
 
 

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

Næste møde bliver: 
 

Onsdag, den 21. oktober 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 hospitalspræst Christian Juul 
Busch, Rigshospitalet: 
 

Sorgen – den nødvendige fortælling. 
Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Når vi mi-

ster et menneske, vi er knyttet til, må vi skabe ”sorgens nødvendige fortælling”. 
Det gælder i høj grad når man mister et barn, at sorgens nødvendige fortælling er van-

skelig, tung og kompliceret at skabe, fordi der er så mange facetter af tab involveret. 
Foredraget vil belyse, hvordan vi kan skabe ”sorgens nødvendige fortælling”, 

når man mister et barn. 
Oplægget vil ligeledes undersøge, hvordan vi taler om vores livsværdier, og hvordan vi 

kan forstå hvad der sker med vores værdier i forbindelse med sygdom og tab. 
Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab. Derfor er det relevant for alle, der 

oplever tab eller truslen om tab, at forholde sig teoretisk og praktisk til begrebet sorg. 
Vi vil tale om hvordan man kan forstå sorg. Bl.a. vil vi beskæftige os med vigtigheden af 

at fortsætte båndene til den, vi har mistet. I foredraget vil jeg tale om sorg ud fra et ek-

sistentielt og narrativt perspektiv. 
Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste 31 år. Han har været projektle-

der for ‘Sorggrupper i folkekirken’.  
 

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 15. oktober 2020. Sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 05. 

http://www.cancerbarn.dk/

