
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE: 

Offerrådgivningen i Hovedstaden fylder 20 år 

Hvor går du hen, når dit liv brækker over? 

Et overfald, en voldtægt, en grim trafikulykke, trusler på livet, seksuelle overgreb eller 

hævnporno på nettet. Det er blot nogle af de alvorlige begivenheder, som rammer tilfældigt 

og pludseligt kan ryste vores hverdag, så vi har svært ved kommer videre.  

Offerrådgivningen står klar døgnet rundt for at lytte, hjælpe og støtte et offer, vidne eller 

pårørende i at komme videre. Mange tusinde henvendelser er det blevet til på de 20 år 

Offerrådgivningen i Hovedstaden har eksisteret. Det vil vi gerne fejre den 21. september 

med en reception:  

torsdag 21. september fra klokken 16  

Frivillighuset, Røde Kors 

Blegdamsvej 27, København Ø.  

Lokale Frivillig. 

Offerrådgivningen er et gratis tilbud om akut psykisk hjælp til ofre, vidner og pårørende, 

som rammes af kriminelle og traumatiske begivenheder. Vi startede i det små for 20 år 

siden med ”Her og Nu Kontakten” under Hovedstadens Røde Kors. Siden er vi vokset og i 

dag hjælper vi langt over 1.000 brugere om året. 

Vores døgntelefon passes af erfarne rådgivere, som arbejder frivilligt. Rådgivningen er 

anonym og hjælpen er gratis. Offerrådgivningen tilbyder også personlig rådgivning, hvor vi 

mødes og taler problemerne igennem. Mange henvises også af politi, skadestuer eller 

andre offentlige myndigheder. 

Vi håber I har lyst til at fortælle om os i jeres medier og glæder os til at se jer torsdag 21. 

september til vores reception for offerrådgivere og samarbejdspartnere, og hvor også 

justitsminister Søren Pape Poulsen deltager.  Her vil vi også gerne dele vores erfaringer 

og tankerne bag en rådgivning som vores. I er også meget velkomne til at kontakte vores 

pressegruppe. Der er ligeledes mulighed for at få fotos gratis fra receptionen.  

Med venlig hilsen 

Offerrådgivningen i Hovedstaden 



 

Nele Rue  tlf. 24236161 Mail: nelerue@gmail.com 

Helle Bygum tlf. 20258066 Mail: hby@live.dk 

Bodil Kofoed tlf. 61335940 Mail: bodil@kofoed-christiansen.dk 

Hovedstadens Offerrådgivning  https://www.offerraadgivning.dk/ 

 

 

Eksempler fra en typisk uge i Hovedstadens Offerrådgivning: 

”Jeg bliver truet på Facebook af en exkæreste. Hvad skal jeg gøre...” 

”For 3 dage siden blev jeg overfaldet og voldtaget på gaden. Nu tør jeg ikke gå ud af min 

lejlighed …. er så bange for at manden finder mig igen.” 

”Min mand banker mig. Det er ikke første gang. Kan I hjælpe mig?” 

”En dreng har truet min søn på 11 med bank, hvis han ikke afleverer sin iPhone. Nu tør 

han ikke gå i skole” 

”Min datter har været udsat for seksuelt overgreb. Hvordan skal jeg snakke med hende om 

det?” 

”For to timer siden var jeg vidne til en forfærdelig højresvingsulykke med en cyklist, der 

blev kørt ned af en lastbil. Jeg er så rystet, at jeg ikke ved hvordan jeg skal klare dagen” 
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