Til dig, der har mistet en nartstiende

pi grund af dOdsfald

nartstiende og har svert ved at finde overskud til at klare
hverdagen? Eller synes du, at tabet af din pirorende har gjort det vanskeligt at
vinde livsgladen tilbage? Miske har du nesten lige mistet, eller dit tab ligger
lengere tilbage, men er endnu ikke taget tilstrekkeligt hind om.
Har du mistet en

Vivil give dig mulighed for at vere i et fellesskab, hvor det at have mistet er i
centrum og noget, man er felles om, og hvor man ikke skal tenke pe, om man
belaster andre for meget med sine vanskeligheder. Du vil mode mennesker, som
kan genkende dine vanskeligheder og svere folelser. I gruppen vil du opleve
medfolelse, omsorg og opmuntring.
Efter endt gruppeforlob vil du

mod

vare bedre i stand til at rumme tabet og fi mere

pi at se fremad.

Der vil

o
.
o

vere opmerksomhed p6:
Det, der var
Hvordan det er nu
Hvordan leve et meningsfuldt liv fremover, trods tabet

Samtalegruppen er et tilbud fra Videbak Kirke, men Sben for alle

-

Der er tale om en samtalegruppe bestiende af 5

7 pers-oner, der alle har mistet

nertstiende. Samtalerne ledes af gruppelederne. For at skabe rum for en 6ben
og tillidsfuld samtale er det en forudsatning, at der er tavshedspligt.
Gruppen modes udvalgte onsdag aftner kl. 19

-2Li efteriret.

Det foregir

i

Kirkehuset, Gl. Kongevej 22A. Gruppen modes i alt 10 gange. Opstart 16. august.
Hvis du overvejer at deltage igruppen eller har sporgsmil

til tilbuddet, er du

meget velkommen til at kontakte gruppelederne.
Inden du starter igruppen, vil du komme til en samtale hos Hanne Esmarch,

si du

kan blive mere afklaret i, hvad du kan forvente dig af forlobet.
Deltagelsen er gratis.
Ndr du er startet i gruppen, er det vigtigt, at du mOder hver gang. Dette er bide af
hensyn til dig selv og hele gruppen. Hvis du alligevel af en serlig grund er

forhindret iat made, bedes du melde afbud til en af gruppelederne.
Sorggruppen er Videbak kirkes tilbud, men det er ikke en forudsatning, at du har

tilknytning til kirken for at deltage. Gruppen er 6ben for alle.
Ledere af sorggruppen:
Hanne Esmarch: Psykoterapeut og lerer.
Gf

. Kongevej20,6920 Videbek

Tff.: 30 82 46 64; E-mail: hanne.esmarch@smail.com

Birte Simonsen: Plejehjemsleder. Har deltaget i kursus ang.
sorggruppeledelse.

Spetten 1,6920 Videbek. Tlf.: 97 77 33 30

Tilmelding:
@nsker du at deltage, sd ring, skriv eller send en
(Se oplysninger ovenfor)

mailtil Hanne Esmarch.

