Nyhedsbrev nr. 3

marts 2014

Kære alle
I dette nyhedsbrev vil vi gerne invitere til konferencen:

’Sorggrupper i folkekirken – når sorgen bæres sammen’
den 23. maj 2014
kl. 10:00-16:30
’Torvehallerne’ i Vejle
Vi ønsker at danne ramme om en netværksskabende konference for alle med interesse i folkekirkens
sorggruppearbejde. På konferencen vil vi præsentere jer for resultaterne fra vores undersøgelser af folkekirkens
mangefacetterede sorggruppepraksis og dens betydning for efterladte. Endvidere vil der være foredrag af faglig
karakter i plenum og parallelle sessioner i mindre grupper.
Vi håber, at dagen kan blive startskuddet til en styrkelse af den fremadrettede erfarings- og vidensdeling til støtte for
nuværende og kommende sorggruppeledere og til gavn for endnu flere efterladte.
Vi vil bede dig om at tilmelde dig snarest muligt og meget gerne inden den 21. marts, idet vi skal angive deltagerantal
til konferencestedet.
Du kan tilmelde dig her: http://www.tpcloegumkloster.dk/kursusprogram/tematisk-oversigt/netvaerk-projekter-ogkonferencer/detaljer.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=942&cHash=2f0d766aee
(Hvis du ikke er oprettet som bruger, skal du anmode om et kodeord).
Der vil efterfølgende blive fremsendt regning for deltagerprisen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV
(tidl. TPC).
Frivillige, der enten er sorggruppeledere, sorggruppe-medledere eller som er i færd med at etablere sorggrupper, og
som ikke kan få støtte til deltagelse i konferencen fra menighedsråd eller andet, kan søge om at få tilskud til
deltagerprisen ved at sende en ansøgning til ’Sorggrupper i folkekirken’ på e-mail: sorggrupperikirken@gmail.com. Det
vil ikke være muligt for frivillige at få støtte til rejseudgifter.
Rejseudgifter for præster afholdes i henhold de i Stifterne gældende regler for kurser i FUV regi.
Vi håber, du har lyst til at deltage!
Venlig hilsen
Line Bjørn Hansen, formand for styregruppen
sognepræst, Husumvold sogn,

Christian Juul Busch, projektleder
hospitalspræst, Rigshospitalet

’Sorggrupper i folkekirken – når sorgen bæres sammen’
Dato: Fredag den 23. maj 2014, kl. 10:00 – 16:30
Sted: Torvehallerne i Vejle, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle
Deltagerpris: 500 kr. (frivillige, der ikke kan få dækket deltagerprisen, kan søge ’Sorggrupper i folkekirken’
om tilskud på e-mail: sorggrupperikirken@gmail.com)
Program:
9:30 – 10.00

Kaffe og brød

10:00 – 12:00 Plenumsession
10:00 – 10:15
’Velkomst’ v. biskop Marianne Christiansen og formand, sognepræst, Line Bjørn Hansen
10:15 – 10:35
’Præsentation af Sorggruppe-undersøgelsen’ v. videnskabelig medarbejder cand. theol.,
Ph.d., Marie Hedegaard Thomsen
10:35 – 10:55
’Anbefalinger’ v. formand Line Bjørn Hansen og projektleder Christian Busch
10:55 – 11:30
’Sorg – den dybeste ære glæden kan få’ v. sognepræst Lise Trap
11:30 – 11:00
Kaffepause
12:00 – 12:20
Sorggruppedeltager Per Clausen
12:20 – 13:00
’Sorg i et psykologisk perspektiv’ v. Jesper Roesgaard Mogensen Psykolog og forskningsmedarbejder, Børn, Unge og Sorg
13:00 – 14:00

Frokost

14:00 – 15:30 Parallelle sessioner inkl. kaffe
1. ’Igangsættelse og varetagelse af sorggrupper’ v. Line Bjørn Hansen
2. ’Relationers og netværks betydning’ v. speciallæge i psykiatri Jørgen Due Madsen, Center f Psykiatri &
Eksistens
3. ’Sorgbehandling til børn og unge – hvilken intervention – og til hvem?’ v. Jesper Roesgaard Mogensen
4. ’Hvordan kan man bruge supervision som sorggruppeleder?’ v. hospitalspræst Pia Sundbøll
5. ’Erfaringsudveksling’ v. Christian Busch
(Der vil senere blive udsendt nærmere beskrivelse af de enkelte parallelle sessioner)
15:45 – 16.30 Plenumsession
15:45 – 16:15 ’Sorg - viskelæder eller huskeblok? Et teologisk perspektiv på sorg’ v. hospicepræst Ole
Raakjær
16:15 – 16:30 ’Afrunding’ v. Christian Busch. Kommende arrangementer og på gensyn
Tilmelding: Via FUV’s hjemmeside: http://www.tpcloegumkloster.dk/kursusprogram/tematisk-oversigt/netvaerkprojekter-og-konferencer/detaljer.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=942&cHash=2f0d766aee

OBS! Send venligst din tilmelding senest den 21. marts
Rejseudgifter for præster: Afholdes i henhold de i Stifterne gældende regler for kurser i FUV regi.
Yderligere oplysninger: Kontakt venligst sorggrupperikirken@gmail.com

Praktiske oplysninger om ’Sorggrupper i folkekirken’
Projektet
’Sorggrupper i folkekirken’ er et to-årigt projekt, som er støttet af TrygFonden, Chr. P Hansen og Hustrus Fond til
Almene Formål og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond. Projektet har til formål at kortlægge eksisterende
sorggrupper, udbrede kendskabet til grupperne og understøtte udvikling og oprettelse af nye grupper gennem kurser
og supervision. Projekt er knyttet til TPC, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
Kontakt:
Formand Line Bjørn Hansen, sognepræst, Husumvold sogn, Tlf.: 61201898, E-mail: lbh@km.dk
Projektleder Christian Juul Busch, hospitalspræst, Rigshospitalet, Tlf.: 20410183, E-mail: christian.busch@regionh.dk
Videnskabelig medarbejder cand. theol., Ph.d. Marie Hedegaard Thomsen, Tlf.:28712007, E-mail: mhthomsen@ofir.dk
Adresse: ’Sorggrupper i folkekirken’, St. Kannikestræde 8. st., 1169 København K.
E-mail: sorggrupperikirken@gmail.com

Styregruppen er ansvarlig for den faglige udvikling af projektet og skal godkende strategiske og principielle faglige
beslutninger i projektets regi
Styregruppen 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 Hans Vium Mikkelsen, TPC
 Sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen; Folkekirkesamvirket, Århus
 Hospitalspræst, Pia Sundbøll, Hvidovre Hospital, Helsingør stift
 Hospitalspræst Chr. Juul Busch, Rigshospitalet, Københavns stift
 Psykiater Jørgen Due Madsen; Center for Psykiatri og Eksistens (associeret til styregruppen)

Netværksgruppen har til opgave at forankre projektet i alle stifter og inspirer til initiativer og kvalificere projektet.
Netværksgruppen består af:
 Sognepræst Ulla Salicath, Farum sogn, Helsingør Stift
 Sognepræst Charlotte Clante, Holsted sogn, Roskilde Stift
 Sognepræst Susanne Steensgaard, Kastrup sogn, Københavns Stift
 Sognepræst Caris Johansen, Sognepræst, Fuglse-Krønge-Torslunde sogne, Lolland Falster Stift
 Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrup 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

