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I sit mangeårige virke med terapeutisk behandling af døgninstitutionsanbragte børn og unge i Grønland har
psykolog Conni Gregersen gjort den iagttagelse, at grønlandske børn, på trods af traumatiserede livshistorier,
ofte ikke er skadet i de dybere strukturer i personligheden. Denne anderledeshed har optaget og inspireret
hende gennem årene, og da hendes virke også – og ikke mindst – har omfattet undervisning og supervision af
medarbejderne på institutionerne, giver det rigtig god mening at samle erfaringer, teorier, refleksioner og
konkrete handleanvisninger i bogen Livsmod. Koblingen mellem konkrete faglige erfaringer og specifikke
psykologiske teorier gør Livsmod til en gedigen fag- og lærebog til de mange faggrupper, der beskæftiger sig
med behandlingsarbejde af omsorgssvigt i bred forstand. Primært i Grønland – men også i Danmark, hvor
mange er i professionel kontakt med udsatte grønlandske børn og/eller vælger at virke professionelt i
Grønland i kortere eller længere tid. Mange af bogens problemstillinger er desuden universelle. Bogens titel
afspejler Conni Gregersens tænkning – hvor vigtigt det er at have fokus både på de alvorlige problemer og
tragiske svigt, visse børn udsættes for, OG de muligheder og ressourcer der på trods også findes i det enkelte
menneske. Teoretisk er bogens grundlag eksistentialistisk, og analyserne og forklaringerne i det
behandlingsmæssige afsnit er dels psykodynamiske og dels systemiske. Livsmod er skrevet i et uakademisk
sprog, med eksempler og ideer til handleanvisninger i det pædagogiske arbejde. Den er illustreret med
stemningsfulde blyantstegninger af den grønlandske kunstner Niels Motzfeldt.
De kan kontaktas på: www. kris. Detta är en helt separat organisation utan koppling till Kristna
själavårdsinstitutet. maj kl.

se tine k. se tine k.
Jeg holder ikke foredrag det næste års tid eller flere. 34,27-35 2. Söker du Kriminellas Revansch i Samhället.
Støt vores arbejde for aktiv dødshjælp i Danmark Humor som medicin. a. kris. maj kl. instrumentalist.
En klient siger: Jeg tror mere på mig selv og har det meget bedre i min hverdag, både sammen med familie,
venner og kæresten. skau. 2008, av Micael Nilsson Det är fem månader sedan jag stod i en talarstol Eli
Göndör De flesta av oss kommer aldrig att göra en så stor förändring i våra liv som de har gjort. På vores
hjemmeside kan du orientere dig om vores arbejde i forskellige udvalg, vores månedlige Seniorrådsmøder,
Senior Nyt … Torsdag 17. 17,1-9.

