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Kære medlemmer og læsere af foreningens nyhedsbrev   

Hermed sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.   

Vi er nu ved afslutningen af vort andet år i satspuljeprojektet. Der har igen i år været god fremdrift. Alle 

vores aktiviteter har kørt planmæssigt, og mange gode arrangementer har vi afholdt.   

Særligt er vi lykkes med at få mange mobberamte i tale, og vi har bistået på forskellig vis. Ligeledes er det 

dejligt, at vi nu er lykkes med at flere virksomheder, offentlige som private, har kontaktet os for booking af 

arrangementer.  Der er også forskellige fagforeninger, som vi skal afholde temadage og dialogmøder med i 

det nye år.   

Vi har bidraget på forskellig vis i pressen året igennem, og takker alle jer, der har fortalt jeres historier. De 

personlige fortællinger er med til at almengøre, og mange mobberamte har stor glæde ved at læse om 

andres oplevelser og erfaringer.   

At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave. Skal vi for alvor knække koden, så fordrer det en 

fælles og koordineret indsats.   

Vi sender en stor tak til alle jer, der har bidraget med opbakning, støtte og netværk i vores mission og store 

projekt.   

En særlig tak til alle vore medlemmer, som enkeltvis og i netværksgrupperne har bidraget med aktiv 

deltagelse og mange gode indspark.   

I midten af januar udsender vi igen et nyhedsbrev. Her kan I blandt andet læse statusrapporten for 4 

kvartal og oplysninger om vores generalforsamling søndag d. 26. april på Folkestedet i Aarhus, og 

afslutnings-konference på projektet torsdag d. 22. oktober på Axelborg.   

Voksenmobning? Det er noget vi taler om, og gør noget ved!   

 

De bedste julehilsner 

På bestyrelsens vegne   

Gitte Strandgaard 
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