Kære venner,
Jeg sender den her hilsen til alle jer, som på forskellige tidspunkter har været med til at bakke op om den gode
Landsforening ’Snak om det...’
Jeg vil fortælle jer, at bestyrelsen med Vibeke Lubanski i formandsstolen, sidst på året tog en beslutning om at
lukke foreningen. Alt er sket i fuld forståelse med mig, og Vibeke skrev da i december ud til medlemmerne:
Foreningen Snak-om-det blev dannet d. 16. september 2014 af nogle engagerede mennesker, der ønskede at
støtte op om, at få budskabet fra Karen Glistrups bog ”Snak-om-det” ud til mange flere familier, der er ramt af
svære livsomstændigheder. Foreningen har lykkedes med at engagere mange i arbejdet i løbet af de fire år,
den har eksisteret, og har i dag 60 medlemmer samt et stort antal støtter. Foreningens nuværende bestyrelse
har dog desværre måttet konstatere, at det har været vanskeligt at engagere frivillige bestyrelsesmedlemmer i
tilstrækkelig grad, til at foreningen kan komme til at blive stærk og levedygtig. Karen har været med i alle
bestyrelsens snakke omkring foreningens fremtid, og det er i et tæt samarbejde og med opbakning fra hende,
at vi nu vælger at opløse foreningen.
Budskabet om, at vi skal snakke med børnene om svære livsomstændigheder er ikke blevet mindre relevant.
Tværtimod! Og Karen Glistrup vil arbejde videre med at sprede dette budskab via kurser og hendes facebookside Snakomdet, - og vi, der har været aktive i bestyrelsen og foreningen, vil fortsat bakke hende op, og
selvfølgelig selv arbejde videre med at få budskabet ud i alle relevante sammenhænge via vores daglige
arbejde.
De medlemsmidler foreningen har til sin rådighed foreslår bestyrelsen at anvende til at udsende bogen Snakom-det til en række relevante fagpersoner, som Karen vil være med til at pege på, som igen kan formidle
bogen videre til den vigtigste målgruppe: de berørte familier.
Det hele føles helt rigtigt, og jeg er ikke modløs. Tværtimod. Alt er, som det skal være!
Jeg oplever stadig en stærk opbakning allevegne fra. Det hele giver mening, og jeg gør mig nogen nye tanker.
•

Af og til bliver jeg spurgt, om der er terapeuter i andre dele af landet, som tilbyder forældre hjælp til at få
taget hul på at snakke med deres børn på samme måde som jeg gør det. Jeg har tanker om at få omlagt
snak-om-det.dk til et sted, hvor man kan finde hhv. psykoterapeuter, psykologer og andre, som tilbyder
netop denne hjælp. Lad mig gerne høre, hvad I tænker om det?

•

Nogen af jer har bemærket, at jeg i efteråret kastede jeg mig ud i at udbyde mit helt eget kursus.
Det var med bævende hjerte, men opbakningen fra Landsforeningen ’Snak om det...’ og SMUKFONDEN gav
mig modet. Det blev så stor en succes, at jeg har slået det op igen. Nu med en god kollega, Marianne Schütt
som medunderviser. Se deltagerfeedback:
http://familiesamtaler.dk/files/6615/4049/3159/Feedback_fra_deltagere_efter_1._modul.pdf
Og kursusbeskrivelsen: http://familiesamtaler.dk/files/1115/4453/2841/Kursus_nr._2_i_Ry_2019.pdf

Selvom jeg har et stort netværk, er det dejligt at få hjælp af venner. 1000 tak, hvis I vil følge og dele opslag på
Facebooksiden SNAKOMDET samt tilmelde jer og videresende nyhedsbreve med info om foredrag, kurser mv.
Under alle omstændigheder skylder jeg jer alle sammen en kæmpetak! Uden jer, havde jeg sandsynligvis kastet
håndklædet for længe siden, og budskabet fra SNAK OM DET var aldrig blevet så stærkt, som det faktisk er blevet.
Jeg kunne godt have lyst til at invitere til en fest. Men det har jeg desværre ikke energi til lige nu. Efter min fars
lange sygdom og død i december er jeg lige nu pænt fyldt op af at hjælpe min lille mor videre i tilværelsen med
hjemmepleje, demensudredning og håb om inden længe at få et tilbud om en tryg bolig. Samtidig bøvler jeg selv på
3. måned med min stemme, der pludselig blev tavs. Måske er der noget astma, siger lægen. Man må godt trække på
smilebåndet: ’Så kunne jeg da lære at tie stille for en tid! ;)’
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Kærlig hilsen og alt godt
fra Karen

