Når sorgen bæres sammen

Sorggrupper
Ikast
Se mere:
www.sorggrupperifolkekirken.dk

Sorg er vores naturlige reaktion på at have mistet et nærtstående menneske, som vi har knyttet følelsesmæssige bånd til.
Sorg er ofte kærlighedens pris - hjemløs kærlighed.

Sorg– og livsmodsgruppen i Ikast er en del af Folkekirkens arbejde og et
tilbud, der er åben for alle, der har mistet - uanset tilhørsforhold.


Sorgen udtrykker vi
forskelligt, men det
har en betydning, at
kunne dele følelsen
af sorg i et fællesskab
med andre.
I sorg- og livmodsgruppen gives netop
en mulighed for at
mødes med andre i
samme situation og
tale om sorgen. Her er
der plads til at dele tanker om livet og de vanskeligheder, oplevelser og
erfaringer, som tabet og den forandrede tilværelse har betydet. Samtidig
vil gruppen have opmærksomhed på, hvordan tillid til fremtiden og livsmod genfindes, så livet fremover kan leves meningsfuldt.
En sorggruppe har for mange vist sig som en hjælpsom sorgstøtte i en
svær tid, og gruppen er både for den, der har mistet for nylig og for den,
hvor tabet ligger længere tilbage.







Vi mødes i Ikast Kirkecenter, Rådhusstrædet 15, Ikast
Vi mødes en fast ugedag ca. hver anden uge i 2 timer. Forløbet
strækker sig over 8 gange, og ugedagen bestemmes ved ny sæson.
Nyt hold ca. 2 gange om året.
Samtalegruppen ledes af sorggruppeledere og gruppen består af 4-8
deltagere, der alle har mistet et nærtstående menneske.
Deltagelse er gratis.

Hvis du overvejer at deltage i gruppen eller har spørgsmål til tilbuddet, er
du meget velkommen til at kontakte gruppelederne.
Tilmelding sker til Birthe Møberg.
Ledere af sorggruppen:
Karen Bastrup, tidl. skoleleder og efterskoleforstander.
Tlf. 2084 5660. Mail: karenbastrup@hotmail.com
Birthe Møberg, præst og psykoterapeut
Tlf. 2334 2790. Mail: bmb@km.dk
Begge har erfaring med samtaler om sorg og eksistens.

I gruppen vil respekten for den enkelte være helt central, ligesom også
tryghed og tillid er af stor betydning, for at der kan skabes rum for en
åben og tillidsfuld samtale. Naturligvis er tavshedspligten helt væsentlig.

Vi afvikler også grupper for børn og unge, der har mistet.

