FORÆLDRE TEMA/NETVÆRKSAFTEN
Så er vi endelig tilbage igen efter Corona lockdown. Vi genstarter gruppen med
et møde i Silkeborg.
Vi har booket lokaler hos Frivilligcenter Silkeborg:

Tirsdag, den 7. juni 2022, klokken 17.30
Adressen er Estrupsgade 4, 1 sal, 8600 Silkeborg.
Bygningen ligger på hjørnet af Estrupsgade og Skolegade med indgang fra
Skolegade gennem en sort port.
Det kan være lidt udfordrende at finde indgangen den første gang vi mødes
der, men I er altid velkomne til at ringe på 31 22 55 71, hvis I ikke kan finde
frem, så skal jeg på bedste vis prøve at guide jer ;)
Til denne aften har vi valgt ikke at have en foredragsholder, så emnet
er forældrenes egen historie. Da det er længe siden vi har været samlet kan
det være der er kommet nye til, og vi tænker derfor at en aften, hvor vi kan
dele vores historier og hver især fortælle lidt om hvordan det går i dag på godt
og ondt. Ideen er at vi kan hygge os sammen i dette specielle fællesskab og
give plads til savnet, mindet og sorgen.

De fleste vil sandsynligvis erfare, at de ikke er alene om den store sorg- og alle
de tanker og følelser som det at miste et barn medfører, men også, at det kan
lykkedes, at komme videre i tilværelsen.
Foreningen sørger for lidt at spise samt drikkevarer. Vi har planer om at bestille
noget mad sammen, når vi er samlet.
Har I kendskab til forældre der også har mistet et barn af cancer, men som vi
ikke kender i foreningen, må I meget gerne give dem en kopi af dette brev og
fortælle at vi ikke kræver medlemskab.
Tilmelding snarest muligt og senest 2. juni 2022. Tilmelding via hjemmesiden
www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, antal samt telefonnummer.
(sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 31 22 55 71)

