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Görel Fred föreläser om ”Försoning” 
Sundsvall, 24/10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

”Inga rättigheter i världen kan ge oss rätten att välja våra föräldrar och därmed välja den sociala 

och kulturella miljö som i så hög utsträckning bestämmer oss. Inga rättigheter i världen kan därmed 

skydda oss från den smärta eller det lidande som det innebär att tvingas in i en redan pågående 

berättelse som kan vara ond eller god, gynnsam eller ogynnsam, men som i ett avgörande skede i 

våra liv inte påverkas av oss själva” 

Göran Rosenberg ur ”Plikten, profiten och konsten att vara människa” 

 

Många barn har upplevt förfärande situationer med sina föräldrar, men också stunder av kärlek och 

närvaro. Att försonas med sin barndom är många gånger en nödvändighet för att orka med sitt 

vuxenliv och att bli en fungerande förälder själv. Hur gör man det då svek varit vanligt 

förekommande inslag? Hur kan man stötta barnet i den sorgeprocess det innebär att försonas med 

att man föddes in i en redan pågående berättelse som man inte valde och inte kunde påverka? 

 

Punkter ur föreläsningen 

- Förlåtelse är inte en nödvändighet för försoning 

- Barndomen är inte så personlig som man tror 

- Att gå från skuldkultur till ansvarskultur – hur stöttar man barn i det? 

- Att stå ut med och sätta ord på barns ambivalens är hjälpsamt för barn 

- Olika försoningsstrategier 

 

Tid: 2019-10-24, kl 9-12. Kaffe serveras från kl 8.30 

Plats: Quality Hotell, Esplanaden 29, Sundsvall 

Anmälan senast: 17 oktober 2019 till info@familjehemnorr.se 

Anmälan ska innehålla: Namn och mail till kontaktperson, 

antalet anmälan gäller, faktureringsadress samt om det är för-, eftermiddag eller båda som gäller. 

Kostnad: 600: - + moms 

      För ytterligare information: 072-727 29 02 eller info@familjehemnorr.se 

.  
Samma dag håller Görel Fred även föreläsningen ”Vad behöver de familjehemsplacerade barnen? 
Om viktiga vuxnas relation till det placerade barnet”. Information finns på Familjehem Norrs 
hemsida. 
 Vill du delta i båda föreläsningarna, är priset 800: -/person + moms. 

Varmt Välkomna! 
Familjehem Norr organiserar denna föreläsning tillsammans med Föräldrastöd i Sundsvall. 

 

 Görel Fred är socionom och leg psykoterapeut. Hösten 

2014 utkom hon med boken ”Försonas med din barndom – 

och kanske med dina föräldrar” som är skriven 

tillsammans med journalisten Ulrika Hjalmarsson- 

Neideman, programledare för P1:s ”Kropp och själ”. 

I december 2018 startades ”Försoningspodden”. Finns där 

poddar finns. 
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Görel Fred föreläser om ”Vad behöver de 
familjehemsplacerade barnen? Om viktiga vuxnas 

relation till det placerade barnet”  
Sundsvall, 24/10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att ta hand om någon annans barn, släppa in det i sin egen familj, in i sin mest privata sfär är självklart 

inte okomplicerat. Hur mycket man än vill fylla, ge och hela så stöter man ju som familjehemsförälder 

på relationella svårigheter som man behöver mycket stöttning i.  

Under den här föreläsningen kommer jag prata om att förhålla sig till ett barn som relationellt hamnar 

”mellan” att vara familjehemsförälderns egna barn och ett barn som man arbetar med professionellt. 

Ett barn som ofta är fyllt av ambivalens inför familjehemsföräldern vilja att vårda och stötta. Ett barn 

som kan känna sig mycket illojal mot sina biologiska föräldrar om de tycker för mycket om 

familjehemsföräldern” 

 

Punkter ur föreläsningen: 

- Är det möjligt att stötta ett barn om man inte älskar det? 

- Vad är fördelen med att vara i ”mellanrummet” – mellan det privata och professionella 

- När blir förnuftet klokare att använda än känslan? 

 

 
Tid: 2019-10-24, kl 13.30 – 15.00. 

Plats: Quality Hotell, Esplanaden 29, Sundsvall 

Anmälan senast: 17 oktober 2019 till info@familjehemnorr.se 

Anmälan ska innehålla: Namn och mail till kontaktperson, antalet anmälan gäller, faktureringsadress samt 

om det är för-, eftermiddag eller båda som gäller. 

Kostnad: 350: - + moms.  

För ytterligare information: 072-727 29 02 eller info@familjehemnorr.se 

 

 
Samma dag håller Görel Fred även föreläsningen om ”Försoning” mellan 9-12 

 
 Vill du delta i båda föreläsningarna, är priset 800: -/person + moms. 

 
 

Varmt Välkomna! 

Familjehem Norr organiserar denna föreläsning tillsammans med Föräldrastöd i Sundsvall. 

 Görel Fred är socionom och leg psykoterapeut. Hösten 2014 

utkom hon med boken ”Försonas med din barndom – och 

kanske med dina föräldrar” som är skriven tillsammans 

med journalisten Ulrika Hjalmarsson- Neideman, 

programledare för P1:s ”Kropp och själ”. 

I december 2018 startades ”Försoningspodden”. Finns där 

poddar finns. 
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