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Fri til fremtiden Gunna McIlquham Hesselbjerg Hent PDF FRI TIL FREMTIDEN er en personlig, autentisk
livshistorie om at være barnegidsel i det sociale system; om en opvækst med gentagne fysiske, psykiske og
seksuelle overgreb, mishandlinger og svigt, begået af professionelle og andre, som havde ansvaret. Gunna
fortæller om sit liv fra hun er 1 til 21 år, i sin familie, med tvangsfjernelser flere gange, på børnehjem, i

plejefamilier, på et socialpædagogisk opholdssted og på efterskole, og hun beskriver hvordan hun tager de
første skridt mod at komme fri af offentlig forsørgelse og tage styring af sit eget liv. Bogen er velegnet som
case for fagfolk og andre med interesse i psykologi, personlig udvikling og socialpædagogik. Den er fortalt

gennem barnets og den unges øjne og er uden analyser, tolkninger eller svar. Illustreret med mange
farvefotos. 295 sider i den trykte version. Citat fra bogen: »Jeg er 11 år. Jeg er sammen med de fire andre børn
i min plejefamilie. De læser pornoblade og diskuterer sex og om at være jomfru, om at bolle og patter og den
slags. En af de store drenge siger, at en pige mister sin mødom, når hun har bollet, og at hun derfor ikke er
jomfru mere. Jeg får lyst til også at være med og siger: – Jeg har ikke nogen mødom. Der bliver helt stille.

Min plejesøster siger: – Man må altså ikke lyve. Jeg bliver helt mærkelig indeni. Så siger jeg stille: – Men det
er altså rigtigt. Hun siger: – Det bliver jeg nødt til at fortælle mor. Og så løber hun ud. Jeg tænker, det er

bedst, jeg går ind på mit eget værelse. Lidt efter kommer min plejemor ind og holder en lang, lang, lang snak
om at lyve sig til opmærksomhed. Og jeg forstår, det er meget, meget grimt at gøre.« Læs hvad andre læsere
siger om bogen her: redwoodtable.dk/feedback.html Om forfatteren: Gunna McIlquham Hesselbjerg, f. 1964,
er gift med Christian, der har en søn. Gunna har to børn plus en uofficiel plejedatter og sammen har de Basse,
en sort labradorblanding fra internat. Gunna er ergoterapeut og psykoterapeut med egen praksis og arbejder

idag med terapi, foredrag, kurser og undervisning. www.ghesselbjerg.dk
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fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, mishandlinger og svigt,
begået af professionelle og andre, som havde ansvaret. Gunna
fortæller om sit liv fra hun er 1 til 21 år, i sin familie, med

tvangsfjernelser flere gange, på børnehjem, i plejefamilier, på et
socialpædagogisk opholdssted og på efterskole, og hun beskriver



hvordan hun tager de første skridt mod at komme fri af offentlig
forsørgelse og tage styring af sit eget liv. Bogen er velegnet som case
for fagfolk og andre med interesse i psykologi, personlig udvikling
og socialpædagogik. Den er fortalt gennem barnets og den unges

øjne og er uden analyser, tolkninger eller svar. Illustreret med mange
farvefotos. 295 sider i den trykte version. Citat fra bogen: »Jeg er 11
år. Jeg er sammen med de fire andre børn i min plejefamilie. De
læser pornoblade og diskuterer sex og om at være jomfru, om at
bolle og patter og den slags. En af de store drenge siger, at en pige

mister sin mødom, når hun har bollet, og at hun derfor ikke er jomfru
mere. Jeg får lyst til også at være med og siger: – Jeg har ikke nogen
mødom. Der bliver helt stille. Min plejesøster siger: – Man må altså
ikke lyve. Jeg bliver helt mærkelig indeni. Så siger jeg stille: – Men
det er altså rigtigt. Hun siger: – Det bliver jeg nødt til at fortælle

mor. Og så løber hun ud. Jeg tænker, det er bedst, jeg går ind på mit
eget værelse. Lidt efter kommer min plejemor ind og holder en lang,
lang, lang snak om at lyve sig til opmærksomhed. Og jeg forstår, det
er meget, meget grimt at gøre.« Læs hvad andre læsere siger om
bogen her: redwoodtable.dk/feedback.html Om forfatteren: Gunna
McIlquham Hesselbjerg, f. 1964, er gift med Christian, der har en
søn. Gunna har to børn plus en uofficiel plejedatter og sammen har

de Basse, en sort labradorblanding fra internat. Gunna er
ergoterapeut og psykoterapeut med egen praksis og arbejder idag
med terapi, foredrag, kurser og undervisning. www.ghesselbjerg.dk
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