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NYHEDSBREV FONDEN GRO 

SOMMER  

INDLEDNING 

Sommeren er over os, og kvinder og børn 

nyder roen og sommerferiestemning i huset.  

Der er normalt altid massere at se til på GRO 

Kvindekrisecenter med ugentlige 

aktivitetsskemaer 

mv. I juli måned har 

vi valgt at lukke helt 

ned for 

aktiviteterne og 

dermed give 

kvinder og børn muligheden for at nyde 

sommeren i ro. Vi kan dog løbende finde på 

hyggelige 

frivillige 

aktiviteter, som 

at tage en tur på stranden, en tur på en 

legeplads eller bare hygge sammen i vores 

dejlige have med spil og bål. I dette 

nyhedsbrev kan der læses lidt om hvad der 

er sket siden sidst. Vores projekter, 

arrangementer og initiativer. Vi kan 

desuden annoncere et nyt spændende 

tilbud! God fornøjelse 

INDVIELSE AF LEGEPLADS 

D. 20. april kunne vi endelig afholde formel indvielse 

af vores skønne naturlegeplads i krisecentrets have. 

Legepladsen er døbt ”De Vilde Svaner” efter et af 

H.C. Andersens eventyr om tro, håb og kærlighed og 

om, hvordan troen 

åbenbarer sig i naturen. 

Det må siges af være 

symbolsk for de børn 

som opholder sig på 

krisecentret i en sårbar 

periode af deres liv. Vi 

glædes over, at vi har 

mulighed for at tilbyde 

børn på vores 

krisecenter dette skønne frirum til leg, sjov og lyse 

stunder i en svær tid. Vi havde en skøn indvielse med 

det dejligste solskinsvejr med deltagelse af 

baronparret Helle og Otto Reedtz-Thott fra Gavnø 

Slot som forestod selve indvielsen, vores kære 

naboer og familie, kvinder og børn på GRO, 

legepladsfirmaet ARCH A/S, ansatte og bestyrelse på 

GRO, samarbejdspartnere samt repræsentanter fra 

fonde som har støttet etableringen af legepladsen. 

Uden jer var det ikke muligt.  

TILSYNSRAPPORT 

Vi har lagt vores årsrapport og nyeste tilsynsrapport op på hjemmesiden. 

Vi er naturligvis meget stolte af begge rapporter, som med al tydelighed 

konstaterer høj faglighed og kvalitet i hele indsatsen. Virkelig flot klaret 

efter kun to års drift. 

 

 

ORDENTLIGHED 

Vi har haft en 

fantastisk faglig 

temadag hvor vi fik 

foldet værdierne ud 

og talt om, hvad vi 

forstår ved dem og 

hvad de betyder for 

os hver især og 

hvordan de lever i 

praksis til hverdag i 

arbejdet med kvinder og børn. Vi talte om 

værdikløfter og ambitioner og om dit og mit og 

vores behov og om at møde kvinderne, der hvor de 

er. Der blev lavet denne flotte spire med blade, 

hvor der blev sat flere ord på begrebet 

”Ordentlighed”, som er samlebegreb for Fonden 

GRO’s værdier. Den flotte spire skal op og hænge et 

sted på krisecentret. 
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ARRANGEMENTER 

  
I april måned fejrede vi påske og i maj måned blev der fejret EID 
på GRO med dejlig mad og hygge. Til påske fik kvinder og børn 
hvert et stort påskeæg, og vi havde traditionen tro lavet 
gækkebreve til hinanden.  
 
Der blev i juni fejret Skt. Hans 
på krisecentret med bål og god 
mad. Nogle af kvinderne havde 
lavet en flot heks, som blev 
brændt. Næste år brænder vi 
noget andet og klæder os ud 
som hekse, og hylder heksen, 
som hun bør hyldes.  
 

Vi har også holdt en hyggelig 
sommerfest for nuværende og 
tidligere beboere på 
kvindekrisecentret, hvor der bl.a. 
blev spillet spil i haven og hygget 
med snacks og god mad.  
 

KREATIV I NATUREN 

Fine 

billeder fra ”Vær Nær” projektet, som handler om at 
træne nærvær, selvværd gennem samvær i naturen. Der 
er bl.a. lavet flotte ler perler på bål og søsat små skibe 
med drømme og håb. Lotte fra BørnNaturMindfulness 
kommer med en dejlig naturmagi, som bringer glæde for 
kvinder og børn.  

NYT REDSKAB 

 

En af vores dygtige medarbejdere har udviklet et samtaleredskab 
til at visualisere vores hjælp på krisecentret i faser, som vi kan 
bruge i forventnings- og opfølgningssamtaler med kvinderne. Det 
kan hjælpe os med at afstemme forventninger til hjælp med 
kvinderne. 

 

 
 
  

HVAD ER ENERGITERAPI? 

 
På GRO kvindekrisecenter kan vi tilbyde holistiske 
energiterapibehandlinger. Men hvad er en energiterapi 
behandling egentlig?   
 
Holistisk Energiterapi går ud 
på at bruge forskellige 
behandlingsformer som alle 
sammen er naturlige for ens 
krop, psyke og sjæl. Vores 
krop er helt vildt klog, den 
ved hvad den skal gøre når 
den får de rette signaler og 
det åbner op for blokeringer 
og stagnationer. En energiterapibehandling hjælper med 
at skabe mere balance, og sætte kroppen i gang med 
naturligt at helbrede sig selv. Det er en dejlig mulighed for 
kvinder og børn for ro til krop og nervesystem og give 
nærvær til sig selv og få ladt sine celler op. 
Af behandlingsformer bruges der bl.a. Akupressur, 
Zoneterapi, Kranio sakral terapi, EFT, Cupping og healing. 
Det er en meget omsorgsfuld og blid kropsbehandling, 
hvor der arbejdes med det hele menneske.   
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AKTIVITETER PÅ GRO 

 
Kvinder og børn har været med Bubber og Julie i Cirkus Arena. 
Det var varmt, men efter sigende en god oplevelse for store og 
små. 
 
Vi har for anden gang haft 
Marathon kvinden Aneste 
Fredskov på besøg på 
krisecentret for at fortælle 
kvinderne om sin kamp mod 
sygdom og om at vi kan 
meget mere end vi tror. 
Hendes oplæg handler om 
viljestyrke og om at tage 
ejerskab over sit eget liv. 
Hun fortæller enormt 
passioneret og er altid en 
fornøjelse af have på besøg.  
 
 
 
 

Vi har også været så 
heldige at have besøg af 
”Den musikalske 
lykkepille”, som består af 
to personer, der tager ud 
på krisecentre som vores 
og beriger kvinder og 
børn med musik og 
teater. Kvinder og børn 
nød deres smukke sang 
og underholdning, og det 
var en stor fornøjelse at 
have dem på besøg.  
 
 
 

 
Vi samarbejder med Foreningen Frie Fugle https://friefugle.dk/ 
og Offerfonden om afholdelse af kurser i cykling og 
cykelreparation samt om guidede cykelture for kvinder og børn 
på krisecentret.  
 

 

BÅL OG SHELTERPLADS 

 
Vi har været så heldige at få doneret flotte beløb fra 
Johannes Fogs Fond og Borgervennen til projekt opførsel 
af bål og shelterplads. Vi glæder os meget til at kunne 
tage pladsen i brug, når den er færdig. 

 
 

NORDISK KONFERENCE PÅ FÆRØERNE 

 
Ledelsen har været på Færøerne til Nordisk Konference 
for kvinder mod vold 2022. Konferencen holdes en gang 
årligt på skift i de nordiske lande. Næste år er det på 
Grønland.  

  
Temaet for konferencen var seksualiseret vold. Det var en 
kæmpestor oplevelse at være afsted med så mange gode 
kolleger fra Norden. Der var utrolig mange spændende 
oplæg og input og vi fik mange gode ting med hjem i den 
faglige rygsæk til det videre arbejde med endnu mere 
fokus på seksualiseret vold. Der var bl.a. oplæg fra Camilla 
Dremark fra Exitcirklen, som har forsket i vold og i hvor 
grad den seksuelle vold er spundet sammen med den 
psykiske vold. 
  

https://friefugle.dk/
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NYT! 

 
Vi kan i dette nyhedsbrev med stor glæde og stolthed 
annoncere, at Fonden GRO til september åbner op for vores nye 
tilbud Rådgivningen.  
Rådgivningen kan benyttes gratis til ambulante rådgivningsforløb 
af 3 gange for krise- og voldsudsatte kvinder, som ikke har behov 

for et egentligt 
krisecenterophold.  
 
I rådgivningen tilbydes 
kvinderne voldsfaglig støtte 
og vejledning til at bryde med 
volden.  
Der er tilbud om voldsfaglig, 
juridisk og økonomisk 

rådgivning samt NADA cafe. Vi glæder os rigtig meget til at komme 
i gang med vores nye spændende tilbud.  
  

SAMARBEJDE MED Q-NET 

 
Vi har 
etableret et 
samarbejde 
med Q- Net, 
som tilbyder 
aktiviteter og 
ture til fx 
Bonbonland 
for mor og 
barn, de tilbyder kvindecafe og frivillig kontaktperson 
efter endt krisecenterophold. I maj måned var kvinder og 
børn via Q- net på tur til Dybsø naturskole.  
De afholder fællesspisning en gang om måneden, hvilket 
er et godt tilbud til vores kvinder.  

HJERTEBARN –  BØRNEYOGA- & BØRNEMINDFULNESS 

 
To af vores medarbejdere 
har afsluttet Hjertebarn 
Børneyoga- og 
Børnemindfulness 
uddannelsen.  
Børneyoga- og 
børnemindfulness kan bl.a. 
give børnene mulighed for 
at få skabt en indre ro, 
mærke fordybelse, nærvær 
og samtidig have det sjovt.  
Vi er meget glade for nu 
selv at kunne tilbyde dette 
til børn på GRO.  

NADA KURSUS 

To af vores medarbejdere har været afsted på NADA 
kursus, som er stress-lindrende 5-punkts øreakupunktur. 
NADA bruges til at sænke stressniveau og opnå større ro 
og balance i krop og sind.  

KOMPETENCEUDVIKLING 

Fonden GRO Kvindekrisecenter har hele tiden fokus på 
vigtigheden i kompetenceudvikling.  
 
To af vores medarbejdere har siden sidst været 
afsted på NADA kursus, og er i fuld gang med at 
øve sig inden de til september bliver endeligt 
certificeret. De samme to medarbejdere har 
også været på uddannelsen ”Hjertebarn”, som er en uddannelse i 
Børneyoga- og Børnemindfulness. 
Ledelsen har været til Nordisk Konference for kvinder mod vold 
på Færøerne.  Personalegruppen har været til spændende oplæg 
om forråelse med Dorthe Birkemose i Regionsgruppen. Det var et 
virkelig spændende og relevant oplæg om hvad vi skal være 
opmærksomme på, når vi arbejder med mennesker, så vi ikke 
brænder ud.  
Vi har haft faglig temadag for personalegruppen, hvor temaet var: 
Fonden GRO – organisationen, værdierne og indsatsen.  

TUSIND TAK TIL…  

 

• Johannes Fogs Fond  

• Borgervennen  
For flotte donationer til op føring af Bål & Shelterplads 
på GRO krisecenter. 

 

• Lions Suså 

• Edel & Wilhelm Daubenmerkls Almengørende 
Fond 

• Bings Mindelegat 

• Carl August & Jenny Andersens Fond 

• Jyllands-Postens Fond 
For flotte donationer til sociale aktiviteter og foredrag. 
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Til august starter personalegruppen DGI-certificeringen med 
forløbet ”Mig og Mor”, som handler om at løfte den fysiske og 
mentale sundhed for kvinder og børn på krisecenter. Deltagelse i 
projektet giver personalet viden og færdigheder til at kunne 
organisere bevægelses-aktiviteter for beboerne.  
 

 
 
Vi glæder os til efteråret hvor vi skal på kursus i Empowerment 
Star som er et progressionsværktøj, der anvendes i samarbejdet 
med kvinderne og til at dokumentere kvindens udvikling og trivsel 
visuelt.  
 
Vi holder månedligt personalemøder med faglige oplæg.  
Til efteråret skal vi have medarbejderne afsted på 
kontaktpersonskonference og børneseminar via LOKK.  Vi skal 
mødes med kolleger fra andre krisecentre til en Regionsdag om 
sikkerhed. Vi skal også deltage i en spændende årskonference i 
efteråret om faglighed og metoder i rådgivning, afholdt af 
Rådgivnings Danmark.  
Vi glæder os.  

 
 
 

 
 
 

 
 

VI SØGER…  

 
Vi søger fortsat grønne frivillige på GRO til de mange 
arbejdsopgaver i haven.  
 

 
 

GRO 

Fonden GRO er til for dig, - hvis du er volds- eller kriseramt. Vi har på krisecentret 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. 


