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För dig som är förälder, jobbar med barn och ungdomar eller är allmänt  
intresserad av relationer, familjeliv, skola och utveckling.

 

19
SEPTEMBER

 TRYGGHETS
CIRKELN

Hur vi skapar trygga  
relationer mellan föräldrar 

och barn.
Per och Heléne Götberg

NORMER,  
ÖVERGREPP OCH 

PREVENTION 
Jämställt samhälle fritt 

från våld och övergrepp.
Nina Rung

17
OKTOBER

14
NOVEMBER

  

Nina Rung är kriminolog och genusvetare och 
har under många år arbetat med frågor kopplade  
till våld och kön. De senaste åren har hon arbetat 
på Stockholmspolisen där hon utrett sexualbrott 
och våldsbrott mot unga. Nina har grundat för-
eningen Huskurage – en våldspreventiv metod 
som går ut på att engagera civilsamhället för att 
förhindra våld i nära relationer.

Föreläsningen kommer att fokusera på kopplingen mellan könsnormer, 
populärkultur och sexuella övergrepp samt ge en ökad förståelse för 
hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att färre övergrepp ska 
ske mot våra barn. Nina föreläser för myndigheter, skolor och kom-
muner om våld i nära relationer, om sexuella övergrepp, könsnormer 
och om barns utsatthet samt driver opinion kring frågorna. Nina har 
utsetts till svensk barnrättsexpert i EU-projektet Judex+, som syftar 
till implementering av ett barnvänligare rättssystem. Projektet leds av 
”Hope for children” UNCRC Policy Center i samarbete med sex euro-
peiska partnerorganisationer, däribland Folkuniversitetet.

NORMER, ÖVERGREPP 
OCH PREVENTION 
Jämställt samhälle fritt från våld och övergrepp.

DATUM: 14 november 
TID: 19.00-20.30
PLATS: Nacka kyrka

ÅNGESTPODDEN 
”Förr eller senare känner  

du igen dig”.
Ida Höckerstrand och  

Sofie Hallberg
ÄVEN FÖR UNGDOMAR

14
NOVEMBER



Föreläsningarna är kostnadsfria, ingen anmälan krävs!

Behöver du barnpassning? Parallellt med föreläsningarna erbjuds  
det aktiviteter för barn mellan 5 och 12 år. Barnen lämnas senast 18.45  
i Vinterträdgården, som ligger i direkt anslutning till kyrkan.   
Ledare från församlingen står för verksamheten.

Behöver du hjälp och stöd i ditt föräldraskap?  
Gå in och läs mer på www.nacka.se/foraldrastod

Vill du få ett mail när det är dags för föreläsningar?  
Gå in och registrera dig på: www.nacka.se/foraldraforelasningar

Har du frågor? Kontakta Tina Lundin 08-718 98 77  

Per och Heléne Götberg arbetar inom 
Svenska kyrkan i Gävle, Per som familjerådgivare 
och Heléne som verksamhetsutvecklare. Per 
var med att ta metoden Trygghetscirkeln till 
Sverige och har sedan dess haft föräldrakurser, 
både enskilt och i grupp. Heléne håller också 
föräldra föreläsningar samt utbildar förskolelärare 
i Trygghetscirkeln.

Det är lätt att känna sig förvirrad som förälder, och det är inte alltid 
enkelt att veta vad våra barn behöver från oss i olika situationer. Att 
förstå vilka behov barn uttrycker genom sitt beteende är grunden till 
en trygg anknytning. 

Föreläsningen vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar och 
utgår från Trygghetscirkeln som är ett föräldraskapsprogram som 
bygger på anknytningsteori. Programmet hjälper föräldrar att skapa 
trygga relationer till sina barn genom att möta deras behov snarare än 
att fastna i att korrigera deras beteende. Det visar sig nämligen att barn 
som har en trygg anknytning och en god självkänsla sällan beter sig illa. 
De har helt enkelt ingen anledning.

TRYGGHETSCIRKELN
Hur vi skapar trygga relationer mellan föräldrar 
och barn. 17

OKTOBER
19
SEPTEMBER

Föreläsningen handlar om hur det är att vara ung idag och må dåligt. 
Genom egna erfarenheter leder Ida och Sofie både föräldrar och 
ungdomar genom skratt och gråt där de vanligaste fördomarna om 
psykisk ohälsa synliggörs. Välkommen till en inspirerande och tanke-
väckande föreläsning som trots sitt allvarliga budskap framförs med 
humor, som på ett lättsamt sätt öppnar upp för samtal bland både 
unga och vuxna.

Efter föreläsningen finns det utrymme för att ställa frågor, både 
till Ida och Sofie, men också till representanter från ungdomsmottag-
ningen, Första linjens verksamhet, barn- och elevhälsan samt Nacka 
församling. Fokus på samtalet kommer att vara vilka stödinsatser som 
finns och vad man som ung eller förälder kan göra för att hantera 
stress, press och ångest. 

ÅNGESTPODDEN OM  
UNGAS PSYKISKA OHÄLSA
”Förr eller senare känner du igen dig”. 

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg är 
bästisarna från Blekinge som en dag bestämde 
sig för att bryta allt tabu kring psykisk ohälsa. 
Med den prisbelönta podcasten Ångestpodden, 
som varit igång sedan 2015, lyfter duon alla de 
där samtalen och ämnena som många går runt 
och tänker på men som få tidigare vågat prata 
högt om. 

DATUM: 19 september
TID: 19.00-20.30
PLATS: Nacka kyrka

DATUM: 17 oktober
TID: 19.00-20.30
PLATS: Nacka kyrka

TILL DENNA FÖRELÄSNING  
VÄLKOMNAR VI OCKSÅ UNGDOMAR  
ATT LYSSNA OCH STÄLLA FRÅGOR
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