
 
 

 
Så er det tid til en tema/netværksaften for forældre der har mistet et barn af cancer. 
 

Næste møde bliver: 
 

Mandag, den 23. september 2019, klokken 18:00 – ca. 21:00 
 

Mødet foregår som sædvanlig i Sundhedshuset, Nørre Alle 45, 2200 København N.  
 

Der er gode parkeringsforhold, blandt andet på bagsiden af huset, men husk at benytte 
parkeringsautomaten (dyrekøbt erfaring). 
 

Denne temaften bliver med en foredragsholder, nemlig Helene Grau, cand.psych. med 

temaet  ” Sorg – lad forbundetheden leve videre” 
 

Det at miste et barn til døden er for de fleste forælder det værste mareridt, der er blevet til virkelighed. 

For mange forælder indebærer det tab af mening med livet, en uudholdelig smerte over ikke at skulle se 

ens barn vokse op, og det bliver svært overhovedet at være til stede i en almindelig hverdag, hvor andre 

bare fortsætter livet som var alting uforandret. 

Det oplevede jeg selv, da jeg mistede min datter. 
 

I 2005 mødte jeg den australske terapeut Michael White som i sit arbejde med sorg var begyndt at gå helt 

andre veje. Han var optaget af, at de efterladte ikke skulle give slip på den afdøde, men i stedet finde 

muligheder for at forbundetheden til den afdøde kunne fortsætte selv om personen ikke længere levede. 

Han talte om, at det godt kan være, at den afdøde ikke længere kunne leve, men at relationen til den 

afdøde lever videre hos den efterladte. Han var derfor optaget af at synliggøre og ære hvordan den afdø-

des betydning lever videre i relationen mellem den afdøde og den efterladte.  
 

I mit oplæg vil jeg give eksempler på hvad den tilgang til sorg betyder i praksis. Jeg er optaget af at støt-

te forældre til at kunne leve med sorgen resten af livet. Det indebærer også at kunne tale, om hvordan de 

fortsat gerne vil have det barn, som ikke længere trækker vejret med i deres videre liv og familieliv. De-

res håb og ønsker for hvordan det barn fortsat skal påvirke dem som forælder og som menneske i deres 

handlinger og værdier. Gennem mit arbejde med forældre der har mistet et barn, møder jeg mange fan-

tastiske børn, der ikke længere trækker vejret, men som gennem deres forældres fortællinger bliver mu-

lige at lære at kende. Nogle af de fortællinger håber jeg at kunne dele med jer.  
 

Helene Grau er autoriseret psykolog, specialist, supervisor i psykoterapi, ekstern lektor ved Københavns 

Universitet og holder oplæg ved internationale konferencer indenfor narrativ sorgterapi 
 

Et andet af formålene ved denne aften, er at vi skal hygge os i dette specielle fælles-

skab, danne netværk, men også at vi skal lære øvrige familier at kende.  
 

De fleste vil sandsynligvis erfare, at de ikke er alene om den store sorg- og alle de ned-

ture som det at miste et barn medfører, men også at det kan lykkedes at komme videre 
i tilværelsen uanset hvor håbløst det hele ser ud.  
 

Foreningen sørger for sandwich og drikkevarer.  
 

Har I kendskab til forældre der også har mistet et barn, men som vi ikke kender i for-

eningen, må I meget gerne give dem en kopi af dette brev og fortælle at vi ikke kræver 
medlemskab. 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn og antal per-

soner. Sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 05. 

http://www.cancerbarn.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

