
 

SORGGRUPPE                                                                                                                                                      

for familier der har mistet et barn. 

Efterår 2016 (I Aarhus) 

 
Formål: At danne et fællesskab omkring de følelser, tanker og reaktioner, der er og har været 

svære. Vi er ikke alene. Ønsket er, at det fællesskab er præget af respekt, anerkendelse og 

rummelighed. Som Forest Gump siger: ”Life is like at box of chocolates” (Livet er som en 

æske chokolade). Der er oplevelser af stor nydelse og nogle af det modsatte, og vi ved aldrig, 

hvad vi får – sådan er det også, når vi har børn – og når vi mister børn. I gruppen vil vi 

efterstræbe at give plads til det hele. 

Temaer: Sygdomsforløbet og de eventuelle traumer og stressfyldte perioder; De svære 

følelser og reaktioner, vi oplever, når vi mister; Omgivelsernes reaktioner; Vores barns 

livsfortælling; Søskende; Vores familieliv nu og fremefter – hvordan have vores barn med os. 

Formen: Jeg tilsigter en uformel atmosfære med høj grad af frivillighed. Jeg forestiller mig, 

at vi hver gang starter med en ”siden sidst”, at jeg vil komme med korte oplæg, og at disse 

kan starte tanker og udvekslinger i gruppen. Jeg vil have et planlagt udgangspunkt/tema for 

hver gang; men ønsker og ideer er meget velkomne. 

 

Gruppeleder Mette Winther Jørgensen, privatpraktiserende psykolog med praksis i 

Brovst.  

 

Praktisk: Møderne foregår hver anden mandag kl 17:00-19:00 med start mandag d. 29. 

august. Møderne vil herefter være med mellem 2 og 3 ugers mellemrum. Vi kan i fællesskab 

fastlægge den endelige plan på vores første møde.  

Sted: TrygFondens Familiehus - Kirstinesmindevej 8, 8200 Aarhus N. Lige op af Skejby. 

 

Parkering: Der er parkering lige udenfor.  
 

Mad: Vi sørger for kaffe/te, snack 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.  

Afbud: Vi opfordrer til at prioritere møderne højt, for alles skyld. Ellers gerne afbud dagen 

før af hensyn til indkøb.  

 

Pris: Det koster ikke noget at deltage. 

Tilmelding: Snarest muligt, skriv til Jan Johnsen fcb@mail.dk eller Mette Winther Jørgensen 
psykologpraksisen@gmail.com, tlf. 26166343 Det er helt uforpligtende at spørge om mere.  
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