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NYHEDSBREV FONDEN GRO KVINDEKRISECENTER 

VI GROR PÅ GRO 

INDLEDNING 

Vinteren er ved at være forbi, og foråret nærmer 

sig listigt. Om ikke længe blomstrer den smukke 

Gavnø Kirsebær allé, som vi altid nyder godt af.  

Tiden flyver afsted, og det er fortsat en fornøjelse, 

men selvfølgelig også hårdt arbejde.  

Vi har netop haft uanmeldt tilsyn, og er også ved 

at have vores første årsregnskab færdigt, med et 

rigtig fint og tilfredsstillende resultat. Vi afventer 

spændt tilbagemelding fra tilsynet.  

Vi er utrolig stolte af vores kvindekrisecenter, og alt det vi har arbejdet 

med og opnået indtil videre. Der sker hele tiden en masse på GRO, vi gror 

hele tiden og vi keder os aldrig.  

I november havde vi 1-års 

fødselsdag, hvilket blev fejret 

med denne fine kage.  

I dette nyhedsbrev kan der 

læses lidt om hvad der er 

sket siden sidst. Vores 

projekter, arrangementer og 

initiativer. God fornøjelse! 

ØKONOMISK RÅDGIVNING 

Vi har været så 

heldige at få 

sponsoreret et 

forløb af Danske 

Banks Fond med 

Økonomisk 

rådgiver Maria, 

som hjælper 

kvinderne med 

at vejlede og få 

overblik over 

deres økonomi. 

Tusind tak til 

Danske Banks 

Fond samt Økonomisk rådgiver Maria! 

På vores sidste personalemøde havde vi Maria ude 

for at fortælle om hvordan hun arbejder med 

kvindernes økonomi, hvad hun kigger på og hvad vi 

med fordel kan arbejde videre med, når vi hjælper 

kvinderne med at lave budget og få afbetalt gæld, 

sparre op mv.  

ORANGE DAGE - SOROPTIMISTERNE 

I november sidste år var vi som noget nyt med 

på Hjultorv i Næstved, for at fejre orange dage 

og Stop vold mod kvinder kampagnen. Det var 

en rigtig dejlig dag, hvor kvinder og børn på 

Fonden GRO Kvindekrisecenter havde lavet de 

fineste 

orange 

blade i 

karton med 

udsagn om 

det at bo på krisecenter. Derudover 

havde en af vores indskrevne kvinder 

lidt af hendes fine kunst udstillet på 

Biblioteket. Tusind tak til Soroptimist 

International Næstved for at invitere 

os til at deltage i denne vigtige 

begivenhed.  

NATUREN SOM TERAPI  

Vi har i starten af året 

opstartet et nyt ”VÆR NÆR” 

projekt, som handler om at 

træne nærvær, selvværd 

gennem samvær i naturen. 

Projektet handler om at 

mærke sig selv og træne sin 

bevidsthed og sit fokus. Pga. 

ydre omstændigheder har vi måtte sadle lidt om, og 

kommer nu i 

stedet til at 

tilbyde 

”Naturen som 

terapi” med 

vores 

Energiterapeut 

hver anden 

uge, hvor der arbejdes på samme tematikker.  



APRIL 2022 // APRIL // NR. 4 

 

NYHEDSBREV FONDEN GRO KVINDEKRISECENTER 
 

ARRANGEMENTER 

  
På GRO gør vi fortsat meget ud 
af at fejre alle højtider i huset.  
Vi har derfor siden sidste 
nyhedsbrev fejret både Mortens 
aften, Halloween, Jul, Nytår og 
Fastelavn. Påsken nærmer sig, 
Ramadan er startet, og inden 
længe fejres der også både 
påske og Eid på GRO.  

 
  

FOREDRAG 

 
Vi har været så heldige at have besøg af Elin Karbech, som 
har fortalt om sin stærke historie om angst og vejen til, at 
Mindfulness blev en ny måde for hende at være i verden på 
og håndtere angsten på. 
Elin fortalte os om 
hvordan drømmejobbet 
som stewardesse endte 
med stress, angst og 
sygemelding. Elin 
konsulterede en psykiater 
– noget som hun 
beskriver som 
overvældende -, hvor hun 
fik en angst- og en 
depressions diagnose. 
Elin fandt mindfulness, 
hvor hun opdagede hvilken fysiologisk indvirkning bl.a. angst 
og depression har på nervesystemet. Elin har fortalt hvordan 
nervesystemet er på konstant overarbejde hvis man fx har 
søvnproblemer, er ramt af stress, angst og/eller har været 
udsat for vold, og hvordan mindfulness kan afhjælpe disse 
symptomer og medvirke til at skabe ro i nervesystemet. Elin 
arbejder både med krop og sind, da kroppen husker og man 
derfor er nødt til også at arbejde med kroppen for at få ro på 
nervesystemet. Elin har i dag sit eget Mindfulness studie, 
som hun lever af at undervise i. Vi er så heldige, at Elin også 
underviser kvinder som bor på GRO. Vi synes at Elin er helt 
fantastisk.  
  

KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG  

  

På kvindernes internationale kampdag den 8. marts blev der 
plantet frø, som kan spire og vokse sig store og stærke og som 
kvinderne kan tage med sig, når de forlader GRO.  

En af vores kvinder 
har lavet det 
smukke GRO 
kunstværk, som nu 
hænger i 
spisestuen.  

En anden kvinde 
har lavet en 
tegning af, 
hvordan vi på et tidspunkt kan etablere et blomsterbed i 
haven formet som GRO. 

DET INTERNATIONALE #SIGNALFORHELP  
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TURE UD AF HUSET 

  
Vi tager indimellem på 
forskellige ture ud af huset 
med kvinderne og 
børnene. Vi har bl.a. i 
efteråret været på 
forlænget miniferie i 
Lalandia, og her i foråret 
har vi været på 
Stacys og spise frokost 
samt været på ture til 

Rønnebæksholm og 
Skovtårnet.  

 

LÆS FOR LIVET SAMT JULEDONATIONER 

 
Vi er bare så glade for vores 
samarbejde med ”Læs for livet” 
og de mange fine bøger, som 
hele tiden er til rådighed for 
kvinder og børn på krisecentret.  
I december fik vi tilsendt en 
super flot julekasse med 
julelækkerier og godter, en flot 

Disney julekalender, masser af 
juleklipperier og masser af hygge 
til kvinder og børn i den søde 
juletid.  
 
Troppers for Charity og flere 
private personer var i december 
også forbi med donation af gaver 

til både børn og kvinder på krisecentret, hvilket både vi og 
vores indskrevne kvinder og børn er dybt taknemmelige for! 
Tusind tak! 

YOGA OG MINDFULNESS 

 
Kvinder og børn på GRO nyder fortsat glæde af Yoga og 
Mindfulness, samt Energiterapibehandlinger. 
 
 
 
 
 
 
 
  

KREATIVE KVINDER OG BØRN 

  

 

En af vores indskrevne kvinder 
har haft udstilling på det lokale 
bibliotek med hendes fine 

malerier. Derudover er der blevet lavet nogle super fine 
”skytsengle” af kvinder og børn.  

RISIKOVURDERINGSKURSUS 

Vi har haft 4 af vores 
kontaktpersoner, 2 
kvinderådgivere og 2 
børne- familierådgivere på 
kursus i Risikovurderings 
SARA SV. De er i gang med 
at skrive opgave herom og 
vi skal videns dele og tale 
om implementering af 

metoden på kommende 
personalemøde i april med 
udgangspunkt i en konkret case 
fra huset. De udtrykker, at kurset 
var meget brugbart og glæder sig 
til at anvende det i praksis. 
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NYHEDSBREV FONDEN GRO KVINDEKRISECENTER 
FØRSTEHJÆLPSKURSUS 

 
I december var alle medarbejdere 
på Fonden GRO Kvindekrisecenter 
på førstehjælpskursus. Tusind tak 
til Jesper fra Røde Kors for et 
fantastisk godt 
førstehjælpskursus. Vi er så klar til 
at ringe 112, hvis uheldet er ude 

og vi ved 
hvornår og 
hvordan vi 
skal gå i 
gang med hjerte-lungeredning og 
bruge vores nye hjertestarter, hvis en 
kvinde eller et barn eller en kollega på 
krisecentret pludselig falder bevidstløs 

om og har brug for hjælp. Vi havde en spændende, lærerig og 
hyggelig dag.  

CYKELPROJEKT 

 
Vi har etableret et samarbejde med 
Foreningen Frie Fugle om et cykelprojekt 
for kvinder på GRO. Projektet går ud på, at 
Frie Fugle 

tilbyder vores 
kvinder 

cykelundervisning 
ad lokale ruter en gang 

om måneden i et år samt 
undervisning i reparation af 
egen cykel, lapning mv. 
Projektet er primært finansieret 
af Offerfonden. Vi forventer 
projektet starter til maj, og 
glæder os til at komme i gang.  

KOMPETENCEUDVIKLING 

 
Fonden GRO Kvindekrisecenter har hele tiden fokus på 
vigtigheden i kompetenceudvikling.  
 
Vi har her i starten af året bl.a. deltaget i et utroligt 
spændende kursus ved Dispuk om implementering af 
narrative samtaler.  
 
Til efteråret skal vi afholde kursus i Empowerment Star som er 
et progressionsværktøj, der anvendes i samarbejdet med 
kvinderne og til at dokumentere kvindens udvikling og trivsel 
visuelt.  
 
Vi sender snart 2 medarbejdere på Nada kursus, vi holder 
månedligt, personalemøder med faglige oplæg fx samarbejde 
med politiets specialenhed SVÆV.  
 

Husets psykolog har selv netop deltaget på 
kurset ”at finde ro i orkanens øje”, og der 
afholdes løbende børnegruppe supervision 
og kvindegruppesupervision for personalet. 
 
Vi skal have medarbejdere afsted på 
kontaktpersonskonference og 

børneseminar via LOKK, samt ledelsen skal på Nordisk 
konference for kvinder mod vold på Færøerne. Vi holder 
desuden hvert kvartal ERFA-gruppemøder med fagpersoner 
på andre krisecentre. 
 

TUSIND TAK TIL…  

 
Endnu engang Tusind 
tak til alle som har 
doneret flotte beløb til 
vores nye flotte 
naturlegeplads, som er 
blevet færdig til stor 
glæde for kvinder, børn 
og personale.: 
 
Hannibal Sanders Fonden 
Vissingfonden 
Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 
Louis Petersens Legat 
Østifterne f.m.b.a. 
Otto Bruuns Fond 
Asta og Julius P. Justesens Fond 
Martha og Paul Kern-Jespersens Fond  
Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank 
Drostfonden 
Harboe-Fonden 
 
Vi er så taknemmelige for 
de 11 fonde som har valgt 
af støtte formålet.  
 
Vi holder formelt 
indvielse af legepladsen d. 
20. april 2022.  
 

GRO 

Fonden GRO Kvindekrisecenter er til for dig, - hvis du er volds- eller kriseramt. Vi har plads til 9 kvinder. Vi er klar ved telefonen 

og har døgnåbent, så tøv ikke med at kontakte os hvis du har brug for hjælp. Kontakt os på telefon 73 70 69 50.  

Nyhedsbrevet udkommer ca. 3-4 gange om året. 


