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Kære læsere af foreningens nyhedsbrev
Hermed sender vi årets sidste nyhedsbrev. Siden sidst har vi etableret en ny netværksgruppe, været
deltagende ved flere arrangementer og fået et utal af nye henvendelser.
I starten af januar vil vi se på vores medlemsliste og sende mail vedrørende kontingent.
Hvis du allerede nu kan se, at det er ved at være tid for indbetaling, kan du indsætte dit kontingent her:
Reg: 0757 Konto: 3224 030427
Nye henvendelser
Vi får løbende nye henvendelser, og vi har mange opfølgende samtaler med de mobberamte. Ligeledes
har vi været bisidder flere gange i forbindelse med møder hos jobcenter og i fagforening. Og vi har
været medunderskrivere i klager til Arbejdstilsynet.
Det er kendetegnet, at når der har været omtale i pressen af voksenmobning generelt, konkrete case og
af foreningens arbejde, så er der en stigning i henvendelser til os.
Økonomi og Satspuljemidler
På grund af de mange henvendelser som vi handler på, og deltagelse i forskellige sammenhænge for
viden deling og dialog med relevante sparrings partnere, bruger vi mange penge. I øjeblikket har vi røde
tal på bundlinjen!
Vi er til stadighed ude med ansøgninger om fondsmidler og sponsorater.
Kender du nogle, der vil støtte op om vores arbejde og indsats, må du endelig kontakte os.
Du kan kontakte næstformand Lilia Masters: lm@voksenmobningnejtak.dk
Vi har søgt satspuljemidler til et treårigt udviklingsprojekt, men har desværre fået afslag.
Vi undersøger nu en begrundelse for afslaget, og har i den forbindelse sendt et åbent brev til politikerne
i beskæftigelsesudvalget. Brevet er linket op på vores hjemmeside under nyheder og som dokument i
vores facebookgruppe.
Aktiviteter, kalender og arkiv
Som noget nyt har vi fået en kalender på vores hjemmeside. Her kan du læse om de møder, events og
andre aktiviteter som bestyrelsen og nogle af vores medlemmer deltager i.
Vi har igen i år haft mange møder og været deltagende i forskellige sammenhænge. Jeg lister nogle
stykker op her:
Frivillighedsdagen i Aarhus, CSR Awards 2011, uddeling af Arbejdsmiljøprisen, karrieredag på
Grundfos, møder med forskellige politikere, åbent samråd vedrørende lægekonsulenternes rolle,
forskellige konferencer og oplæg via Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar, forskellige fagforeninger
med videre.
Møder med fagforeninger
Vi forsøger til stadighed at komme i dialog med landets fagforeninger. Vores intentioner er, at vi fælles
kan hjælpe og støtte vores fælles medlemmer.

Vi har fået et arkiv for tidligere udsendte nyhedsbreve. Du finder arkivet på vores hjemmeside i
menuen: Nyhedsbreve
Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet
Vi har de sidste to år været i dialog og samarbejdet med beskæftigelsesministeriet og tidligere
beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Det har fra begge sider været et godt og konstruktivt samarbejde.
Vi har et nyt møde med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen d. 31 januar, og vi håber på et godt
og konstruktivt samarbejde.
Ligeledes har vi været i løbende dialog med Arbejdstilsynet. Vi har holdt nogle møder, hvor vi har
orienteret om hinandens generelle aktiviteter. Dette har været meget værdifuldt for bestyrelsen, og vi
håber fremover at kunne fortsætte denne viden dele og dialog med Arbejdstilsynet.
Netværksgrupper
Vi forsøger at etablere nogle netværksgrupper forskellige steder i landet. Formålet med grupperne er, at
mobberamte kan dele erfaringer og støtte hinanden. Ligeledes at kunne mødes til forskellige
arrangementer/aktiviteter med videre.
Hvis du er interesseret i at deltage i en kommende netværksgruppe, eller være initiativtager til at etablere
en, må du meget gerne kontakte formand Gitte Strandgaard: gs@voksenmobningnejtak.dk
Netværksgruppe på Sjælland
Vi er 3 piger som på eget initiativ har startet denne støttegruppe imod voksenmobning, og vil derfor
gerne hjælpe andre som har oplevet mobning i hverdagen/arbejdspladsen til og komme videre. Vores
erfaring på området er, at vi selv er blevet svigtet af systemet og faglig organisation.
Støttegruppen imod voksenmobning har til formål og støtte dem der har været ofre eller udsat for
voksenmobning.
Mælkebøtten:
Kampen tilbage til hverdagen - mod alle odds
.
Gruppens formål er:
- At kunne give støtte til hinanden - tale om alt uden dagsorden
- Mødes efter behov til arrangementer
- Talt ud om hændelser
- Bisidder i forskellige situationer
- Give gode råd og vejledning
Kontakt person på gruppen er Annette, og du kan kontakte hende på mail: aigh69@hotmail.com
Netværksgruppe i Århus
Mobberamte på arbejdspladsen og pårørende til mobberamte
I samarbejde med Anita Torlyn Selvhjælpsgrupper i Århus er vi i gang med at etablere de ovennævnte
netværksgrupper.
Vi kan alle på et eller andet tidspunkt i livet komme ud for svære forandringer eller kriser, og så kan vi
have behov for at tale med andre og hente støtte fra andre i samme situation.

Vi formidler kontakt mellem mennesker og hjælper dem med at danne en selvhjælpsgruppe. Et medlem
fra Landsforeningen kan være tilsteder alt efter behov.
Du kan kontakte Anita Torlyn
Kontortid:
mandag og torsdag: 12.00 - 15.00
tirsdag: 12.00 - 17.30
tlf. 86 12 12 72
mail: kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk
web: Selvhjælp Århus
Pressen om voksenmobning
Siden sidst har vi været deltagende med viden om årsager, forebyggelse og håndtering af
voksenmobning. Dels generelt, dels i konkrete case hvor foreningens medlemmer har bidraget med
deres historie, og vi har været rådgivere i de konkrete sager:
Avisen.dk, Radio Avisen, Aftenshowet, Politiken, NOVA FM, P3 Nyhederne, Radio 24syv og BT
Magasinet LIV i december/januar. Magasinet bringer netop i deres seneste nummer en artikelserie
om tilgivelse. Her kan du læse om hvordan Bente Kristensen, der er et af vores medlemmer, blev udsat
for særdeles grov mobning, og hvordan hun kom videre. Og har kunnet tilgive sine mobbere. Det er en
fantastisk god artikelserie, hvor også andre kvinder fortæller om svigt og utroskab og alligevel har
formået at tilgive. Psykolog Mette Holm giver nogle gode ord med på vejen.
Fortæl din historie til pressen!
Vi får løbende mange henvendelser fra pressen og fra studerende, der gerne vil formidle den
personlige historie.
Den konkrete historie er med til at formidlingen af viden om voksenmobning bliver meget mere
forståelig for læsere, seere og lyttere.
Det kan virke meget uoverskueligt at skulle fortælle sin historie ud i offentligt rum eller til studerende –
Dét er helt naturligt, og mange spørgsmål presser sig på.
Hvis du gerne vil høre mere, om de mange muligheder der er, kan du kontakte formand Gitte
Strandgaard: gs@voksenmobningnejtak.dk
_______________________________________________________________________________
Tak for året der er gået
Jeg vil hermed sige tak for inspiration, viden deling og dialog, til alle vi har mødt i forskellige
sammenhænge i årets løb. En særlig tak til alle vores aktive medlemmer, der hver for sig og på forskellig
vis har ydet en stor indsats.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses i 2012 ;-)
På bestyrelsens vegne
Bedste hilsner
Gitte Strandgaard
Formand

