
Efter godt et halvt år kunne jeg
rette ryggen og se fremad på et liv
sammen med min dejlige mand og
vores børn.“
Lisbeth

Gruppearbejde inspirerer
KRIS Årsberetning 2007

Etta Cameron er protektor for KRIS
Etta Cameron  er protektor for KRIS.
Her fortæller hun hvorfor.

Ifølge hende selv har hun let til latter
og let til tårer. Og hun kender begge
discipliner så udmærket.

Af Hanne Baltzer
Livet optræder i mange farver, også
de mørke. Det ved Etta Cameron
bedre end mange. Som 11-årig bliver hun mor til fem mindre søskende,
da hendes mor dør. Hun er slået af
sin far og flere af sine mænd. Hun er
misbrugt seksuelt, holdt fanget af en
dansk kontraspion i fem år bag jerntæppet og har haft kræft i årevis for
blot at nævne lidt af indholdet i hendes livs rygsæk. Måske netop derfor
er tro, smil, omsorg og tilgivelse nøgleord for den travle jazz- og gospelsanger.
„Det er nemt at identificere sig med
de mennesker, KRIS arbejder med, for
jeg har jo været der selv for mange år
siden. Det er nemmere at forstå, for jeg
har jo selv følt på min krop, hvordan
det er at blive misbrugt som barn og
være undertrykt som kvinde. Så jeg kan
spejle mig i disse menneskers situation,
og jeg vil i hvert fald gerne være med til
at hjælpe“, siger Etta Cameron.
Når mennesker har det svært, er hun let
at engagere.
KRIS Årsberetning 2007

Kriser kan give liv
Hun mener, vi kan vokse af kriser.
„Selv om det er noget helt forfærdeligt,
kan man lære af det. Vi skal se den bagage, vi har med, i øjnene. Ikke fornægte
den. Kun på den måde kommer jeg videre i mit liv, lærer mere om mit potentiale. Intet er jo lettere end at gemme sig
og spille en helt anden person, end den
man i virkeligheden er, fordi det er mere
bekvemt end sandheden“, siger hun.
Som meget ung lærte hun, at man ikke
kan dømme en person, fordi man sjældent ved, hvor meget smerte det menneske gemmer på. Udfordringen består
ifølge Cameron i at acceptere sig selv,
som den man er.
„Jeg har skullet lære at føle kærlighed til
mig selv. Det er let at føle sig nedtrykt
og føle man skal give tilbage på samme negative facon, som verden møder
én. Min erfaring er, at smil flytter meget mere. Man kan redde en dag for en
anden. Jo mere man giver, jo mere får
man. Hvis jeg synes, noget er til gavn,
så gør jeg det. For man må ikke være
bange for at hjælpe.“

Syn for sagen
Etta Cameron vil da gerne medvirke i
KRIS‘-arbejde.
„Det er vigtigt at gøre KRIS‘ arbejde
synligt. At være seksuelt misbrugt er
stadig et stort tabu, og det bør det ikke
være. Så hvis jeg kan hjælpe med, så
gør jeg det gerne. Det, der kommer fra
hjertet, lytter jeg efter“, siger Etta Cameron.
Hun missionerer ikke, men hvis nogen spørger, så fortæller hun glad om
en personlig tro, og siger: „Min styrke
kommer derfra“.
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Hjælp med .....
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Det giver mening at gøre en indsats,
og det er muligt at hjælpe et menneske 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.
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I bevægelse af erkendelsens vej
ser du på mig.
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Jeg løfter mit ansigt
op i lyset
og håber på nåde.
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Det indre liv afspiller sig
som uendelig kamp.
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Kamp for retten til at eksistere
som menneske.
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Kamp for ikke at falde i dyb angst.

Bliv medarbejder
i KRIS
Vil du være med i et
spændende arbejde for
andre mennesker?

Kamp for ikke at drukne
i stemmernes massive messen.
Kamp for ikke at blive fanget
i indre intriger.
Stefan Bøgh

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

KRIS har brug for
frivillige medarbejdere
med hjerte for at hjælpe
incestofre og seksuelt
krænkede.
Kontakt KRIS
på tlf. 8618 3394
I forbindelse med flytning til nye lokaler i Hellerup blev der afholdt et „åbent-hus-arrangement“,
hvor mange var mødt op for at se de nye lokaler.
Side 18

KRIS Årsberetning 2007

Forlag og bibliotek
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.

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

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 rejser problemstillinger og prøver at
rådgive ægtemanden. Bogen er den
eneste af sin slags i Skandinavien.
Pris: 119 kr.

Pris: 99 kr.

Fire 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“
Studiehæfterne kan man arbejde med
individuelt eller i grupper.

BESTIL BØGERNE HOS
Forlaget KRIS
Fredens Torv 2, 1. sal tv.
Postboks 5023
8100 Århus
Telefon: 8618 3394
E-mail: forlaget@kris-dk.dk

Pris pr. hæfte: 75 kr.
KRIS Årsberetning 2007

Side 19

Her møder du 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.

KRIS (Landskontoret i Århus)
og Forlaget KRIS
Fredens Torv 2, 1. sal tv.
Postboks 5023
8100 Århus
Telefon: 8618 3394
Giro 536-1842 (3627-0005361842)
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
KRIS - Nordjylland
Hadsundvej 75
9000 Ålborg
Telefon: 3042 2489

KRIS - Midt- og Vestjylland
Bredgade 55
7400 Herning
Telefon: 2195 0209

KRIS - Sjælland
Sankt Lukas Vej 7 A
2900 Hellerup
Telefon: 3940 7294

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

Østergade 13
4700 Næstved
Tidsbestilling:
Onsdag - torsdag på telefon 3940 7294
Øvrige dage på telefon 4710 7294

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

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

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

Områdeleder:
familieterapeut Maj-Britt Strøm
E-mail: mb.stroem@gmail.com
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 (3627-0005361842)

