


P R E S S E M E D D E L E L S E

E L L E S T E D  K V I N D E K R I S E C E N T E R   har 
haft et  intens  forår  fuld af forberedelser. Siden 
krisecentret overtog nøglerne til ejendommen i 
september 2020, er der blevet arbejdet hårdt på at 
få renoveret, indrettet og gjort klar til at åbne dørene 
for voldsudsatte kvinder og deres børn, som måtte 
have brug for den fagligt kvalificerede hjælp,    der 
skal til, for at komme videre efter den svære  livskrise 
det er at have været udsat for vold eller  trusler om 
vold. Vi har allerede fundet vores ben at stå på og 
godt i gang med arbejdet med de første kvinder.

Vi har forvandlet Amalie Uhrenholts t id l igere 
kursusejendom til et hjertevarmt og hjemligt kvindehjem 
i de naturrige omgivelser, som den idylliske    by     
Ellested på Fyn, de tilstødende Ravnholt skove og 
omegnen tilbyder.

Vi har lavet så hjemlige 
rammer som muligt, således 
at både kvinder og børn kan 
føle sig trygge fra det øjeblik, 
de træder over dørtrinnet. Vi 
har stort fokus på aktiviteter 
for børnene, så kvinderne 
kan få det pusterum der er 
brug for at genvinde kræfter.

Krisecentret har pt. plads til 
12 kvinder og deres børn, men stedet kan udvides 
til 20 pladser. Krisecentret  tilbyder   beskyttelse   til   
alle kvinder    og   børn   fra   alle   socioøkonomiske 
lag. Dette inkluderer også ressourcestærke kvinder, 
der måske ellers ikke ser sig selv på et krisecenter.

Kvindekrisecentret  er  blevet   til,   fordi stifteren 
Nanna Hansen på et  tidligere tidspunkt i sit liv selv har 
været udsat  for psykisk og økonomisk partnervold.

Som Nanna  fortæller: ”Det var ikke en mulighed at 
give op, trods jeg flere gange tænkte på  det. Men 
når man har børn, går man meget længere ud over 
sin egen grænse end man faktisk burde, hvis   man   

skal   bevare sin       egen       integritet.Man mister sig 
selv. Som ressourcestærk kvinde så jeg ikke mig selv 
og mine børn bo på et krisecenter.”

Nanna fortsætter: ”Højeste pris betaler børnene. 
Jeg troede, jeg skærmede dem, men den sociale 
arv er den stærkeste af alle at bryde. Børnene tager 
familiens mønstre med sig. I dag  bor  de to 
ældste børn ikke længere hos  mig.  Kun den mindste 
falder i søvn med sin hånd i min, velvidende, at nu er 
vi i tryghed. og det er slut med at gå i angst”.

I dag lever Nanna sammen med  sin  nye kæreste 
Jannik Hansen. De har sammen skabt Ellested 
Kvindekrisecenter, et sted, hvor der er ekspertise og 
viden om vold, samt hvor der er kærlig opbakning 
til, at en kvinde, der har været udsat for vold eller 

trusler om vold, tør rejse sig og 
tør drømme igen.

Målet for Ellested 
Kvindekrisecenter er på 
samfundsplan, at støtte op 
om og bryde tavsheden 
og tabuiseringen af vold 
ved at synliggøre    voldens    
konsekvenser    -    især      for 
de ramte børn.

”Vi har glædet os til endelig at kunne åbne. De sidste 
måneder er der virkelig blevet knoklet for, at alt skulle 
blive færdigt, og nu er vi klar. En højt faglig uddannet 
personalegruppe er blevet   nøje    udvalgt og ansat, 
for at skabe den pædagogiske retning, så vi kan 
hjælpe kvinder og børn ud  af  volden.”  fortæller 
daglig leder, Lene Schmidt.

”Når vi åbner et Kvindekrisecenter, er det for at 
sikre kvinderne og de børn, mod yderligere fysisk 
og psykisk overlast, og vores mål er samtidig være 
at give den enkelte kvinde værktøjer til en udvikling, 
hvor hun igen selv kan håndtere sin situation 
og komme videre i livet".
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