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Mandecentrets forankring og sociale formål
Mandecentret Botilbud har til formål at yde sociale indsatser efter Serviceloven §110. Mandecentret Botilbud ejes 
af Fundamentet, som er en NGO, hvis formål er at yde sociale indsatser, som forøger livskvaliteten for udsatte 
mennesker. 

Driften af Mandecentret Botilbud er forankret i Serviceloven, og Socialtilsynet fører årligt tilsyn med botilbuddet 
med udgangspunkt i Lov om Socialtilsyn. 

Et eventuelt overskud i Mandecentret Botilbud kan efter generalforsamlingens beslutning og indenfor 
visse rammer i Lov om Socialtilsyn udbetale udbytte til Fundamentet. Udbyttet anvendes til at understøtte 
Mandecentrets aktiviteter – både som økonomisk sikkerhedsnet og i forbindelse med åbning af nye afdelinger. 
Vækst og udvikling af nye indsatser til mændene og deres børn er kun mulig med økonomisk opbakning fra puljer, 
fonde eller andre private bidragsydere.

Vision
Mandecentret støtter manden i at bryde en social deroute. 

Vores rådgivning er helhedsorienteret og med blik på hele familien. Vi har særligt fokus på det gode 
forældresamarbejde, og at støtte manden i at bevare en stærk relation til sine børn og forblive en god far. 

Vi er optaget af at blive klogere undervejs, ved at indsamle viden om vores målgruppe. Vi vil løfte området 
gennem formidling, så vi kan nedbryde tabuet og øge kendskabet til og forståelsen for kriseramte mænd.

Cases
Årsberetningen indeholder fortællinger fra mænd, som har boet på Mandecentret.
Fortællingerne er et udsnit af mændenes oplevelser, og alle involverede er anonyme.
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Forord 

2021 var et travlt, spændende og godt år i Mandecentret. De mange løbende corona-udfordrin-
ger gav en del modvind, men vores engagerede medarbejdere viste igen i år evne og overskud 
til at tilpasse arbejdet til de skiftende retningslinjer fra myndighederne og formåede at fastholde 
motivation, energi og fokus på mændene og deres børn. Kvaliteten i medarbejdernes indsats 
ser vi også i den flotte tilbagemelding vi har fået fra Socialtilsynets tilsynsrapport.  

Vi har oplevet en stigende interesse og velvilje for vores arbejde fra flere kanter. Både politike-
re, fagfolk, medier, fonde og privatpersoner tilkendegiver deres opbakning og interesse. Der er 
mange, der stiller op som officielle eller uofficielle ambassadører for sagen og for Mandecentret. 
Det er vi meget taknemmelige for, og det gør en stor forskel.

Mandecentret har brugt mange år på at italesætte, at mænd også kan være udsat for vold 
fra sin kvindelige partner. I 2021 oplevede vi både en stigende erkendelse af dette forhold og en 
anerkendelse af, at vi gennem vores arbejde viser, at det er muligt at støtte disse mænd, så de 
undgår en eventuel truende social deroute.

Denne vold har mange ansigter og i Mandecentret vil vi fortsat arbejde for at alle mennesker 
udsat for vold i hjemmet, uanset køn, får ret til samme højt specialiserede tilbud. 

Når vi kigger ind i 2022, kigger vi ind i et år med fortsat fokus på at skabe mere værdi både men-
neskeligt og økonomisk, så vi kan nå endnu flere krise- og voldsramte mænd. Og så håber vi på 
at den politiske velvilje vi har mødt i 2021, omsættes til handling, så vi får mulighed for at bistå 
mænd udsat for vold i hjemmet med en faglig målrettet indsats.

Vi glæder os til at fortsætte og udvikle det gode samarbejde.
I denne årsberetning har vi lavet en lille collage af historier og fakta om året der gik. 

Rigtig god læselyst.

Claus Bøgh    Jacob Engmose Astrup
Formand for bestyrelsen  Direktør 
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Mandecentrets arbejde i tal 2021

Knap 800 nye mænd fik 
gratis ambulant 

rådgivning

211 mænd boede i 
Mandecentret med 
en gennemsnitlig 

opholdslængde på 
145 dage

60 mænd modtog 
efterforsorg efter 

opholdet i Mandecentret. 
Gennemsnitslængden for 
efterforsorgen er 118 dage

78 % af beboerne har børn 
under 18 år. 22 % af 

beboerne har ikke haft 
samvær med deres børn i 

de seneste 14 dage

74 % af beboerne angiver 
at have været udsat for 

vold i en nær relation 
indenfor de seneste 12 

måneder

74 % flyttede i egen bolig, 
11 % flyttede sammen 

med familie, venner eller 
kæreste, 9 % flyttede i 

kommunalt, statsligt eller 
andet privat tilbud, og 6 % 

kender vi ikke 
boligsituationen på

62 % af beboerne har 
enten fastholdt eller 

styrket deres 
arbejdsmarkedstilknytning 

under deres ophold i 
Mandecentret

Mandecentret modtog 
mere end 1600 nye 

henvendelser

I gennemsnit er 
mændenes trivsel 

forbedret under deres 
ophold, så de ikke 

længere er i risiko for 
depression eller 

stressbelastning ved 
udflytning
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Mandecentret – botilbud, 
efterforsorg og ambulant 
rådgivning

Mandecentret er et landsdækkende tilbud 
med i alt 82 botilbudspladser fordelt på afde-
linger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, 
Esbjerg, Randers og Slagelse. Vi arbejder med 
mænd, som rammes af en krise i forbindelse 
med skilsmisse/samlivsophør, og med mænd, 
der er udsat for vold i hjemmet.

I Mandecentret tilbyder vi en midlertidig bolig, 
aktiverende støtte og hjælp til mænd, der har 
behov for at komme godt igennem den krise, 
de står i. Tilbuddet hører under servicelovens 
§110, hvilket betyder, at mandens ophold på 
Mandecentret finansieres af hans kommune. 
Vores mål er, at den enkelte mand undgår 
eller bryder en social deroute. Vi har fokus på 
at hjælpe manden gennem krisen frem til et 
liv og en hverdag, hvor han igen bliver i stand 
til at bo i egen bolig, varetage sit arbejde og 

være en god far for sine børn. På Mandecen-
tret har mændene derfor også mulighed for at 
have deres børn boende under deres ophold. 

For de mænd, der, efter endt ophold på 
Mandecentret, har behov for yderligere støtte, 
tilbyder Mandecentret efterforsorg.

Udover botilbud og efterforsorg, tilbyder Man-
decentret også gratis ambulant rådgivning. 
Den er baseret på frivillige rådgivere og består 
typisk af et individuelt rådgivningsforløb, hvor 
manden støttes i sin krise.

I Mandecentret er vi en blanding af ansatte 
og frivillige mænd og kvinder med forskellige 
faglige baggrunde, men hovedsageligt social-
rådgivere, pædagoger, terapeuter og jurister.
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Fra henvendelse til hjælp i eget 
hjem 

Mandecentrets målgruppe er mænd 
over 18 år, som er i krise forårsaget af et 
samlivsophør eller som følge af at have 
været udsat for vold i nære relationer.

Målgruppen kan deles op i tre over-
ordnede grupper: mænd i botilbuddet, 
mænd i efterforsorg og mænd, der har 
brug for ambulant rådgivning. Mandens 
boligsituation og sociale problemstillin-
ger samt støttebehov afgør, hvilket af de 
tre tilbud han kan modtage.

For at blive tilbudt midlertidigt ophold på 
Mandecentret skal manden være i akut 
krise og (funktionelt) hjemløs. Manden 
skal have små eller større sociale pro-
blemer og behov for omsorg, aktiveren-
de støtte og efterfølgende hjælp. Man-
den må ikke have ubehandlet misbrug 
eller alvorlige psykiske sygdomme under 
opholdet.

Hvis manden fortsat har behov for støtte, 
når han flytter fra Mandecentret i egen 
bolig, kan han tilbydes efterforsorg. Den 
ambulante rådgivning er til de mænd, 
der er i krise, men stadig har en bolig og 
ressourcerne til at opholde sig heri.

På de følgende sider præsenteres en 
masse information om Mandecentrets 
arbejde og de mænd, der henvendte sig 
og fik hjælp i 2021.

Du kan blandt andet få mere viden om 
de typiske henvendelsesårsager, fra 
udfordringer med samvær, over pludse-
lig opstået hjemløshed til voldsudsathed 
i hjemmet. Og så kan du blive klogere 
på, hvorvidt henvendelserne førte til en 
samtale eller forløb i Mandecentret eller 
ej.

Mænd i botilbuddet har vidt forskellige 
baggrunde og forudsætninger ved ind-
skrivning. Du kan i en infografisk oversigt 
orientere dig om mændenes alder, etni-
citet, forældreskab samt uddannelses- 
og beskæftigelsessituation.

Endeligt vil du blive præsenteret for 
oplysninger om udviklingen i mændenes 
bolig- og beskæftigelsessituation samt 
selvoplevede trivsel fra indskrivning i 
botilbuddet til endt ophold.
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Børn/samvær/
forældresamarbejde

Skilsmisse/
parbrud

Udsat for 
psykisk vold

Hjemløs/
funktionel hjemløs

Problemer i 
parforholdet

55% 43% 18% 17% 16%

Henvendelseårsager (top 5)
Mandecentret modtog i 2021 
over 1600 henvendelser. I 
mange tilfælde henvendte 
mændene sig med problemer 
omkring skilsmisse og parbrud 
samt udfordringer ved samvær 
og forældresamarbejde. 
Udsathed for vold var også en 
hyppigt forekommende 
henvendelsesårsag. 

Forløb i botilbud Forløb i efterforsorg

61

Slut

Start

Botilbud/efterforsorg
I 2021 var der 215 botilbuds-
forløb (for 211 unikke mænd) i 
Mandecentrets syv lokal-
afdelinger. Der blev igangsat 
61 forløb i efterforsorg. 

215

119  Visitation til botilbud

57  Henvist til anden afd. I MC

796  Ambulant råd./afkl. samtale

134  Henvist til eksternt tilbud

145  Andet

480  Afsluttet ved 1. samtale

Videre forløb
Mere end halvdelen af alle 
henvendelser i 2021 førte til 
et videre forløb i 
Mandecentret. I omtrent en 
tredjedel af tilfældene 
afsluttedes rådgivningen 
ved første telefonsamtale 
eller manden blev henvist til 
andet tilbud udenfor 
Mandecentret.  

Videre forløb i Mandecentret

Ja

Nej

Fra start til slut i tal
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Mænd i botilbuddet i tal

Beskæftigelse

17%

24%
10%
24%

31-50 50+18-30
Etnicitet

Børn under 18 år

Højest fuldført uddannelse

Tidligere ophold inden Mandecentret

38%
31%
13%

5%57% 24% 14% 7%54% 13% 26% 77% 5% 13%

37% Børn u. 18 år

63% Ikke børn u. 18 år

64% Dansk oprindelse

18% Efterkommer

18% Indvandrer

76% Dansk oprindelse

3% Efterkommer

21% Indvandrer

62% Dansk oprindelse

0% Efterkommer

38% Indvandrer

90% Børn u. 18 år

10% Ikke børn u. 18 år

79% Børn u. 18 år

21% Ikke børn u. 18 år

Grundskole

38%

16%
13%
29%

34%

17%
17%
28%

Gymnasiel Erhvervsuddannelse Videregående

Under uddannelse I beskæftigelse Ej i beskæftigelse Ressourceforløb, praktik mv. Undenfor arbejdsmarked

11%
20%
31%

18%

6%
37%
25%

5%
Egen bolig Psyk./botilbud mv. Familie/netværk Gaden/ingen bolig

6%

7%

7%

Alder
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Udvikling i beskæftigelse
For størstedelen af mændene 
i botilbuddet (64 %) lykkedes 
det at fastholde eller styrke 
deres arbejdsmarkeds-
tilknytning i 2021. Kun få 
mænd (ca. 5 %) oplevede en 
forværring af deres 
beskæftigelsessituation ved 
endt ophold i Mandecentret.

Bopæl efter Mandecentret
Næsten tre ud fire mænd 
flyttede i egen bolig efter 
udskrivning fra botilbuddet i 
2021. Omtrent hver tiende 
flyttede sammen med familie, 
venner og kæreste, mens en 
tilsvarende andel fortsatte i 
andet botilbud efter endt 
ophold i Mandecentrets 
botilbud. 

Fastholdt
eller styrket

Samme svære 
situation 

Forværret Ikke kendt

Egen bolig Hos familie/
venner/kæreste

Andet 
botilbud

Ukendt

68

Udvikling i trivsel
I 2021 gennemgik mændene i 
botilbuddet en signifikant 
positiv udvikling i deres 
selvoplevede trivsel 
(WHO5-index). Fra en 
depressionslignende og 
stressbelastet tilstand ved 
indskrivning til en tilstand, 
som er sammenlignelig med 
normalbefolkningen og uden 
umiddelbar risiko for 
depression og stress. 

62% 13% 5% 20%

74% 11% 6%9%

Mændenes udvikling i tal
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Viden forpligter, og det er tid til 
forandring nu

Trods mange års fokus på ligestilling har vi i 
Danmark stadig en meget stærk grundfortæl-
ling om kønnene, der blandt andet på volds-
området fastholder en klar diskrimination og 
forskelsbehandling på baggrund af køn.

Mange er overraskede og lidt mistroiske, når 
de hører, at mange mænd i dag er udsat for 
partnervold fra en kvinde. Grundfortællingen 
er endda forankret i lovgivningen, idet det kun 
er kvinder, der har ret til at søge hjælp på et 
krisecenter. De voldsudsatte mænd er ikke 
omfattet af dette regi og er derfor henvist til at 
søge hjælp på herberger og botilbud.

Behov for principiel anerkendelse af mænds 
voldsudsathed
I Mandecentret har vi formået at tilbyde en 
indsats til voldsudsatte mænd, under de 
forudsætninger og begrænsninger, som 
ligger i at være klassificeret som herberg. Vi 
er kommet langt. Og sammen med blandt 
andet Socialtilsynet har vi fået skabt et rele-
vant og kvalificeret tilbud til mænd. Et tilbud, 
hvor mænd har mulighed for at tage ophold 
sammen med deres børn. Men sandheden er 
fortsat, at vi langt fra kan tilbyde samme hjælp 
til mændene og deres børn som den hjælp, 

kvinder og børn i dag har ret til på et kvindekri-
secenter.

De konkrete forskelle i den hjælp, som tilbydes 
til henholdsvis voldsudsatte kvinder og mænd, 
er i sig selv en helt uacceptabel diskrimination 
af mænd og deres børn.

Men et lige så vigtigt element er den manglen-
de anerkendelse i lovgivningen. Det kan synes 
som en mindre ting, da det må handle om den 
konkrete hjælp. Men det er ikke en lille ting.

For med den nuværende lovgivning stadfæ-
stes og fastholdes den stærke traditionelle 
fortælling om, at vold i hjemmet er mænds 
vold mod kvinder. Hvor en voldsudsat kvinde 
betragtes som et offer med ret til hjælp, så 
betragtes en voldsudsat mand som en hjem-
løs. 

I mødet med kommunen er der – som følge af 
at Mandecentret reelt er et herberg – fokus på 
housing first – altså at komme hurtigst muligt 
tilbage i eget hjem. Det er vigtigt at hjælpe 
manden med at skabe et nyt hjem, og det 
arbejder Mandecentret også målrettet på. 
Men et ensidigt udgangspunkt heri er bekym-

Af Jacob Engmose Astrup, direktør i Mandecentret

      Kvinder  Mænd 
Ret til 10 timers psykologhjælp   ja  på forsøgsbasis fra medio 22
Ret til 10 timers psykologhjælp til 
medfølgende børn    ja  på forsøgsbasis fra medio 22
Anonym indskrivning    ja  nej
Koordinerende sagsbehandler   ja  nej 
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rende, fordi principperne om housing first ikke 
nødvendigvis tilgodeser mandens behov for at 
bearbejde traumer efter volden, fordi kom-
munerne ikke har specialiserede indsatser til 
voldsudsatte mænd.

Hvis vi som samfund skal ændre vores traditi-
onelle fortælling, så har vi behov for at sende 
et stærkt signal, der tvinger os til at tænke 
anderledes. Det vil derfor ikke være nok, hvis 
herbergs-bestemmelsen blev suppleret med 
de indsatser, som de voldsudsatte kvinder i 
dag tilbydes. Nej, der er behov for en ekspli-
cit og selvstændig anerkendelse af mænds 
voldsudsathed på lige fod med den anerken-
delse, som vi i dag har af voldsudsatte kvinder. 

Politisk vilje til forandring
Over de sidste 40-50 år har kvindebevægelsen 
kæmpet for at få mænds vold mod kvinder sat 
på den samfundsmæssige dagsorden. Takket 
være deres store arbejde er vold i hjemmet 
flyttet fra at være et rent privat anliggende, 
som man helst ikke talte om til at være et 
samfundsproblem, hvor vi fordømmer vold i 
hjemmet. I lovgivningen har vi sikret de volds-
udsatte kvinders ret til en relevant og effektiv 
hjælp.

Både Folketingets røde og blå partier er hel-
digvis opmærksomme på, at den stigende 
erkendelse af mænds voldsudsathed i hjem-
met kalder på ny lovgivning. 

Men hvordan og hvornår mænd skal indskri-
ves i lovgivningen er fortsat uvist. Regeringen 
og dets støttepartier har et ønsket om at lave 
en bestemmelse, der specifikt er rettet mod 
mænd, hvorimod den blå blok har et ønske om 
at udvide den nuværende bestemmelse om 
kvindekrisecentre til begge køn. 

På baggrund af at partierne ikke er entydige 
i deres måde at opfatte vold mod mænd på, 
har de iværksat en undersøgelse af mænds 

voldsudsathed. Undersøgelsen varetages af 
Lev Uden Vold. Undersøgelsens resultater for-
ventes offentliggjort i 1. kvartal 2022.

For os er det vigtigste, at der sker principiel 
anerkendelse og ligestilling af mænd og 
kvinders voldsudsathed i lovgivningen, og det 
skal gerne ske nu. For vi kan ikke tillade os at 
sidde dette overhørig længere. Vold i hjemmet 
er og skal altid være forkert – uanset om det 
er manden eller kvinden, der er udøver eller 
udsat. 

Viden forpligter til handling 
Det er helt uacceptabelt, at vi i 2022 har en lov, 
der eksplicit diskriminerer på køn.

Baseret på vores erfaring fra et projekt, som 
Mandecentret udførte for Ligestillingsministe-
riet fra 2016-2018, ved vi, at de voldsudsatte 
mænd, der tager ophold på Mandecentret, har 
behov for og gavn af et specialiseret botilbud.

Vi venter derfor i spænding på Lev Uden Volds 
rapport. Når undersøgelsen foreligger, må vi 
have så tilstrækkelig en mængde viden, at en 
ændring i lovgivningen er uundgåelig, og at 
der således kommer en afslutning på diskrimi-
nationen. Må 2022 blive året, hvor et cpr.nr. ikke 
længere er afgørende for, om du som volds-
udsat har ret til hjælp eller ej.

Alle mennesker har – uanset køn – ret til et liv 
uden vold. Og loven skal anerkende og sikre 
alle voldsudsatte ret til relevant og højt spe-
cialiseret hjælp.

36% Udsat - Fysisk og psykisk vold

38% Udsat - Alene psykisk vold

16% Ej udsat

10% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse

Udsat for vold 2021
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Materiel vold er ødelæggelse af 
eller at blive nægtet adgang til person-
lige ejendele.

Det kan eksempelvis være, at din partner ødelægger 
dine ting, tøj eller computer i forbindelse med konflikter 
eller smider dine ting ud.

Stalking er en form for psykisk vold, 
der består af en systematisk række af 
fysiske eller digitale kontaktforsøg og 

adfærd, som er uønsket og vedvarende, 
og som opleves grænseoverskridende og intimideren-
de.

Det kan eksempelvis være, at du selv, din familie eller 
netværk uønsket og gentagne gange opsøges i hjem-
met eller på arbejdspladsen. At du oplever dig kontrol-
leret og chikaneret gennem utallige sms’er og opkald.

Voldsformer

Fysisk vold er fysiske handlinger 
af mere eller mindre grov karakter eller 
skade påført med våben eller andre 

genstande.

Det kan eksempelvis være, at du bliver rusket, skubbet 
hårdt, revet, spyttet på eller bidt. Får kastet ting efter 
dig, bliver slået eller sparket. Volden kan også være 
livstruende, f.eks. hvis du bliver stukket med kniv eller 
angrebet med andre genstande.

Seksualiseret vold eller vold-
tægt er handlinger, som er uønskede, 
og som du bliver presset til at deltage i. 

Det kan foregå fysisk, verbalt og digitalt.  

Det kan eksempelvis være uønskede seksualiserende 
berøringer. Hvis du får delt intime billeder på nettet. 
Når du direkte eller indirekte bliver presset til samleje, 
for eksempel med trusler om ikke at få dine børn at se, 
med mindre I har sex, eller når (eks)partneren fysisk 
gennemtvinger samleje.

Økonomisk vold er fratagelse 
af råderetten over dine egne økonomi-
ske midler eller at blive nægtet adgan-

gen til jeres fælles økonomi. 

Det kan eksempelvis være, at du bliver tvunget til 
gældsstiftelse, at der kort før skilsmissen hæves store 
beløb på jeres fælles konto, når du bliver frataget dine 
betalingskort eller nægtet adgang til netbank. Det kan 
også være, at du manipuleres eller trues til at overlade 
store økonomiske værdier såsom hus, bil eller firma til 
partneren eller partnerens familie.

Psykisk vold er gentagne hand-
linger, som nedgør, ydmyger, krænker, 
manipulerer, truer eller isolerer et andet 

menneske. Handlingerne kan ske i affekt 
eller være planlagte og have til formål at kontrollere 
eller begrænse dit liv.

Det kan eksempelvis være, at du gennem længere tid 
oplever kommentarer om at du ikke er noget værd, 
at du ikke er en rigtig mand, og at du er en dårlig far. 
Når dit samvær med din familie og dine venner bliver 
kontrolleret. Eller hvis du bliver truet med eller forhindret 
i at se dine børn.

!!!
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I Mandecentret møder vi mænd, der har været udsat for 

forskellige former for vold. Volden kan være udøvet af en 

nuværende eller tidligere partner, familie eller andre på vegne af 

(eks)partner eller familie. Oftest udøves volden af en kvindelig 

(eks)partner. De fleste mænd bliver udsat for mere end én 

voldsform, og grovheden af volden varierer. I nogle situationer 

har volden fundet sted i lang tid, mens den for andre kan være 

opstået i forbindelse med et brud i parforholdet. Voldsformerne, 

grovheden og varigheden kan have betydning for konsekvenserne 

for manden, samt hvordan vi arbejder med det i Mandecentret. 
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Et nyt liv uden vold 

Peter og hans kæreste var sammen i 4 år. 
Peter ønskede ikke at få børn, men han ople-
vede ofte at blive presset til ubeskyttet sex. 
Det var lettere for Peter at gå med til sex end 
at tage de voldsomme konflikter. Hans kære-
ste løj også om sin prævention. I dag har de 
to børn på 3 år og 1 år. Peter fortæller, at det 
meste af deres forhold var præget af konflikter, 
men volden mod ham tog til, i takt med at de 
fik deres børn. 

Når hans kæreste blev fysisk voldelig, kunne 
hun finde på at rykke ham i håret, spytte på 
ham og kradse ham i ansigtet. Han var under-
lagt økonomisk kontrol, og hun misbrugte 
hans NemId til at optage lån i hans navn. Den 
psykiske vold kom også til udtryk i kontrol og 
mistænkeliggørelse. Peter skulle redegøre for 
sin færden, og når hun blev sur, råbte og skreg 
hun af ham. På trods af volden var det vigtigt 
for Peter at holde sammen på sin familie. For 
at få ro forsøgte han at tilpasse sig kærestens 
ønsker eller at søge tilflugt på sit arbejde. 

Den fysiske og psykiske vold gik også ud over 
børnene. Kommunen modtog flere underret-
ninger om børnenes mistrivsel, hvilket resul-
terede i, at en sagsbehandler fra kommunen 
hjalp Peter og børnene ind på Mandecentret, 
hvor han boede i 2,5 måned. Hans kæreste 
blev samtidig indlagt på psykiatrisk sygehus. 

Efter Peter flyttede ind på Mandecentret, blev 
det tydeligt for ham, i hvilket omfang børnene 
havde været udsat for vold, og hvilke konse-
kvenser det havde og fortsat har for dem. I 
rådgivningsforløbet blev det derfor vigtigt for 
Peter at arbejde med den afmagt, skyld og 
skam, der fulgte med disse erkendelser. 

Da Peter havde boet en måned på Mande-
centret, blev børnene anbragt udenfor hjem-
met, fordi kommunen var i tvivl om begge 
forældres forældreevne. I dag er børnene 
hjemgivet til Peter med støtte fra kommunen 
og efterforsorg fra Mandecentret, så han bliver 
støttet i sin forældrerolle. Efter det, børnene har 
været udsat for, har de et stort støttebehov, 
som kommunen og Mandecentret hjælper 
med at ruste Peter til at varetage. Børnene har 
overvåget samvær med deres mor tre kvarter 
om måneden.

Case
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Nyt tilbud gør det muligt at nå hele 
Sjælland

At åbne nye afdelinger er ved at være en fast begivenhed i Mandecentret, og 2021 
blev ingen undtagelse. I 2021 åbnede vi en hel ny afdeling, som denne gang kom 
til at ligge i Slagelse. Mandecentrets afdeling i København, har siden Mandecen-
tret blev etableret i 2006, været den eneste afdeling på Sjælland og har derfor 
dækket et meget stort geografisk areal. Så stort, at afdelingen ikke længere kun-
ne efterkomme efterspørgslen. Derfor har det længe været et ønske at øge kapa-
citeten både i København og på Sjælland. 

nattesøvnen at tage beslut-
ning om at flytte fra Nordjyl-
land til Sydsjælland. At sidde 
her i dag og se tilbage på 
den rejse, det har været, fra 
en tanke i Mandecentret til en 
tanke i mig og at se, at det 
er lykkedes, det er fantastisk’, 
fortæller Daniel om skiftet fra 
Aalborg til Slagelse.  

Men som med så meget 
andet i livet er der intet quick-
fix ved at åbne en afdeling, 
og opgaven blev ikke min-
dre omfangsrig for Daniel, 
der både skulle flytte hele 
sin familie til en anden del af 
landet, starte et nyt liv op der 
og åbne en hel ny afdeling fra 
bunden.

Daniel og hans familie flyt-
tede ind i deres 50 m2 store 
sommerhus, i nærheden af 
Slagelse. Pludselig skulle der 
tænkes hurtigt, da udlejeren 
af det oprindelig lejemål for 
afdelingen i Slagelse med-

delte, at de var nødsaget til 
at udskyde overtagelsen til 
langt ind i 2022. Og pludselig 
var der ikke nogen afdeling at 
åbne, ingen møbler, der skulle 
samles og ingen mænd, der 
kunne flytte ind. Gode råd var 
dyre. 

Villa Villekulla blev 
redningen
Mandecentret arbejder ud 
fra et krav om at lejemålene 
skal ligge centralt i forhold 
til transport, det skal ligge 
i trygge og rolige omgivel-
ser og ikke for langt væk 
fra indkøbsmuligheder og 
daginstitutioner. En stor villa i 
Slagelse midtby blev ledig, og 
Mandecentret, med Daniel i 
front, slog til. Det lignede langt 
fra de lokaler, der var stillet i 
udsigt, men med en omfat-
tende restaurering af huset, 
skulle det vise sig at blive en 
stemningsfuld og familieven-
lig bolig. Villaen i Slagelse er 
en gammel herskabsvilla i 

Manden i front for 
etableringen af afdelingen 
i Slagelse, Daniel Emil 
Kristensen, fortæller i 
denne artikel om, hvad der 
skal til for at starte en hel 
ny afdeling op.  

 
’Snakken om at åbne en 
afdeling i Slagelse starte-
de allerede i 2018, hvor vi i 
Mandecentret arbejdede hen 
imod en 2021 plan. Planen gik 
ud på at udvide vores tilbud 
i de områder, hvor afstanden 
til en afdeling var for stor til, 
at man(d) ville søge hjælp’, 
forklarer Daniel. 

Daniel startede i Mande-
centret som forstander 
i Aalborg for over to år 

siden. En kovending i Daniels 
privatliv, blev katalysator for 
at afdække muligheden for 
at blive en del af afdelingen 
i Slagelse. ’Det tog en del af 
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tre etager. Tre etager, der på 
hver deres måde emmer af 
forskellige tidsaldre. En af de 
første opgaver, Daniel kaste-
de sig over, var at få villaen til 
at indbyde til familieliv, hygge 
og ro. Daniel indrettede fire 
værelser, et dejligt fælles 
køkken og spiseområde og 
skabte nogle gode og tryg-
ge rammer for de mænd og 
deres børn, der få uger efter 
overtagelsen flyttede ind i 
villaen. 

Et team bliver skabt
Herefter var den næste store 
opgave at samle et kompe-
tent team. ’Det er med stor 
ydmyghed, at mine medar-
bejdere tror på dette projekt, 
og at vi har kunne samle et 

godt og solidt team’, siger 
Daniel. Selvom Daniel har 
erfaring som forstander fra 
sin tid i Mandecentret Aal-
borg, så fortæller han, at 
han måtte starte helt forfra 
med alt. ’Det havde nok være 
lettere at copy-paste hele 
konceptet fra Aalborg, men 
som gammel Københavner-
dreng, så ved jeg, at men-
taliteten er helt anderledes 
på Sydsjælland, end den er i 
Nordjylland. Man skal tale til 
den kultur, som man er en del 
af. På denne får man bygget 
noget nyt op, og det tager tid, 
men det er vigtigt at få alle 
med’, forklarer Daniel.  

Daniel fortæller, at dem, som 
han møder i lokalområdet, 

er glade for Mandecentrets 
tilstedeværelse, men folk 
er også overrasket over at 
behovet for hjælp er så stort. 

Og behov, det er der, desvær-
re. ’Vi har allerede henvendel-
ser fra alle de kommuner, der 
er i vores område. Det viser jo, 
at vi har set et behov, som vi 
nu kan dække, og det er posi-
tivt’, mener Daniel. ’For selvom 
vi er kede af, at vores hjælp 
er nødvendig, så er det en 
succes, at der er så mange, 
der henvender sig’, fortsætter 
han. 

Den midlertidige herskabs-
villa er derfor måske ikke så 
midlertidig som først anta-
get. De rammer, der er blevet 

Daniel Emil Kristensen (forstander) 
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skabt, og behovet for hjælp 
udgør tilsammen overvejelser 
omkring at beholde villaen, 
når vi overtager de oprindeli-
ge lokaler, så vi øger antallet 
af pladser fra fire til tolv. 

Tak for hjælpen
Gode hjerter, flittige hænder 
og velvilje er ikke altid nok. 
Afdelingen kunne ikke blive en 
realitet, hvis 
ikke det havde 
været for Den 
A. P. Møllerske 
Støttefond, 
Augustinus 
Fonden, Oak 
Foundati-
on Denmark 
samt Aage og Johanne Lou-
is-Nielsens Fond, der tilsam-
men har finansieret oprettel-
sen af afdelingen. Pengene er 
også øremærket udvidelsen 
af afdelingen i København og 
har derfor tilsammen gjort 
det muligt at øge dækningen 
af tilbud på Sjælland. 

’Vi kunne ikke gennemføre 
projektet uden de midler, 
vi har fået fra fondene og 
socialudvalget. Men det er 
ikke kun pengene, der har en 
stor betydning, det betyder 
også noget, at der er nogle 
folk, som tror på projektet, 
som melder sig ind i visionen 
og bakker op om den’, fortæl-
ler Daniel.  

Hjælpen 
rækker helt til 
København 
Ved hjælp fra 
fondsmidlerne 
samt Folketin-
gets socialud-
valg, der i 2021 

gav Mandecentret Køben-
havn 1 mio. kr., kan vi i foråret 
2022 endelig åbne dørene 
op for vores nye afdeling i 
København. Afdelingen har 
indtil flytningen været fordelt 
på to lokationer i København. 
Med de nye lokaler får vi 
muligheden for at lægge de 

to afdelinger sammen og øge 
antallet af værelser fra de 
eksisterende 18 til 35. 

Udover en øgning i antallet 
af værelser giver rammerne i 
den nye bygning også mulig-
hed for at samle personalet 
igen. Administrationen og 
afdelingen for Faglig Udvik-
ling og Formidling har, siden 
COVID-19 brød ud, ikke været 
samlet med det øvrige per-
sonale. Vi glæder os derfor til 
igen at kunne samle al perso-
nalet under samme tag. 

Afdelingen i København vil 
fungere som et samlet center, 
hvorfra der foruden et kri-
secenter for mænd også 
kommer til at være videns-
udvikling, kommunikation og 
formidling, samt økonomi og 
fundraising.  

Vi kunne ikke gennemføre projektet uden de 
midler, vi har fået fra fondene og socialudvalget. 
Men det er ikke kun pengene, der har en stor 
betydning, det betyder også noget, at der er nogle 
folk, som tror på projektet, som melder sig ind i 
visionen og bakker op om den.

Daniel Emil Kristensen

Gode hjerter, 
flittige hænder 

og velvilje er ikke 
altid nok
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Når skilsmissen får livet til at ramle 

Erik og hans kone var gift i 38 år. Han var glad 
for sin kone og havde det godt i ægteskabet. 
Da hun en dag efter nytår meddelte, at hun 
ville skilles, kom det derfor som et chok for Erik. 
Hun flyttede kort tid efter. Og Erik sad tilbage 
alene i huset.  

I de første måneder gik Erik stadig på arbejde. 
I sin fritid begravede han sig i husligt arbejde. 
Dagene blev længere og længere, og Erik fik 
det tiltagende dårligt. Han stoppede med at 
sove og spise, dagene gled sammen, og til 
sidst måtte han sygemelde sig fra sit arbejde. 
Tre gange henvendte han sig til psykiatrien, 
der henviste ham til egen læge. Lægen fortalte 
ham, at han har var i chok. Han startede heref-
ter på antidepressiv og sovemedicin.

I juli måned havde Erik det stadig ikke bedre. 
Han henvendte sig igen til psykiatrien, der den-
ne gang henviste ham til Mandecentret. Her 
blev han indskrevet, da han ikke kunne ophol-
de sig i eget hjem og havde brug for støtte til 
at bryde den sociale deroute, som han var på 
vej nedad. 

Den første tid på Mandecentret var præget 
af gråd, og det var svært for Erik at deltage i 
sociale arrangementer, fordi han ikke kunne 
rumme at være sammen med andre menne-
sker. Han havde ingen appetit og kunne ikke 
sove. Han fik derfor råd og vejledning i, hvor-
dan han kunne finde tilbage til roen. Erik led et 

stort identitetstab. Han var ensom og følte sig 
fortabt. Erik blev derfor støttet til at starte på 
arbejde samt fastholde kontakten til sin fami-
lie. Han fandt ud af, hvor stor en glæde det 
var for ham at opholde sig hos sin søster og 
besøge sin bror, ligesom han koblede af ved at 
dyrke sin fritidsaktivitet. 

Under sit ophold på Mandecentret fik han 
samtaler, hvor han bearbejdede sine følelser. 
Og lige så stille begyndte han at få øje på sine 
ønsker og håb for fremtiden. Med tiden gen-
vandt han troen på sig selv og med en rådgi-
ver ved sin side besøgte han sit hus. I oktober 
flyttede han ud af Mandecentret, klar til en ny 
hverdag i sin egen bolig.

I december kom Erik forbi til en uformel snak 
på Mandecentret. Han går stadig hos sin 
psykolog, men der går længere og længe-
re mellem deres samtaler. Erik har fået mere 
overskud, genfundet livsglæden, har det godt 
i sit hus og fortæller smilende, at han har fået 
en ny kæreste.

Case
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I bestyrelsen arbejder vi for at skabe de 
bedste rammer for, at de mange dygti-
ge medarbejdere hver dag kan gøre en 
forskel for mændene og deres børn. Det 
er en stor glæde og privilegium at lede 
en bestyrelse med så brede og stærke 
kompetencer. Både på og uden for vores 
bestyrelsesmøder mærker jeg fra hvert 
af medlemmerne et stort hjerte for 
sagen, og et ønske om at bidrage aktiv og 
nærværende.

I den seneste strategiproces har vi haft 
fokus på at skabe et tæt samarbejde 
med hele Mandecentrets ledergruppe. 
Den energi der opstår når bestyrelse og 
ledergruppe sammen sætter fælles mål, 
er helt fantastisk, og giver troen på, at vi 
sammen kan skabe et endnu bedre tilbud 
for mændene og deres børn.

Kære Mandecentret

Tak for et dejligt ophold hos jer. Det er et godt sted 
I har, og I er søde og kompetente folk, og der er en 
dejlig ånd samt et godt sammenhold på jeres sted.

De kærligste hilsner fra Sigurd  
(Tidligere beboer på Mandecentret)

En engageret og nærværende 
bestyrelse

»

»

Claus Bøgh, formand for bestyrelsen
Claus har siden etableringen af Mandecen-
tret været en vigtig del af bestyrelsen. I 2011 
blev han formand og har været en af de helt 
afgørende personer bag den hurtige vækst, 
Mandecentret har haft de sidste år.

Jeg har altid brændt for at støtte krise-
ramte mænd og deres børn. Mandecen-
trets stifter Thorkil Vestergaard-Han-
sen, der selv havde været igennem en 
voldsom krise efter en skilsmisse, var 
en af mine gode venner. Jeg er stolt over, 
hvordan Mandecentret siden Thorkils 
død i 2009 har fastholdt omsorgen for og 
ønsket om at forstå og hjælpe den enkelte 
mand. 

22 Mandecentret



Jeg var med til morgenmaden i de 
uformelle og kollegiale samtaler, 
og jeg var med til de interne faglige 
drøftelser samt i fortællingerne om 
de møder med mændene, som medar-
bejderne står i. Derudover fik jeg et 
indblik i det, som mændene møder, 
når de søger hjælp på Mandecentret.  

For mig har det en stor værdi, at jeg 
kan se folk i øjnene og sætte ansigt på 
de mennesker, som vi i bestyrelses-
rummet taler om. Det giver et ekstra 
lag af meningsfuldhed. Jeg ved godt, 
at en enkelt dag i en enkelt afdeling 
kun giver mig et lille kig ind i orga-
nisationens dagligdag. Men det er et 
vigtigt kig, og jeg kan bruge det som 
et ophæng til det strategiske arbejde, 
som foregår i bestyrelsen. 

Ved mit besøg blev jeg også bekræf-
tet i, at Mandecentret er en meget 
professionel organisation, hvor 
medarbejderne har en høj faglighed 
samt hjertet på det rigtige sted. En 
organisation som formår at gøre en 
kæmpe forskel for de mænd som i en 
periode af deres liv, har brug for os. 
Jeg er stolt af at være en del af Man-
decentrets bestyrelse og at se at de 
visioner og strategier, som vi brænder 
for, udleves og at de giver så meget 
mening.

Susanne Philipson, bestyrelsesmedlem
Susanne har været bestyrelsesmedlem 
i Mandecentret siden 2019. Med en fortid 
som direktør for Danner har Susanne stor 
erfaring i arbejdet med at hjælpe menne-
sker udsat for partnervold. 

I efteråret hev Susanne en hel dag ud 
af kalenderen for at følge Mandecentret 
København i deres daglige arbejde.

En dag på Mandecentret 
Det er et stort ansvar at sidde i en 
bestyrelse, derfor synes jeg, at man 
har en forpligtigelse til at investere 
tid og nærvær i hele værdikæden 
fra ledelse, til medarbejdere og til 
brugere. Jo større kendskab jeg har 
til organisationen, des bedre beslut-
ninger kan jeg være med til at træffe 
og jo større viden har jeg om effekten 
og konsekvenserne. 

Da jeg besøgte Mandecentret i 
København, landede jeg lige ned i en 
helt almindelig dag og så, hvordan 
driften, hverdagen og de faglige drøf-
telser spillede sig ud lige for øjnene 
af mig. Det var en meget værdifuld 
oplevelse. 

»

»
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Far er kommet på dagsordenen

den forskel, der er mellem rettighederne for 
en bopæls- og en samværsforælder. Et barn 
har brug for både sin far og sin mor – også 
efter en skilsmisse. Vi skylder børnene at sikre 
en smidig og effektiv hjælp til de familier, hvor 
konflikter om samvær ødelægger både børn 
og voksne. Særligt i de familier, hvor den ene 
forælder bliver uretmæssigt isoleret fra sit 
barn, er der brug for handlekraft med hurtig og 
konsekvent hjælp.

Delt børne- og ungeydelse
I efteråret 2021 besluttede et enigt Folketing at 
dele børne- og ungeydelsen ligeligt imellem 
begge forældre. Fra den 1. januar 2022 tråd-
te den nye fordeling af børnepenge i kraft. 
Principielt er ideen god, da det er et symbolsk 
supplement til vores forståelse af, at far er lige 
så vigtig som mor. Men den nye regel giver 
også anledning til en masse spørgsmål, og vi 
er spændte på at se, hvad fremtiden bringer.  

En ny fortælling om mænd og maskulinitet
Det er ikke kun mandens rolle som far, der er 
under forandring. I 2021 havde vi den store 
glæde, i samarbejde med fotografen Andreas 
Haubjerg, at fortsætte turnéen med fotoud-
stilling EN RIGTIG MAND med fokus på mænd 
udsat for partnervold. På Mændenes Interna-
tionale Dag den 19. november havde vi blandt 
andet den glæde at medvirke ved en særud-
stilling på Køn – Gender Museum Denmark i 
Aarhus.

Med udstillingen ønsker vi at skabe dialog om 
forståelsen af, hvad det vil sige at være mand. 
Vi har brug for at åbne fortællingen op og 
genoverveje, hvad mænd kan være i 2022. 

2021 har vist os, at der er lysere tider på vej. 
Nye tendenser og lovgivning ligestiller i højere 
grad forældre, og selvom vi ikke er i mål, er vi 
godt på vej. 

Den nye Eu lovgiving om øremærket barsel til 
fædre var en understregning af, at far (også) 
er vigtig i barnets første leveår. Barselsperio-
den rummer en særlig relation til barnet, som 
far selvfølgelig også skal have ret til at være 
en del af. 

Øremærket barsel
I Mandecentret ser vi en øremærkning af barsel 
som et ønske om at påvirke os til en kulturforan-
dring, så det bliver helt naturligt, at far selvfølgelig 
også skal have sin barsel. Mange kæmper stadig 
med den dybt forældet kønsforståelse, hvor-
efter ’det med barsel kun er noget for kvinder’. 
Her er øremærkningen en uvurderlig gave til 
den unge far, der gerne vil give sit barn og sig 
selv den gave, som barslen er. 

På samværsområdet ser vi den samme 
tendens 
I Mandecentret ser vi, at samvær fylder meget 
for mange af de mænd, vi møder. Det glæder 
os derfor, at en række partier har sat fokus på 

Samvær - indenfor de seneste 14 dage

Ja Delvist - med 
nogle af 

mine børn

Nej - intet
samvær

Ved ikke/
ønsker ikke 
at oplyse

52% 16% 26% 6%

Af Jacob Engmose Astrup, direktør i Mandecentret
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Kims kamp for samvær med sin 
datter 

Kim og Mie havde et voldsomt skænderi, da 
deres datter var fem måneder. Situationen 
udviklede sig, og Mie slog ud efter ham. Han 
forsøgte at undgå slagene ved at holde hen-
des arme. 

De undskyldte bagefter begge overfor hin-
anden, men kort efter sagde hun, at hun ville 
separeres. Hun gik til lægen med sine blå 
mærker på armene og fortalte, at hun havde 
været udsat for psykisk og fysisk vold. Efterfølg-
ende politianmeldte de hinanden for vold. Kim 
var meget rystet over udviklingen, men det 
var, da han blev frataget mulighed for at se 
sin datter, at det blev for meget for Kim. Han 
henvendte sig derefter til Mandecentret.  

For at få kontakt til sin datter igen henvendte 
Kim sig hos Familieretshuset med en ansøg-
ning om midlertidigt kontaktbevarende sam-
vær. Ansøgningen blev imidlertid afvist, fordi 
de kunne se, at Mie havde lavet anmeldelsen 
for vold. Der gik fem måneder, før Kim igen så 
sin datter, men blot i 1,5 time. Der skulle gå et år 
før han så sin datter igen.

Case

Da sagen igen blev taget op i Familieretshuset, 
fik Kim igen afslag på midlertidigt kontaktbe-
varende samvær pga. konflikten og anklager-
ne mod ham – og fordi der var gået for lang 
tid siden sidste samvær.

Nu mange måneder senere er Kim endelig i 
gang med ti gange overvåget samvær med 
sin datter. Han fortæller, at Mie forsøger at 
forhindre aftalerne, men han er glad for, at 
det går godt, når han ser sin datter. Han giver 
udtryk for, at de virkelig har fundet hinanden 
igen.
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Mandecentret og Housing First

I december 2021 blev der indgået en politisk 
aftale om en omlægning af indsatsen mod 
hjemløshed. Den politiske ambition er, at 
markant færre borgere skal leve i hjemløshed, 
og at langvarig hjemløshed afskaffes, blandt 
andet ved at styrke støtten i eget hjem ved 
udslusning fra et §110-tilbud.

I Mandecentret arbejder vi løbende på at styr-
ke vores indsatser, så mændene får den rette 
hjælp. I den forbindelse har vi i 2021 indgået 
et samarbejde med Socialstyrelsens rådgiv-
ningsfunktion på hjemløshedsområdet. For at 
hjælpe mænd og deres børn er det afgørende 
med en helhedsorienteret indsats, som i nogle 
tilfælde rækker ud over opholdet i Mandecen-
tret. Det er afgørende med et godt samarbej-
de med mandens kommune, for at manden 
sikres den bedste hjælp både under og efter 
et ophold i Mandecentret.

I samarbejde med Socialstyrelsen fokuse-
rer vi derfor på at styrke vores samarbejde 
med kommunerne og at udvikle et fleksibelt 
efterforsorgstilbud, der imødekommer man-
dens behov og spiller sammen med andre 
indsatser i et kommunalt regi. Det forbliver en 
af vores vigtigste opgaver at arbejde ud fra 
Housing First-principper. Derfor arbejder vi for, 
at mændene får så korte ophold som muligt 
og får den rette støtte i egen bolig efter et 
§110-ophold i Mandecentret.

Styrket ambulant tilbud
Mandecentret har siden sin åbning i 2006 
tilbudt gratis ambulant rådgivning sideløben-
de med botilbud. Tidlig støtte kan forebygge 
eskalering af krisen og medvirke til at mæn-
dene ikke rammer bunden med hjemløshed 
og svag arbejdsmarkedstilknytning. Vi oplever, 
at der er stort behov for forebyggende ind-
satser. Derfor er der stor efterspørgsel på den 
ambulante rådgivning. Ved forbyggende eller 
tidlig indsats kan vi hurtig afdække mandes 
ressourcer og sikre ham det netværk, der er 
essentielt for hans videre forløb. 

Desværre er mændene ikke sikret en ret til 
ambulant rådgivning, da der ikke findes finan-
siering af denne indsats. I Mandecentret løftes 
opgaven af frivillige, hvilket gør den gode ind-
sats skrøbelig. Derfor arbejder vi på at kunne 
finansiere et ambulant tilbud, så vi sikrer en 
kvalificeret og permanent indsats. 
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Når tilsynet kommer på besøg

Socialtilsynet fører hvert år tilsyn med Man-
decentrets botilbud i alle afdelinger. Sidste 
år kom tilsynet på uanmeldt besøg, og deres 
vurdering af Mandecentret er ikke til at tage 
fejl af. Det er socialtilsynets samlede vurdering, 
at Mandecentret er et velfungerende tilbud. Og 
igen i år scorer vi højt på alle parametre.

Mandecentrets samlede score er 4,7 ud af 5.

4,7

Jeg er stolt over at vi kan tilbyde så højt et kvalificeret 
tilbud hele vejen rundt, og at vores strategi og fokusområder 
gennemsyrer vores arbejde i så høj grad, at det bliver bemærket 
og anerkendt af tilsynet. Tilsynet er en vigtig og værdifuld 
samarbejdspartner for os, og det er i samarbejdet med tilsynet 
at vi skaber de bedste resultater.

De næstkommende år vil vi fokusere på vores dataindsamling 
og styrke vores dokumentation, så vi kan bevare vores høje 
standarder.

Jacob Engmose Astrup, direktør i Mandecentret

Jacob Engmose Astrup 
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Vi anbefaler 

Dokumentar
I vinteren 2021 deltog Mandecentret 
København i dokumentaren Krisecen-
ter for mænd: Hjælp til mænd under 
radaren produceret af Georg Julin i 
samarbejde med dk4. Dokumentaren er 
en programserie på tre afsnit, som kan 
streames på dk4.dk. 

> Programmet giver et unikt indblik 
i Mandecentrets arbejde, hvor både 
medarbejdere, beboere og frivillige for-
tæller om deres oplevelser med Mande-
centret og om, hvad det vil sige at være 
krise- og voldsramte mænd.

 
Udgivelser
Svend Aage Madsen. Far for Livet – En bog til 
manden som far. MUSSMANN Forlag. 2021
> Bogen kommer ind på emner som gravi-
ditet, fødselsforberedelse, mødet med sund-
hedsvæsenet, spædbarnet, tilknytning, at blive 
en familie, barsel, aktivitetsmuligheder, fød-
selsdepression og meget andet.

Mette Bisgaard. Køn og ulighed i samværssa-
ger. Århus Universitetsforlag. 2021
> I Køn og ulighed i samværssager undersø-
ger forfatterne, om – og i givet fald hvordan 
og hvorfor – diskrimination af fædre forekom-
mer i samværssager. De afdækker også, om 
mødre og fædre udviser en forskellig adfærd 
før og under mødet med Familieretshuset, 
hvad der forårsager denne adfærd, og om 
den kan påvirke sagernes udfald. 

Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Marie 
Nymand Frederiksen, Laura Simonsen. Mænd 
udsat for partnervold - et pilotstudie blandt 
danske praktikere med perspektiver fra skandi-
navisk forskning og praksis. Lev Uden Vold. 2021
> Pilotstudiets formål har været at undersøge, 
hvilke erfaringer danske praktikere har med 
mænd udsat for partnervold, og perspektivere 
disse til skandinaviske forskeres og praktikeres 
erfaringer med partnervoldsudsatte mænd.

Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Marie 
Nymand Frederiksen, Laura Simonsen. Nordisk 
viden om partnervold mod mænd - et littera-
turstudie. Lev Uden Vold. 2021
> Formålet med litteraturstudiet er at under-
søge, hvilke undersøgelser og vidensopsam-
linger der findes i Norden om partnervold 
mod mænd, med henblik på at beskrive det 
eksisterende nordiske vidensgrundlag samt at 
identificere, hvor der er behov for mere viden.

Nathalie Weih og Mathilde Lykkemark Leth. 
Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om 
partnervold? En håndbog til kommunale sags-
behandlere. Lev Uden Vold. 2021
> Formålet med håndbogen er at give kom-
munale sagsbehandlere nyttig viden, konkrete 
guides og brugbare redskaber til at kunne 
opspore og handle på partnervold.

Julie Ralund og Flemming Møldrup. Slug 
kamelen - der kommer flere. Gyldendal 2021
> Bogen er fyldt med praktiske leveregler og 
historierne bag, med et konstant øje for håbet, 
kærligheden og det positive – som let kan 
glemmes, når ægteskabet slutter.
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Tak for gaver og donationer

Round Table 130 Frederiksborg · 3F Aalborg 
· Egmont Fonden · Nordisk Film Biografer 
· Gyldendal og forfatter Peter Krogholm · 
Frellsen Chokolade · Bearded Gentlemen's 
club · Esbjerg Krisecenter · Ole Rømer Fonden 
· TeeShoppen · Føtex Slotsgade Aalborg · 
Varmestuestrik Køge (Danmark) · Intersport 
Nyborg · Frimurerlogen – juleuddelingen af 
1867 · Zerv · OverskudsProdukter · Fabrikant 
Laurits Petersens fond · Alice og Tage 
Sørensens Fond · Legetøjsbutikken Mikkla · 
Læs for livet · Herrelogen · Kirkens Korshær 
Christianshavn · Fabrikant Laurits Petersen 
og hustru Annina Helene Petersens Legat · 
Private og anonyme bidragydere

< Tegningen er vinderen af sidste 
års julekortkonkurrence. Vinderen 
er en datter til en beboer på Man-
decentret. 

En særlig tak skal lyde til de fonde samt 
Folketingets Socialudvalg, der har gjort det 
muligt at etablere Mandecentret Slagelse 
og den kommende udvidelse af Mande-
centret København. 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinusfonden 
Den A. P. Møllerske Støttefond
Oak Foundation Denmark
Folketingets Socialudvalg
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Mandecentret Aalborg
Telefon 7025 9019
aalborg@mandecentret.dk

Mandecentret Århus
Telefon 7025 9018
aarhus@mandecentret.dk

Mandecentret Esbjerg
Telefon 7025 9014
esbjerg@mandecentret.dk

Mandecentret Fyn
Telefon 7025 9012
fyn@mandecentret.dk

Mandecentret Randers
Telefon 7025 9017
randers@mandecentret.dk

Mandecentret Slagelse
Telefon 7025 9011
slagelse@mandecentret.dk

Mandecentret København
Telefon 7025 9006
info@mandecentret.dk
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