
Årets treff for adoptivforeldre i Søndre Nordland. 

Hurtigrutetur med foredrag ombord  

v/Christina Violeta Thrane Storsve 

 
Sørgående fra Sandnessjøen 23.4.16 kl.13 med MS Trollfjord 

Skipet er oppkalt etter den berømte Trollfjorden i Lofoten. Innvendig tilbyr hun komfort og 
moderne fasiliteter med utbredt bruk av norsk tre og stein. 

Kunstutvalget om bord inneholder originale malerier som en gang var om bord det gamle 
Hurtigruteskipet MS Harald Jarl. Soldekk med boblebad på dekk 9. Den store to-etasjers 
panoramasalongen over baugen med store glassflater slipper inn naturlig lys, samtidig som 
det gir en fantastisk utsikt. 

 
Nordgående fra Rørvik 23.4.16 kl.21 med MS Polarlys 

Polarlys er en hyllest til det spesielle arktiske lyset vi jakter på om vinteren. 

MS Polarlys er et elegant skip, møblert med mahogni, polert messing og et utvalg av norsk 
samtidskunst. Sammen med utstrakt bruk av tre i fellesområdene skaper dette en unik 
maritim atmosfære.  

En slik tur vil sette adopsjon mer i fokus, gi oss påfyll i hverdagen og kanskje møter vi flere 
medlemmer/interessenter på våre anløpsteder. Kom gjerne om bord for en kort prat, om 
du ikke reiser med oss. 

For vår aktivitet hele året oppfordrer vi å se på lokalavd.siden på adopsjonsforum.no 

Pris, info og påmelding til styret i Adopsjonsforum Søndre Nordland                                            
v/Margaretha, mail: mli-karl@online.no og mobil 99569836 innen 12.3.16 

Du kan starte fra Bodø- Nesna- Sandnessjøen eller Brønnøysund. Både adoptiv-mødre og -
fedre ønskes velkommen! Foredraget blir etter Brønnøysund på sør. 

mailto:mli-karl@online.no
https://www.hurtigruten.no/skip/ms-trollfjord/
https://www.hurtigruten.no/skip/ms-polarlys/


Mer om Christina..  

 

Christina Violeta Thrane Storsve 

Jeg ble adoptert fra Guatemala i 1979. Da var jeg 1 år. 

Jeg har jobbet med adopsjon på ulike måter siden jeg var 

17 år da jeg startet med å holde foredrag om det å være 

adoptert. 

Jeg har sittet i Adopsjonsforums landsstyre i 10 år.  

Jeg har vært kursleder for adopsjonsforberedende kurs i 

regi av Bufdir fra 2006 til 2012. 

Jeg har utviklet og holdt spanskkurs for vordende 

adoptivforeldre i regi av Adopsjonsforum. På bakgrunn av 

dette kurset har jeg laget et nettkurs i samarbeid med 

Campus Nooa.  

 

 
                                                                                                                                         

Foto: Unni Hjellnes 

 

Temaer jeg tar opp på mine foredrag er blant annet familie, oppvekst, tilhørighet, 

tilknytning, annerledeshet, identitet og adopsjon i et livsperspektiv. 

Jeg har skrevet et hefte for Adopsjonsfaglig utvalg som heter «Jeg er meg», og dette 

kan lastes ned på nettet: 

http://www.adopsjonsforum.no/userfiles/Etteradopsjon/Jeg%20er%20meg.pdf 

 

Jeg gleder meg til å møte dere og håper vi få mange gode samtaler og diskusjoner! 

 

Når jeg ikke jobber med og tenker på adopsjon, jobber jeg som audiovisuell 

oversetter fra engelsk og spansk til norsk. Jeg er også statsautorisert tolk i spansk og 

norsk.  

 

Sist, men ikke minst: Jeg er mamma til fire flotte barn på 4,6,10 og 13 år.  

 

http://www.adopsjonsforum.no/userfiles/Etteradopsjon/Jeg%20er%20meg.pdf

