
 

 

Lev Uden Vold tilbyder netværksgrupper for voldsudsatte kvinder og mænd 

Det kræver mod og energi at tage de første skridt væk fra volden, og for mange er det lige så 
hårdt at fastholde det nye liv og bryde med gamle mønstre. 

Behovet for hjælp slutter ikke nødvendigvis, når man som voldsudsat flytter fra krisecenteret. 

Hos Lev Uden Vold er det nu muligt for tidligere voldsudsatte kvinder og voldsudsatte mænd at 
blive del af en netværksgruppe med andre, der også har været udsat for vold i familien eller i en 
anden nær relation. 

Grupperne bliver etableret i hele landet i samarbejde med krisecentre og er faciliteret af en 
gruppeleder fra Lev Uden Vold med psykologisk baggrund, som sammen med deltagerne i 
gruppen giver støtte til at komme godt videre i livet uden vold. 

Netværksgrupperne skal være med til at styrke voldsudsatte efter et ophold på krisecenter eller 
efter et ambulant behandlingstilbud og fastholde udviklingen herfra.  

Gennem et forløb i en netværksgruppe er det målet, at den voldsudsatte får skabt et overblik over 
egen situation og de muligheder, man har. I netværksgrupperne er det også muligt at skabe 
positive relationer og danne netværk med andre i en lignende situation. 

Rammer for netværksgrupperne: 

• Netværksgrupperne er for tidligere voldsudsatte, der er brudt ud af volden. 

• Man skal have været på krisecenter eller igennem et ambulant behandlingsforløb for at 

deltage. 

• Netværksgrupperne er faciliteret af en gruppeleder med psykologisk baggrund. 

• Netværksgrupperne mødes i alt ti gange hver anden uge. Hvert møde varer 3 timer med 

pause. 

• Der er 5-6 deltagere af samme køn pr. gruppe. 

Har du som fagprofessionel kontakt med voldsudsatte, der kunne have brug for et 

efterværnstilbud, er du altid velkommen til at henvise videre til Lev Uden Vold eller selv kontakte 

organisationen for at høre mere.   

Find vores pjece om netværksgrupperne her: https://levudenvold.dk/wp-
content/uploads/2018/03/pjece-netvaerksgrupper-web.pdf  

Eller læs om netværksgrupperne på vores hjemmeside: https://levudenvold.dk/hjaelp-og-
radgivning/netvaerksgrupper/  

 
OBS! Lev Uden Vold starter en gruppe op for tidligere voldsudsatte kvinder i samarbejde med 
Hillerød Krisecenter på Frivilligcenter Hillerød i efteråret 2018. For nærmere oplysninger og 
visitation til gruppen, kontakt: Mette Thyghøj, mt@levudenvold.dk tlf. 3171 4441. 
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