Sorggruppe for
forældre, som har
mistet et barn
NYE DELTAGERE ER
VELKOMNE /FORÅR '21

www.broenderslevprovsti.dk

Indbyder: Diakonigruppen og
Folkekirkerne i Brønderslev Kommune

INFORMATION
Leder af sorggruppen:
Ann Sofi Lægsgaard Andersen
Sognepræst gennem 12 år i
Jerslev, Hellum og Mylund
kirker. Hun har gennem årene
beskæftiget sig meget med
sjælesorg og samtale, har gennemført
efteruddannelse om "Den medmenneskelige
samtale".
Folkekirkerne i Brønderslev Provsti har de senere
år haft efterspørgsel på en sorggruppe for
forældre, der har mistet et barn. Derfor dette
tilbud.
Tilmelding og information:
Ann Sofi Lægsgaard Andersen,
98831970 eller mail: asla@km.dk.
Bemærk: Max. 8 deltagere i gruppen
Dag og tid: Onsdage 15.45-17.45:
første gang 31. marts 2021
Mødested: Borgergade 34, 9740 Jerslev J,
Konfirmandstuen ved Jerslev Præstegård

Sorggruppe for forældre, som
har mistet et barn
"Min søn bliver tiet ihjel. Der er ingen ud over min kone
og mine to børn, der taler om min søn. Der bliver en
forlegen stemning omkring det, hvor folk bare kigger den
anden vej". Sådan fortæller en sorgramt far, der havde
mistet sin 7-årige søn.
For mange mennesker er det simpelthen for svært at tale
om, at børn også kan dø. Men det sker jo – og desværre
oplever nogle forældre en tabuisering og en ensomhed
omkring dette at være mor eller far til en barn, der ikke
lever mere.
Derfor kan det være meget vigtigt at mødes med nogen,
som har stået i samme situation. For sorgen over at have
mistet et barn, kan kun forstås af forældre, der selv har
prøvet det. Faktisk kan mødet med andre forældre
medvirke til, at man ikke føler sig som den eneste i verden,
der har mistet.
Her er pludselig nogle der måske kan forstå en, - nogle man
kan identificere sig med, - nogle der har været der, hvor
man selv er nu!
- Sognepræst og sorggruppeleder
Ann Sofi Lægsgaard Andersen

