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KRIS - Kristen terapi og Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte

BAGGRUND
Seksuelle overgreb kender hverken
postnummer, livsindstilling eller pengepung. De foregår i alle sociale lag - på
landet og i byen, hos troende og ikke
troende.
Når man bliver seksuelt misbrugt, smadres ens personlighed til atomer, og det
er derfor, det kræver professionel hjælp
at komme sundt videre, da overgrebene blokerer livsglæden.
Mennesker, der har været udsat for
overgreb, har fået ødelagt den grundlæggende evne til at stole på andre - og
have en tæt relation. Derfor går arbejdet hos KRIS bl.a. ud på at genoprette
evnen til at have tillid til andre mennesker - og ikke mindst til sig selv.
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KRIS (Kristen Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte) hjælper forpinte voksne videre i deres liv.
Opskriften hedder faglig indsigt, det
kristne håb, tålmodighed og omsorg
samt en dyb respekt for den enkelte uanset baggrund.

FØLGER AF SEKSUELT 		
MISBRUG:

• Mindreværd, skam
, skyld 		
og frygt
• Mistillid
• Undertrykt vrede, bit
terhed 		
og had
• Seksuel dysfunktio
n
• Problemer i parforho
ldet
• Manglende forståels
e for 		
kroppens funktioner
• Ingen personlige græ
nser
• Sociale problemer

KRIS

- EN FÆLLESKIRKELIG,
TVÆRFAGLIG ORGANISATION

• Vi rådgiver/hjælper seksuelt misbrugte og deres familier. Vores
professionelle terapeuter lægger
vægt på dialog og omsorg.
På at den enkelte oplever sig set
og mødt. KRIS bruger kun den 		
kristne tro i terapien, hvis klienten
ønsker det.
• KRIS kommer gerne ud til kirker,
skoler, sundhedspersonale m.v.
og informerer om fx incest og 		
overgreb eller konsekvenserne af
det fysisk, psykisk og socialt.
• KRIS opretter selvhjælps- og 		
støttegrupper, hvor man kan 		
møde andre med lignende 		
baggrund og dermed måske 		
fælles problematikker.

• Kurser i fx sjælesorg for dig, som
vil være medarbejder i din kirke
eller i KRIS.
• Kreative kurser for klienter, 		
fx malerworkshop.

KRIS-RÅDGIVNING/
G
TERAPI KAN HJÆLPE DI
d at
• Hvis du har svært ve
i relationer

indgå		

• Depressioner
• Sorg/krise

• Omsorgssvigt
ldet
• Problemer i parforho

reb
• Senfølger efter overg
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Af Hanne Baltzer

JEG GÅR FREMAD
MED BABYSKRIDT OG BALLONER
»Takket være KRIS er jeg i en helende
proces og går fremad. Nogle dage er
stadig sorte huller, andre ok. Jeg begynder at kunne adskille mine følelser
og prøver at turde stå ved mig selv, men
det er megaskræmmende.«
Kvinden, som siger det, er veluddannet,
har personlighed og humor. Bag det tiltalende ydre gemmer sig voldsomme
oplevelser. Hun slås med PTSD (posttraumatisk stressreaktion). Med flashbacks og mareridt.
Kort fortalt blev hun mobbet som barn
og ung. Hun kom desuden med i en sekt
i en længere årrække. Den var vanvittig svær at slippe ud af. Sektens leder
udsatte hende flere gange for seksuelle
overgreb og tvangsberøringer, og hun
følte sig holdt i et jerngreb på krop og
sjæl. Hun følte stor skam, og hendes tillid til Gud led et voldsomt knæk.
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SELVVÆRD SMADRET

Hun kontaktede KRIS, fordi hun tænkte, at en kristen terapeut kunne hjælpe
hende. Hun begyndte i terapi, indtil hun
flyttede langt væk fra sin hjemby til nye
omgivelser. Hun blev forelsket og alt
var lyserødt, fordi hun nu også brød helt
med sekten. De blev gift, og hun flyttede
ind i ægtefællens hus til et liv - viste det
sig - med ekstrem jalousi, skænderier
og vold. Manden havde tydelige psykopatiske og narcissistiske træk, hvilket
gik ud over den unge kvinde. Hun blev
hevet rundt ved håret, slået, efterladt
udenfor i hård vinterkulde, fornedret,
tværet ud psykisk og truet på livet flere
gange. Hendes selvværd splittedes i
atomer.
Hun fortalte ingen om hendes nye dagligdag: »Jeg havde besluttet, at det
her skulle fungere. Jeg ville være en

god hustru og prøvede at google mig
ligt og ikke rimeligt. Alligevel kunne jeg
til, hvordan man er den bedste pårømærke, at dette var alt, alt for meget.«
rende til en med psykisk ustabilitet.
Jeg havde jo lovet at elske i medgang
HOTLINE TIL KRIS
og modgang og ville kæmpe for ægteHendes mor fornemmede, at noget var
skabet! Min mands familie vidste godt,
galt og sendte en sms: »Vi elsker dig.
hvad der foregik, men de gjorde ikke
Det er ikke umuligt at blive skilt.« Den
noget. Min egen familie fornemmede, at
unge kvinde siger: »Det var så meget
der var noget galt, men jeg gled af på
Gud. Han bruger
deres spørgsmål
mennesker til
og dækkede
at hjælpe hinover konflikterne.
I terapien har jeg lært at se
anden. Jeg
De boede også
tingene lidt som balloner, og
kontaktede på
langt væk.«
ny KRIS, fordi
så arbejde med en ballon ad
Til sidst følte hun
jeg
bogstaveligt
gangen. Fx skam. Ved at dele
en total magtesvar ved at blive
det op på den måde, kan jeg
løshed, at hun
kvalt. Terapeubedre overskue det.
ikke duede til
ten sagde:
noget som helst,
»Hvem minder
og hun hulkede
din mand dig
tit. For ofte skræmt fra vid og sans.
om? Og på et splitsekund var jeg tilbage i overgrebene. I sektlederens seksuelle jerngreb.«

ØJENÅBNER

Da han beordrede hende ind i bilen, var
hans vrede vanvidskørsel en øjenåbner. Hans hensigt var at sætte hende af
ude i den frosne vinterskov. Han stoppede bilen i skovens stilhed. Stod ud,
samlede nogle sten og satte sig ind
igen. Spurgte hende, om de skulle på
burgerbar. Som om intet var hændt.
Efter den voldsomme oplevelse, erkendte hun, at hun var i livsfare. Hun
pakkede en taske med personlige ting
og lidt mad, så hun kunne forlade ham,
når hun havde samlet sig mod til at gå.
»Mine personlige grænser var helt udviskede tilbage fra sekten, så jeg havde ingen fornemmelse af, hvad der var rime-

Ikke længe efter forlod hun endelig
endnu en krænker. Efter 14 dage på
krisecenter vendte hun tilbage til sin
hjemegn. Hun er stadig i terapi efter et
par år.
»Jeg kunne ikke betale for min terapi,
men KRIS fandt en sponsor. Åh, jeg får
en klump i halsen, for samtalerne betyder alt. At kunne bearbejde mine dybeste følelser og vide med sikkerhed, at
Helene (terapeuten) hjælper mig. I terapien har jeg lært at se tingene lidt som
balloner, og så arbejde med en ballon
ad gangen. Fx skam. Ved at dele det op
på den måde, kan jeg bedre overskue
det.«
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Af Hanne Baltzer

KRIS RYDDER OP I KAOS
- DER STÅR IKKE SKAM I PANDEN PÅ MIG
Manden i KRIS-sofaen er vidende og
har sort humor. Martin sidder af og til
her for at få førstehjælp til sit liv. For at
få ryddet op i sit indre, hvor elementer
har truet ham på sjæl og styrke. Ja, på
livet, så han nu er i flexjob, selv om han
har en teologisk embedseksamen.
30 år efter de seksuelle overgreb kom
han i svære problemer. Han læste en
artikel om mænd, der havde været udsat for overgreb og de konsekvenser,
det havde haft for dem. Han kunne kende sig selv, og i 14 dage genoplevede
han traumerne.
»Det var voldsomt. Jeg blev ganske
re-traumatiseret, og jeg kunne følelsesmæssigt slet ikke være i min krop. Jeg
tog mod til mig og spurgte en, hvad jeg
skulle gøre. Han sagde: »Du fejler ingenting, men du er meget ked af det!
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Og det skal du have professionel hjælp
til. For overgreb er overgreb.«
Martin kontaktede KRIS.

SMADRET OG SYG

Uhyrlighederne begyndte for år tilbage. Martin var begyndt på teologistudiet, og fik hurtigt job som korsanger i
en folkekirke. En mand, han så op til i
kirken, skaffede ham også et arbejde
som kirketjenerafløser. Det viste sig, at
kirketjeneren var aktiv alkoholiker og
ofte havde sygedage. Og Martin skulle
dække over ham. Snart begyndte manden overgrebene: »Det var helt åbenlyst, at jeg ikke magtede at sige fra. Jeg
oplevede at blive manipuleret til tavshed med trusler om problemer, da han
var medlem af en loge. Det blev til et år
med ydmygelser.«

Martin fik en alvorlig sindslidelse, og
han var indlagt på psykiatrisk hospital
i ni måneder. Senere læste han videre,
kraftig medicineret. Han brugte også
alkohol som selvmedicinering og følelsesmæssig støttepædagog. Omsider
kom han i behandling og har nu været
ædru i 15 år.

LIVSLANG BEVÆGELSE 		
AT KOMME FRI

get praktisk, fordi man, når man flytter
sig, tænker godt. Det er en livslang bevægelse at komme fri.
Det værste er stadig, når jeg husker
benægtelserne, mistroen. At få at vide,
at man er en følelsesmæssig løgner
og ikke bliver anerkendt. Det er værre
end det fysiske,« siger Martin med stor
vægt. Berørt af øjeblikkets vigtighed.

KRISTEN UDEN TVANG

Hos KRIS følte Martin sig mødt og set:
»Selvom KRIS er en kristen organisa»KRIS rydder op i kaos. Jeg har lært at
tion, giver den
forstå, at overlov til at sige
grebene ikke er
totalt fra på det
Du fejler ingenting, men du er
min skyld. Jeg
religiøse områskulle ikke skammeget ked af det! Og det skal
de. De vil jo ikke
me mig. Jeg var
lave overgreb
du have professionel hjælp
forbavsende
på et mennetil. For overgreb er overgreb.
normal! Når man
ske. Jeg ville
i årevis syntes,
dog gerne have
man har skullet
forbøn, og
give sig selv lov til at være til, er det en
det har jeg fået. Jeg oplever, at Gud
meget ny tilgang til tilværelsen. Når der
fjerner smerten i stedet for alkohol eller
bliver sat ord på, bliver der ryddet op,
medicin.«
og det forpinte har ikke samme magt.«
KRIS-terapien blev en start på forløsAlligevel husker han overgrebene hver
ning. Et befriet liv, hvor Martin nyder at
dag: »I dag kan jeg dog distancere mig
have sine nærmeste omkring sig, når
fra det. Jeg føler meget vrede, men jeg
han da ikke lytter til salmer i nyfortolket
kan leve med det. Jeg har svære dage,
form: »Jeg lytter især til ordene. Jeg
men mest svære timer nu. Jeg ved, at
ved, Gud kæmper for mig - ellers havde
det er godt at bevæge sig, at gøre nojeg ikke overlevet.«
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HÅB

KRIS lægger øre til de
livsfortællinger, andre
helst vil være fri for, men
som nogen skal lytte til,
hvis sårene skal heles.
Det er vores erfaring, at
mange ofte kæmper alene
med senfølger efter
seksuelt misbrug.

På www.kris-dk.dk kan du stille spørgsmål, og du kan give dine erfaringer
videre. Du får svar fra en kvalificeret medarbejder i KRIS.
Bliv medlem af KRIS: 100 kr. pr. år. Et familiemedlemskab: 150 kr. pr. år.
Vil du være med i en støttegruppe, så kontakt os.
Bliv sponsor - og hjælp andre i gratis terapi.
Vi har lokaler i Herning og Aarhus.

KRIS

Bredgade 55 · 7400 Herning · Tlf. 29 70 23 05
Telefontid: Mandag, onsdag & fredag kl. 11-15
E-mail: kris@kris-dk.dk
Find os på facebook (Landsorganisationen
KRIS) og www.kris-dk.dk
MobilePay: 81 82 12
Bankkonto: 1551 5361842

Kristen terapi og Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte.
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