Indbydelse til gratis foredrag for sagsbehandlere,
familiepleje- og anbringelseskonsulenter
”EN MØNSTERBRYDER FORTÆLLER”
Det er med stor glæde, at vi kan invitere jer til et gratis og bevægende foredrag med mønsterbryderen Lars
Midtgaard - Lars har oplevet velfærdssystemets tilbudsavis fra dens bedste og værste side. På 18 år er det
blevet til 5 plejefamilier, 3 børnehjem og 3 opholdssteder krydret med utallige hjemsendelser.
Indhold:

Lars mener, at han statistisk skulle være en voldelig far, alkoholiseret og i øvrigt langt ude på
samfundets skyggeside. Men, Lars er i dag familiefar til 2, engageret i samfundet og arbejder
som lærer med anbragte unge på et socialpædagogisk opholdssted
Lars fortæller om sit liv fyldt med skuffelser, massivt omsorgssvigt, vold og adskillige
tvangsanbringelser. Med afsæt i sin egen barndom, fortæller Lars hudløst ærligt om, hvordan
han måtte flygte fra socialrådgivere, blev låst ude på altanen på kolde aftener og kampen for
et andet og bedre liv, - og hvordan han stadig dagligt ”jager spøgelserne bort”, så hans egne
børn kan få en tryg og helt anderledes opvækst
Aftenens foredrag vil, ud over Lars’ historie, også have fokus på de tanker, følelser og
mekanismer, der indtræder i et plejebarns liv og hvilke elementer der spiller ind, når den
sociale arv skal brydes.

Underviser: Lars Midtgaard, 39 år uddannet på livets skole, og professionsbachelor som lærer i 2020.

Sted:

CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe.

Tid:

Torsdag, den 27. maj 2021 kl. 17.00 – 20.00.

Program:

Kl. 17.00
Kl. 18.15
Kl. 18.45

Pris:

GRATIS – max. 30 personer efter først til mølle-princippet.

Foredrag del 1 – Barndommen
Pause med gratis sandwich, vand, kaffe og te
Foredrag del 2 - Voksenlivet og ”spøgelserne”, der er fulgt med
og mulighed for spørgsmål

Tilmelding til dagen bedes ske på mail til: cg@cesa.dk senest torsdag den 20. maj 2021 med
deltagernavn(e), adresse og tlf. nummer.

Odensevej 70, 5750 Ringe / Ribe Landevej 33, 7100 Vejle
Tlf. 62 62 39 72 www.cesa.dk / e-mail: post@cesa.dk
Find os også på Facebook og LinkedIn

