
Lone Christensen, Arne Andersen og ut. Lone Vibe var inviteret til dette arrangement.  

Vi var beæret over, at vi skulle være deltager ved denne dags prisoverrækkelse, besigtelse af 

Museet, samt et oplæg ved Prismodtageren Stine Grønbæk Jensen omkring en kommende bog 

“ Erfaret  magtanvendelse - et forskningsprojekt”, Frustration og fastholdelse på botilbud, som 

hun havde lavet sammen med Jesper Vaccy Kragh. Københavns universitet. 

 

Gugu Kristoffersen gav en pårørende vinkel efterfølgende i forhold til temaet magtanvendelse. 

 

Ulf- Ungdom ved Rikke der gav et oplæg om “ Hvad ønsker vi for vores liv som menneske med 

udviklingshandicap”. Et godt liv er når vi inddrages, bliver hørt, når der skal tages beslutninger i 

og omkring vores liv. 

 

Prisen til Stine er SÅ velfortjent. 

Stine er et meget nærværende, overordentligt menneske, reflekterende, sympatisk, dedikeret i 

sit arbejde og formår gennem sit arrangement, at få folk til at åbne op for deres inderste.  

Og herom kan vi bl.a. nævne Arne Andersen, og Lone Christensen der har fortalt deres historie 

til Stine, der udmundede i bogen “ På kanten af velfærdsstaten “. 

 

Vi begge fik rigtig meget ud af turen og fik en snak med forskellige bekende. 

Lone kunne bidrage i forhold til magtanvendelse overfor et andet menneske. 

Det var meget hjerteskærende, at høre den pårørende om hendes livshistorie med systemet, le-

der og personalet, og ikke mindst retsystemet. 

 

Dagen var berigende, men gav også stof til eftertanke. 

 

En stor tak til Støtteforeningen for den økonomiske støtte til turen.  

 

Hilsen Lone Christensen 

Lone vibe 

Den 20 overrækkelse af Niels E. Bank- Mikkelsens mindefonds prisoverrækkelse 

2020 foregik i Slagelse ved Dansk Forsorgshistorisk Museeum fredag den 11 sep. 

Den 20 Mindefonds prisoverrækkelse 2020 foregik i Slagelse ved Dansk Forsorgshi-

storisk Museum.  



Lone Christensen og Prismodtager Stine Grønbæk JENSEN i en meget varm og 

hyggelig snak inden programmet gik i gang. 

De begge var meget berørt over at mødes igen.  

Stine interviewede Lone Christensen og Arne Andersen til sin bog “ På kanten af 

velfærdsstaten”.  

Stine var meget berørt over deres åbenhed og den fortælling de begge gav. 

Lone Christensen synes prisen til Stine er SÅ velfortjent.  

Oplæg ved Prismodtageren Stine Grønbæk Jensen Beretter om forsknings-

projektet og den kommende bog. En særdelses spændende beretning, som 

berørte Lone og ut. Rigtig meget.  



Så holdes der pause med pindemadder og der var virkelig gjort afstand i forhold 

til Corona. Vi var mellem 45 og 50 deltagere.  

Formand Tadeo Chicago. Ven med Niels Bank - Mikkelsen gennem mange år.  

I Japan er Bank- Mikkelsen mere kendt end i Danmark nu til dags. De har et muse-

um der.  



Formanden Tadeo Chile overrækker prisen til Stine Grønbæk JENSEN  

En meget berørt, beæret og ydmyg prismodtager.  



I sin takketale kom Stine indenom de mennesker hun har mødt på sin vej, og som 

har gjort det muligt for hende, at forske og beskrive hvordan livet var, og hvad der 

eller nok ikke tænkes over så meget. 

Stine pegede ud i salen og nævnte Lone Christensen var et eksempel på en som 

turde stå ved sit liv og fortælling. Dybt rørt over den tillid mennesker viser hende når 

hun skal lave projekter.  

Hasse Jacobsen ( bestyrelsesmedlem i mindefonds) Stine Grønbæk Jensen, Jesper Vaczy 

Kragh  (Begge er med i forskningsprojektet og den kommende bog “ Erfaret magtanvendel-

se -Frustration og fastholdelse på botilbud” Københavns universitet. ) 

Og så Lone Christensen. 

Hyggesnak og farvel og tillykke endnu en gang med albuen.  


