
SAMTALE 
GRUPPE
- for kvinder, som er kommet 
fri af volden eller ønsker det

Randers Krisecenter



SAMTALEGRUPPE
Nu får du muligheden for at dele dine erfaringer med an-
dre kvinder, som også har taget den beslutning at leve et 
liv uden vold.

Dette gruppeforløb henvender sig til dig, der ønsker at 
arbejde med følgevirkningerne af vold. Volden kan for 
eksempel være fysisk, psykisk, seksuel og eller materiel 
vold, social og eller økonomisk vold.

Målgruppen er alle kvinder, du behøver ikke at have haft 
et ophold på Randers Krisecenter. Det er også for kvinder, 
der stadig er i det voldelige forhold, men som ønsker at 
arbejde med at blive fri af volden.

I gruppen arbejder vi ud fra forståelsen, at alle har hver de-
res opfattelse af virkeligheden, og at det ikke handler om 
at få ret, men derimod om at lytte og respektere hinanden.

TEMAER
Vi tager bl.a. udgangspunkt i følgende temaer, da det er 
vores erfaring, at netop disse kan være meget centrale i 
processen med at blive fri fra volden.
• Voldens følgevirkninger
• Grænser
• Kommunikation
• Vrede
• Angst
• Livet alene



GRUPPEFORLØBET GIVER JER 
BL.A. MULIGHED FOR
• At dele jeres erfaringer
• At I får yderligere selvindsigt
• At I oplever ikke at være alene

RAMMER
Samtalegruppen strækker sig over ca. 8 måneder, og den 
foregår hver anden onsdag kl. 13 – 15 i ulige uger. Gruppen 
består af max. 10 deltagere. Før start i gruppen inviteres 
du til en forsamtale med os af ca. 1 times varighed, hvor vi 
sammen vurderer, om gruppen er noget for dig.

DER ER TAVSHEDSPLIGT
Det er vigtigt, at du er med hver gang af hensyn til dig selv 
og de andre. Dette vil give dig det bedste udbytte af grup-
peterapien.

LEDERE AF GRUPPEN
Vi hedder Gitte Pedersen og Ann Elisabeth Jonsdóttir og vi 
er begge uddannet socialpædagoger. Vores forudsætninger 
for at lede gruppen er mange års erfaringer med samtaler 
med kvinder, der har oplevet vold. Samtalegruppen begynd-
te i 2009. Vi er efteruddannede i KRAP. Gitte har en 2-årig 
gruppeterapeut uddannelse og en 3-årig uddannelse som 
narrativ samtaleterapeut. Ann har en diplomuddannelse i 
pædagogisk psykologi og kursus i mindfulness.

Vi har ansvaret for forløbet i gruppen, og vi anser udvik-
lingsforløbet for at være et samarbejde mellem dig og os. 
Det vil sige, at vi skal hjælpe dig hen imod de forandringer, 
som du ønsker. Men det er dig, der skaber forandringerne.



KONTAKTOPLYSNINGER
Du kan kontakte os på telefon 8915 4990 og søge mere vi-
den på vores hjemmeside https://krisecenter.randers.dk/

HER FINDER DU OS:
Markedsgade 5, 8900 Randers C. 
Bybussen kører lige til døren.


