
 

 
Aarhus/Ringkøbing 

 

Referat fra regionalmøde d. 27. okt. 2018 Århus 

Referent: Inge Flensted (SI Ringkøbing) 

 

72 Soroptimister fra region 2 var mødte veloplagte frem til trods for det dystre efterårsvejr, som i løbet af 
dagen vendte om til dejligt, lyst efterårsvejr. 

Velkomst og præsentation af programmet ved Præsident Pia Tokkesdal Schou 

Lysceremoni ved: 

SI International: Mette Tobiassen, SI Odder  
Si Europe:   Berit Kiilerich, SI Skanderborg 
SI Danmark:  Inge Flensted, SI Ringkøbing 
SI Aarhus:   Pia Tokkesdal Schou, SI Aarhus 
 

Paneldebat ved  
· 2 voldsramt kvinde 
· 2 fagpersoner (Leder af krisecenter og familieretsadvokat Hanne Jensbo) 

De 2 voldsramte kvinder gav os hver deres meget bevægende historier: 

Kvinde 1: 

Berettede om et 16 års langt samliv med en meget charmerende, men psykopatisk mand. 

Samlivet startede i teenageårene på gymnasiet. I samlivet blev 5 børn født. 

Volden startede kort tid efter, at de mødtes, men startede som jalousi-optrin, som man hele tiden forsøger 
at forklare/forsvare og overvinde i situationen. 

En tidlig graviditet giver fokus på børnene. 

I samlivet er man hele tiden i alarmberedskab for at få dagligdagen til at fungere. Der er derfor aldrig 
overskud til at træde et skridt tilbage og se samlivet i et større perspektiv. 

Det er som at leve inde i en gyserfilm, telefonlinjerne er kappet over, man bliver i den anspændte tilstand. 
Hun fortalt ingen om sin situation, derfor behøvede hun ikke forholde sig til den. 

Hun gik fra sin mand efter 16 års samliv. 

Anledningen kom, da et af børnene kom på sygehus medens familien skulle på ferie. Faderen tog de 4 børn 
med, medens moderen blev hjemme hos det 5. barn på sygehuset.  
Først da var der tid til at tænke og planlægge efter 15½ år med konstant overvågning. 

Hvordan er man i Danmark stillet, når man forlader mand, hus og børn - uanset begrundelse? 



En rystende beretning om problemer med økonomi, politi, socialmyndigheder og omgivelser. 

Manden er psykopat og dermed overbevisende og charmerende i mange situationer, han skal provokeres 
for, at hans ”sande jeg” kommer til udtryk. 

Økonomien var i den første lange tid det største problem. Der var ingen hjælp at hente. 

Skyldfølelsen kom senere i form af, at have givet børnene en så elendig far. Ligeledes vrede og sorg over, at 
16 år er spildte. 

Først når alle børn fylder 12, kan de selv vælge, om de vil være hos deres far. Ferier er ligeledes anledning 
for faderen til drillerier, så ferier hos moderen saboteres. 

Det varer meget længe, inden alle symptomerne forsvinder – om nogensinde. 

Tak for en gribende beretning. 

Kvinde 2: 

Denne kvinde har været udsat for primært psykisk vold og seksuelle krænkelser. 

Mødte en tidligere bekendt i en vanskelig situation, hvor hun lige havde mistet et lille barn. 

Alt var lykkeligt i ca. 3 måneder. Men så begyndte jalousien og kontrollen. 

Kontrol døgnet rundt med telefon, bebrejdelser om utroskab, sårende personlige udtalelser. 

Han vil kontrollere alt, hvad der skal ske.  

Hjerner slår fra, fordi den er i beredskab hele tiden. 

Politi ransager hjemmet efter tip om narkotika. Hun skal være medskyldig i noget, som hun ikke har det 
ringeste kendskab til. Skal fortælle at hun er blevet voldtaget, og det er han i øvrigt også! 

Han sniffer coke og tager meget medicin, så hjernen er slået klik. 

Så han kommer med helt surrealistiske påstande og reaktioner. 

Hun har endelig sagt fra og kæmper nu for at få sine ting ud af huset stump for stump. 
Heller ikke her megen hjælp fra ”systemet”. 

Hun fortryder ikke, kun at hun ikke gjorde forbi noget tidligere. 
Hun har det sådan, at han skal vide, hvad han har gjort mod hende. Derfor ved han, at hun er til dette møde 
og fortæller om sine oplevelser med ham. 

Hun er ved at skrive en bog, for at komme ud af det. 

Også tak for denne gribende beretning. 

 

Fagperson: 

Forstander på Krisecenter i Århus 

Der er 45 krisecentre i Dk. Mange af dem bruger frivillige. De frivillige tager f.eks. nattevagter 2 og 2. De 
laver aktiviteter, laver mad, beboerne synes, at det er dejligt ”at blive vartet op”, dejligt med lidt 
opmærksomhed. 



Krisecentret giver rådgivning. Det er som oftest meget vanskeligt for de ramte at opgive sit liv med en, man 
har elsket, og som er far til børnene. 
Det er svært at forlade det gamle liv. 
Der er tilbud om en koordinerende rådgiver, det er en lovbestemt opgave, hvor kommunerne skal hjælpe. 
Hjælpen gives på kvindens præmisser. 

Børn får tilbudt samtale med psykolog, men det er ikke et tilbud til kvinden 

Kvinderne siger som oftest ikke noget til nogen. Børnene gør heller ikke, de er meget loyale overfor begge 
forældrene. 

Vold kan have mange former: Fysik, psykisk, økonomisk, seksuel – eller trusler om dette. 
Ofte hænger det sammen, men der er ikke noget, der er værre end andet. 
Psykisk vold er der hele tiden, nat og dag, det nedbryder en. 
Man bliver traumatiseret, får dårligt selvværd, lav selvtillid, får ptsd og på andre måder dårligt helbred. 

Det samme sker for børnene 

Alle kan henvende sig til krisecentre om kvinder, der har brug for hjælp. 

De ikke-etniske danskere er også begyndt at dukke op på krisecentrene. De har ofte ikke det samme 
netværk som etniske danskere og heller ikke det samme kendskab til mulighederne 

Hvad kan vi andre gøre: 

· Man kan spørge direkte, hvis der er en hændelse, der giver anledning til det. 
· Man kan udtrykke sin bekymring overfor den, man mener er udsat  
· Man kan spørge, hvordan det går 
· Man kan afkræve et svar 
· Fortæl en parallelhistorie, ”jeg har hørt om en kvinde, der…..” 
· Inviter børnene, selv om det kan være besværligt 

Man afvises nemt, men giv ikke op. Signalet er godt ”givet ud”, kvinden tænker måske over det og det kan 
sætte gang i den proces, der fører til et nyt liv. 

 

Frokost strække-ben-pause, handel ved boderne 

 

Foredrag ved Lotte Heise  

 Hvorfor elsker mand(d) magt? 

http://lotteheise.dk/hvorfor-elsker-mand-magt/ 

Inspirerende, alvorligt og morsomt oplæg fra en veloplagt Lotte Heise. 

Lotte Heises råd er: GØR NOGET!! Bland jer!! 

  

Kaffe og drøftelser i klubberne: 

Hvad har vi hørt? Hvad kan vi gøre? Kan vi sætte yderligere fokus på at undgå vold? Kan vi i regionen gøre 
en fælles indsats? 



Opsamling fra drøftelserne: 

Samarbejde med krisecentre/mødrehjælp: 

· Være bisiddere 
· Hjælp ved bosætning 
· Hjælp til børn 

Orange dage: 

· 13 dage årligt 
· Skaber synlighed 

Aktiviteter på krisecentre mv. skaber netværk  

  

Unionspræsident Else Lücking har ordet 

Det var Elses 27. dag som unionspræsident. Hun blev kasserer i foråret 2018 i en ganske særlig og vanskelig 
situation. 
Dette er det 6. regionsmøde. 
Else vil gerne foretage små ændringer til glæde for forening og medlemmerne. 
Ét tiltag er de ret korte, men hyppigere nyhedsbreve. Der findes yderligere materiale på hjemmesiden. 
Der er tiltrådt et nyt forretningsudvalg (FU), der er forankret i region 8. De har indledt et godt samarbejde. 
 
Der er fokus på extension og projektarbejde. RPD’erne skal arbejde med projekterne, og projekterne skal 
gerne give nye medlemmer. 
Hjemmesiden ændres, så mere bliver lagt på de åbne sider. Følg med i hvad der sker. 
Der vil ind imellem blive skrevet til præsidenterne med obs-punkter. 
SOROPTIMA vil ikke blive udgivet lige nu. 
 
Funktionsbeskrivelserne vil blive revideret gennemgribende og på tværs. 
Der er fokus på økonomi og regler for udbetalinger. 
Der vil blive strammet op på projekterne såvel organisatorisk, som økonomisk samt de forpligtigelser, vi har 
påtaget os. 
Der afholdes kursus for extension, KP og KAPD i november. 
FU-arbejdet skal være sjovt. FU vil gerne støtte klubberne – sig til. 
Vi arbejder alle frivilligt, så der kan gå lidt tid inden der svares. 
 

FU har også nogle forventninger til klubberne: 

Klubberne opfordres til: 

· at have fokus på det gode klubliv 
· at være skarpe på projekterne – vi arbejder for kvinder og piger 
· at holde sig orienteret på alle medier 
· at være opmærksom på, hvem der varetager hvad, at rette henvendelser til de rette. 

Alle klubber bedes inden første december sende en mail til Else med svar på: 

· hvad vil klubben gøre for at bakke op om ”den ny historie” om SI-Danmark 

Der blev spurgt til sagen om den svigagtige kasserer: 



Sagen kører. SI-Danmark kan betale sine regninger, fordi der har stået en del (for mange) penge på 
kontoen. 

Der er afsat penge til en extensionpulje. 

 

Extensionindlæg: 

Lisbeth Kristiansen fortalte om en ambitiøs plan, som blev forelagt på L&R 2018. Planen er ikke realistisk i betragtning 
af Unionens økonomi. 
 
Mette Tobiassen takkede Lisbeth for hendes periode på 4 år, som formand for extension komiteen i Danmark og som 
regionsextension for region 2. Mette har overtaget posten som regionsextension for regionen pr. 1/10 2018.  
 
 

Annoncering af næste års regionalmøde i Ringkøbing 

 

TAK for i dag og kom godt hjem 


