Når sorgen bæres sammen

SORG/LIVSMODS

GRUPPER
i FOLKEKIRKEN
for Ikast-Brande Provsti

Se mere:

www.sorg.folkekirken.dk

Lederne i sorg/livsmodsgrupperne er alle bekendt med at tale
med mennesker i mange forskellige livssituationer.
Sorg/livsmodsgrupperne er en del af Folkekirkens arbejde i Ikast
-Brande provsti.
Grupperne holdes flere forskellige steder i provstiet, og den enkelte deltager kan selv vælge, hvor man vil deltage.
Du er velkommen til at høre nærmere, hvis du tænker på at være med i en gruppe.

Sorg skal bæres.
Sorg er en naturlig reaktion på tabet af et nærtstående menneske.
Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen.
Den lokale Folkekirke har et tilbud om, at mødes med andre,
der har mistet, i en sorg/livsmodsgruppe for at dele både glæder, sorger og udfordringer.

Grupper for voksne:
Kontakt:
Sognepræst Karin Engmarksgaard, Blåhøj
Tlf. 75 34 50 61. Mail: ken@km.dk
Sussi Sommer
Kirke/kulturmedarbejder Lisbeth Kiel Nielsen, Nr. Snede
Tlf. 28 44 03 41. Mail: lkn@km.dk

Sognepræst Birthe Møberg, Ikast
Tlf. 23 34 27 90. Mail: bmb@km.dk
Verner Madsen
Sognepræst Anne Dolmer, Brande
Tlf. 97 18 01 84. Mail: ado@km.dk
Sognepræst Inger Marie Mortensen, Brande
Tlf. 20 28 30 91. Mail: immo@km.dk

Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange en støtte at høre, hvordan andre lever
med sorgen og tackler den. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne sorgen, men fællesskabet med andre, som har mistet, kan
være en hjælp til at bære sorgen og den forandrede hverdag.
Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske
kan være svære at tale med andre om. Det kan være omkring
dødsfald, gravsted, familiens historie, reaktioner, mærkedage,
hverdagens problemer, nye relationer samt hvordan livsmod
genvindes.

Grupper for voksne, der har mistet børn:
Anne Marie Midtgaard og Villy Poulsen, Ikast
Tlf. 86 86 25 84. Mail: vaskygge@mail.com

Grupper for børn og unge:
Sognepræst, Birthe Møberg, Ikast
Tlf. 23 34 27 90. Mail: bmb@km.dk
Sussi Sommer

I Ikast-Brande provsti er der sorg/livsmodsgrupper for både
børn, unge og voksne. Der er lige nu grupper, som holder til i
Ikast, Blåhøj, Nr. Snede og Brande, og enhver er velkommen til
at kontakte en af gruppelederne, hvis man overvejer at være
med.
Der startes nye grupper, når der er tilslutning til det.

