
 
 

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

Næste møde bliver: 
 

Onsdag den 8. januar 2020, 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 psykolog Rikke Høgsted med fo-

redraget om belastningspsykologi. 
 

Foredraget handler om, hvordan vi mennesker reagerer, når vi møder livets barske si-
der.  

Hvordan overlever vi, psykologisk set, efter de store krav om indlevelse og håndtering 

af smertefulde følelser, når man mister et barn.  
 

Rikke vil også fortælle om en af hendes bøger: ’’Mindebogen’’, som er en bog børn og 

unge kan udfylde om et menneske, de har mistet. Læs mere her: www.tilmindeom.dk  
 

Om Rikke:  

Rikke er et meget kompetent menneske, med mange jern i ilden.  
Hun har arbejdet i Dansk Røde Kors, i Kræftens Bekæmpelse, i Forsvaret, været chef-

psykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri.  
Rikke har solid erfaring med arbejdet i mentale højrisikoerhverv og har blandt andet løst 

krisepsykologiske opgaver i Irak og Afghanistan ligesom hun har ydet danske rederier 
akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt 

om i verden.  
Rikke er forfatter til mange bøger og driver sit eget ’Institut for belastningspsykologi’. 

Læs mere her: https://hoegstedogmiddelboe.dk/rikkes-ydelser/#undervisning 
 

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. 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn og antal per-
soner senest 2. januar 2020. Sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 05. 
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