For tilmelding og / eller nærmere information kan du kontakte:

Sorggruppe
Vejby / Tibirke Pastorat

Jeanne von Benzon
Sognepræst
Vejby / Tibirke og Ramløse / Annisse Pastorater
Telefon: 24 91 79 70
E-mail: jgvb@km.dk
Træffes efter aftale

ved sognepræst
Jeanne von Benzon

Vi ved alle godt, at vi en eller anden dag kommer til at
miste én af vore kæreste og nærmeste, og alligevel kommer det bag på os,
hvor tungt det er at miste.
Mange efterladte oplever, at omverdenen ikke har begreb om,
hvordan det er at miste et elsket menneske. Hvordan afdøde fortsat har
og altid vil have stor betydning i den efterladtes liv.
Sorg tager tid, og det kommer ofte bag på mange.
Især på pårørende og bekendte til efterladte.
I Vejby / Tibirke sogne er der mulighed for mødes i en sorggruppe og dele
sorgen og det, der tynger efter et dødsfald med andre, der selv kender
sorgen ”indefra”. Her kan man dele hinandens historier og erfaringer.
Sorggruppen er ikke terapi, men et fortroligt rum for at styrke
modet til at leve videre med sorgen og vores døde
som en del af vores livshistorie.
Alle deltagere har tavshedspligt.
Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet enten
ægtefællen, kæresten, forældre eller bedsteforældre,
måske et barn eller barnebarn.
Sorggruppen er et sammenhængende forløb, og fordrer derfor
deltagelse, og at man stort set kan deltage hver gang.
Efter sorggruppemødet bydes på et stykke brød med
en kop kaffe/thé og fri snak.

Praktisk information
Hvem:

Sorggruppen består af 4-5 deltagere.

Hvornår:

Vi mødes 8 gange fra kl. 10.00-11.30 på følgende datoer i 2019:
1. gang tirsdag 8. januar
2. gang tirsdag 22. januar
3. gang tirsdag 12. februar
4. gang tirsdag 26. februar
5. gang tirsdag 12. marts
6. gang tirsdag 26. marts
7. gang tirsdag 9. april
8. gang tirsdag 23. april

Hvor:

Vi mødes i den lille sal i Sognegården i Vejby.
Kirkebakken 4, 3210 Vejby.

Hvordan:

Når du har tilmeldt dig, inviterer jeg dig til en lille, kort, personlig samtale,
hvor vi får hilst på hinanden og hvor der vil være mulighed for at stille
evt. spørgsmål. Det er gratis at deltage i Sorggruppen.

OBS:

Skulle sorggruppen være
begyndt, når du ser pjecen,
så kontakt mig alligevel,
for sorggruppen vil
være et tilbud
forår og efterår.

