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Projekt ’Sorggrupper  i  folkekirken’  
Kære biskopper og provster
Vi vil gerne orientere jer om projektet ’Sorggrupper  i  folkekirken’.
Projektet er støttet af Trygfonden med 2,16 mio. kr. og af Chr. P. Hansen og Hustrus Fond til almenvelgørende Formål med 200.000 kr.







Projektet er igangsat den 1. maj 2013 og løber over en toårig periode.
Projektet er blevet en del af TPC, og rektor Eberhard Harbsmeier er indtrådt i projektets
styregruppe. TPC er en naturlig samarbejdspartner, og vi er glade for at kunne  trække  på  TPC’s  
netværk.
Projektet har fået til huse i Store Kannikestræde i København, men er landsdækkende og forankret i
alle stifter via en netværksgruppe.
Cand. theol. Ph.d. Marie Hedegaard Thomsen er ansat som videnskabelig medarbejder fra den 1.
maj 2013 og et år frem. Marie skal stå for kortlægning, erfaringsindsamling og dokumentation af
folkekirkens indsats på sorggruppeområdet. P.b.a. disse undersøgelser vil hun - i samarbejde med
styre- og netværksgruppen - formulere generelle anbefalinger til nuværende og kommende sorggruppeledere.
Hospitalspræst Chr. Busch, Rigshospitalet, er daglig leder af projektet.

Projektets indhold
Projekt ’Sorggrupper  i  folkekirken’ vil undersøge og samle erfaringer fra sorggrupper i folkekirkeligt regi.
Undersøgelsen vil bygge på spørgeskemaer og interviews med sorggruppeledere og sorggruppedeltagere
fra hele landet. Hensigten er at gøre os klogere - både på de positive erfaringer, der bliver gjort i sognene,
og på det, sorggruppelederne oplever som barrierer for deres arbejde.
Vi vil desuden lægge vægt på at få indsamlet grundig viden om, hvordan sorggruppedeltagere oplever og
vurderer det at deltage i en sorggruppe. Denne læring vil være brugbar for nuværende og kommende
sorggruppeledere, ligesom den vil kvalificere grundlaget for de kurser i oprettelser af sorggrupper, der
indgår som del af projektet.
Med projektet vil vi skabe rammer for at udvide antallet af sorggrupper i folkekirkens regi og yderligere
kvalificere de sorggrupper, der allerede er i gang. Derfor er tilbud om supervision for sorggruppeledere
også en del af projektet, ligesom vi vil skabe netværk, der kan gøre det nemmere for sorggruppeledere at
bruge hinanden som sparringspartnere og støtte.
Projekt ’Sorggrupper  i  folkekirken’ vil desuden dokumentere den væsentlige sjælesørgeriske indsats, der
allerede nu bliver udført i folkekirkens sorggrupper. Dette er nødvendigt, fordi vi i alvorlig grad mister
fagpolitisk terræn, når vi som nu, f.eks. i sundhedsfaglige sammenhænge, ikke kan henvise til andet end
vores personlige spredte erfaringer.

1

Formålet med projektet er således primært at:








kortlægge eksisterende folkekirkelige sorggrupper
indsamle  erfaringer  fra  sorggruppeledere  om  udfordringer  og  ’best  practice’
formulere generelle anbefalinger til brug for kommende sorggruppeledere
oprette en hjemmeside med information om kirkelige sorggrupper, artikler og litteraturlister om
sorg og støtte til efterladte
tilbyde kurser i oprettelse af sorggrupper
tilbyde supervision af sorggruppeledere
skabe netværksmuligheder for sorggruppeledere

Vi vil arbejde for, at projektet genererer flere sideløbende initiativer.

Vi håber, I vil støtte projektet og medvirke til dets gennemførelse
Vi vil bede jer om at inddrage stiftets netværksperson, hvis der tages stiftsinitiativer på sorggruppeområdet. Vi håber desuden, at I vil bakke op om kortlægningen og dokumentationen af de eksisterende
sorggrupper. Vi vil vende tilbage til dette, når det bliver aktuelt at udsende et spørgeskema.
Undervejs i projektet vil vi orientere jer via nyhedsbreve, når der er relevant nyt at formidle.
Vi forventer, at der går et års tid før kurser og supervision for sorggruppeledere vil blive annonceret.
Kurserne er planlagt til at finde sted i de enkelte stifter i efteråret 2014 og foråret 2015.
Med venlig hilsen

Line Bjørn Hansen, formand for styregruppen
sognepræst, Husumvold sogn
E-mail: lbh@km.dk

Christian Juul Busch, projektleder
hospitalspræst, Rigshospitalet
E-mail: christian.busch@regionh.dk

Netværksgruppen for projekt ‘Sorggrupper  i  folkekirken’ består af:












Sognepræst Ulla Salicath, Farum sogn, Helsingør Stift
Sognepræst Lise Trap, Soderup sogn, Roskilde Stift
Sognepræst Susanne Steensgaard, Kastrup sogn, Københavns Stift
Sognepræst Caris Johansen, Sognepræst, Fuglse-Krønge-Torslunde sogne, Lolland Falster Stift
Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam, Ringe sogn, Fyns Stift
Hospice- og sognepræst Lone Klok, Sct. Maria Hospicecenter og Skt. Johannes sogn, Haderslev Stift
Sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen, Folkekirkesamvirket i Århus, Århus Stift
Hospice- og sognepræst Ole Raakjær, Sulsted sogn og Kamillianergårdens Hospice, Aalborg Stift
Provst Lilian Høegh Tyrsted, Provst for Grene provsti og sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup sogne, Ribe Stift
Provst Niels Arne Christensen, Provst for Holstebro provsti og sognepræst i Holstebro sogn, Viborg Stift

Styregruppen for projekt ‘Sorggrupper  i  folkekirken’ består af:








Sognepræst, Line Bjørn Hansen, Husumvold sogn, Københavns stift (formand)
Provst Lilian Høegh Tyrsted; Provst for Grene provsti og sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup sogne, Ribe Stift
(næstformand)
Rektor Eberhard Harbsmeier, TPC
Psykiater Jørgen Due Madsen, Center for Psykiatri og Eksistens
Sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen, Folkekirkesamvirket, Århus
Hospitalspræst, Pia Sundbøll, Hvidovre Hospital, Helsingør stift
Hospitalspræst Chr. Juul Busch, Rigshospitalet, Københavns stift
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