TEMA: Tilbakereise til fødelandet

"ALT KOMMER TILBAKE TIL MEG"
Andrea Johanna Bratt Mæhlum (1983) ble adoptert fra Costa Rica til Norge da hun var seks år. I journalen fra
barnehjemmet stod det at hun var underernært og måtte lære å leke og være et barn. Fra hun var fire år har hun
blokkert hva som skjedde den dagen hun kom på barnehjem.
I foredraget ” Alt kommer tilbake til meg.” forteller Andrea gjennom bilder og video om hennes første minner fra to
barnehjem i Costa Rica. Hvilke utfordringer hun møtte på veien grunnet hennes forhistorie, herunder søken etter
sin identitet, rasisme og ønske om å bli helt norsk.
I dag er hun utdannet jurist, styreleder i Adopsjonsforum og skriver om bla. om tema adopsjon under
nordstrandfruen.blogg.no
Det var særlig etter å ha fått fire egne barn at ønsket om å finne biologiske foreldre ble forsterket. Takket være
støtte fra sin ektemann bestemte Andrea seg for å søke etter biologisk familie med TV- programmet ” Sporløs”
Andrea vil også prate litt om tiden etter Sporløs. Foredraget passer alle, særlig foreldre og tenåringer.
Tilbakemeldinger fra tidligere foredrag.:
” En gripende historie fra start til slutt formidlet på en alvorlig, genuin, følelsesladet og morsom måte”
” Innholdet treffer alle midt i hjertet ”
” en god balanse mellom humor, tårer, alvor, bilder og video. Relevant for alle, også de som ikke har noen
personlig relasjon til adopsjon ”

TILBAKE TIL KINA SOMMEREN 2019
Cecilie Skurtveit har sittet mange år i styret i Adopsjonsforum Vest, flere av dem som styreleder.
Hun og ektemannen Morten har adoptert 2 barn fra Kina, en jente i 2005 og en gutt i 2009.
Sommeren 2019 reiste familien tilbake til Kina, for å besøke barnehjemmene og for å bli bedre kjent
med landet og kulturen som barna har sin opprinnelse i.
Det ble en reise som ingen i familien noensinne vil glemme.

Cecilie forteller og viser bilder og video fra reisen, og hun snakker også om hvordan familien forberedte seg på de
følelsene som kan oppstå hos både barn og voksne i møte med fortiden.
Sett av dagen til spennende foredrag og hyggelig sosialt samvær.
Lunsj, frukt og pausemat fra Mat og Prat.

Tid: lørdag 23. november kl. 11 til 16
Sted: Engensenteret Sykehjem, Teatergaten 43, Bergen
Pris: kr 300,Middag på Villani i Skostredet for de som ønsker det,
fra ca kl 17:30 (betales av den enkelte)
Påmelding: send e-post til hordaland@adopsjonsforum.no
innen 16. november 2019.
Åpent for alle.
Passer for foreldre, tenåringer, besteforeldre, tanter, onkler og andre som er interessert i adopsjon.
Si fra om dere ønsker å være med på middagen (ikke bindende).
Gi også beskjed om eventuelle allergier.
Agenda for dagen:
11.00 – 11.15 Velkommen, innledning
11.15 – 12.45 Cecilie Skurtveit om tilbakereise til Kina
12.45 – 13.45 Lunsj
13.45 - 15.45 Andrea Bratt Mæhlum
17.30 Middag på Villani, Skostredet
Velkommen!

