
 

SORGGRUPPE                                                                                                                                                       

for familier der har mistet et barn. 

Formålet er:                                                                                                               

At lindre og forbedre krisen og sorgen og lidelsen i den enkelte person, gennem at 

dele og udveksle tanker og følelser med andre i samme situation.                              
At blive anerkendt og respekteret af andre, der forstår en.                                       

At lytte til andre og blive lyttet på af indforståede – man behøver ikke forklare så 

meget – alle kender følelsen.                                                                                     

At arbejde med kommunikationen i familien og udadtil – hvis nødvendigt.                                

At kunne rumme hinandens reaktion og forskellige sorgprocesser.                                    

At sørge godt for eventuelle søskende og for sig selv 

Alt dette gennem undervisning, dialog, parvis snak, og små opgaver. 

De konkrete emner kan være: Døden – hvad tror vi der sker bagefter? 

Kommunikation ind-  og udadtil: hvordan beretter jeg om mit afdøde barn – hvad må 

man sige og hvad må man ikke sige? Åben/lukkethed. Krise/sorgreaktion – hvor er 

jeg og hvad kan jeg forvente? Hvordan lever jeg med sorgen og savnet? Eksistentielle 

tanker. Copingstrategier. Hvad hjælper mig – hvad hjælper mig ikke og hvordan 

fortæller jeg det? Søskendereaktioner. Nye alliancer i familien. Sammenbragte 

familier. Ro i sindet – lidt mindfullnes. Fysiske reaktioner: søvn, appetit, uro, angst, 

koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, tilbage til arbejdet – hvordan? Hvad 

har jeg lært – hvad skal jeg lære? 

Gruppeleder: Ane Christensen: Psykolog i Foreningen Cancerramte Børn fra 2009. 

Besøger familier hjemme med terminale børn, eller som har mistet et barn.  

Tid og sted: Møderne foregår hver anden torsdag kl 17-19.30 i Kræftrådgivningen i 

København. Vi starter nye grupper ca. 2 x pr. år, alt efter behov.  

Mad: Vi sørger for kaffe/te, frugt samt en sandwich og drikkevarer undervejs 

Deltagere: Forældre, der har mistet et barn inden for de sidste par års tid. Enkelt 

eller par. Der er cirka fire børn/unge repræsenteret i gruppen hver gang. 

Pris: Det koster ikke noget at deltage. 

Tilmelding: Kontakt Jan Johnsen (efter kl.16) 20 30 09 05 mail: fcb@mail.dk                   

eller Ane Christensen: 26 12 26 29 mail: ac1601@gmail.com.                                                  
Det er helt uforpligtende at spørge om mere.  

Mange hilsner Ane og Jan 
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