Når sorgen bæres sammen

Sorg - og livsmods
grupper
i Folkekirken
for Ikast-Brande Provsti

Se mere:
www.sorggrupperifolkekirken.dk

Sorg– og livsmodsgrupperne er en del af Folkekirkens arbejde i
Ikast-Brande provsti.
Gruppelederne er alle bekendt med at tale med mennesker i
mange forskellige livssituationer.
Grupperne afvikles flere forskellige steder i provstiet, og den enkelte deltager kan selv vælge, hvor man vil deltage.
Du er velkommen til at henvende dig til en af nedenstående
kontaktpersoner for at høre nærmere.

Grupper for voksne
Kontakt:
Sognepræst Karin Engmarksgaard, Blåhøj
Tlf. 75 34 50 61. Mail: ken@km.dk
Kirke/kulturmedarbejder Lisbeth Kiel Nielsen, Nr. Snede
Tlf. 28 44 03 41. Mail: lkn@km.dk
Sognepræst Anne Dolmer, Brande
Tlf. 97 18 01 84. Mail: ado@km.dk
Sognepræst Inge Marie Mortensen, Brande
Tlf. 20 28 30 91. Mail: immo@km.dk
Sygeplejerske Dorte Laursen, Kjellerup.
Tlf. 28894095
Sognepræst Birthe Møberg, Ikast
Tlf. 23 34 27 90. Mail: bmb@km.dk

Åben gruppe for børn og unge (holder til i I kast)
Kontakt:
Sogne– og diakonipræst Birthe Møberg, Ikast
Tlf. 23 34 27 90. Mail: bmb@km.dk

Sorgen er en naturlig reaktion på tabet af et menneske, som vi
har været nært knyttet til.
Vi siger, at sorgen er kærlighedens pris.
Sorgen rammer de fleste af os på et tidspunkt i livet, og dette
livsvilkår kan være knap så tung at bære, når man mødes med
andre og deler tanker og erfaringer, i alt det svære. Ved at dele
sorgen og den forandrede hverdag øges også tilliden og troen
på, at livet kommer tilbage - oftest i små bidder.
Derfor har Folkekirken et
tilbud om, at mødes i en
sorg– og livsmodsgruppe.
For mange giver en sorg–
og livsmodsgruppe støtte.
Når man lytter til, hvordan
andre lever med sorgen og
har fællesskab med andre, som har mistet, kan det være en
hjælp til at bære sorgen. Der er mulighed for at tale om de ting,
som fylder - og samtalen kan være omkring dødsfaldet, gravsted, familiens historie, reaktioner, mærkedage, hverdagens
problemer, nye relationer eller hvordan livsmod genvindes.
I Ikast-Brande provsti er der sorg– og livsmodsgrupper for både
børn, unge og voksne. Grupperne holder til rundt omkring og er
bygget lidt forskelligt op, men uanset tilhørsforhold er alle velkommen til at kontakte en af gruppelederne. I alle grupper er
respekten for den enkelte i højsæde, ligesom også tavshedspligten omkring det, den enkelte bringer op, er central.

www.sorggrupperifolkekirken.dk

