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Kære modtager af vores nyhedsbrev,
Vi vil gerne sige tak for din interesse for projektet i det forløbne år og sende dig en julehilsen.
Det er en fornøjelse at se tilbage på et intenst år. Der er stor opmærksomhed og interesse for projektet,
både blandt dem, det hele drejer sig om: de efterlevende, og også blandt præster, kirkeligt ansatte og
frivillige. Der er desuden en stigende interesse i offentligheden. TV2 Fyn har netop lavet et fint indslag i
nyhederne om sorggrupper på Fyn. Se: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2014/12/11?video_id=78628&autoplay=1
I oktober måned vandt vi Kristeligt Dagblads Initiativpris 2014, hvad vi er beærede
og stolte over.
Se: http://www.kristendom.dk/kirke-tro/2014-09-27/initiativpris-f%C3%A5r-vindere
Der er pt. registreret over 100 sorggrupper på projektets hjemmeside
www.sorggrupperifolkekirken.dk .
Vi har afholdt to konferencer: Dels en stor konference med over 170 deltagere i Vejle i maj måned, hvor vi
bl.a. præsenterede vores rapport Når sorgen bæres sammen, som danner grundlag for det videre arbejde,
og dels en mindre konference i september i Folkekirkens Uddannelses og Videnscenters regi i
Løgumkloster(FUV), hvor vi fokuserede på Sorg i teologisk perspektiv. Begge var spændende faglige
konferencer. Vi håber, at den sidste konference får nedslag i udgivelse af et temanummer af Kritisk Forum
for Praktisk Teologi.
1. Kurser for nuværende og kommende sorggruppeledere
I efteråret har vi afholdt fem 2-dages kurser i hhv. Roskilde og Lolland-Falster stifter, Aalborg, Fyens,
Helsingør og Viborg stift. Der har været omkring 20 deltagere i hvert kursus og evalueringerne har været
meget fornemme. Vi glæder os til at komme rundt i de resterende stifter i foråret 2015 og holde kursus. På
nedenstående oversigt, kan du finde oplysninger om de kommende kurser.
Du kan tilmelde dig kurserne via www.tpcloegumkloster.dk. Du skal logge ind på FVU’s hjemmeside med et
brugerlogin. Hvis du ikke er præst, får du et brugerlogin ved at sende din mailadresse til FUV – følg
instruktionen på hjemmesiden. Hvis tilmeldingsfristen er udløbet, kan du tilmelde dig direkte til stiftets
netværksperson eller tilmelde dig via vores E-mail: sorggrupperikirken@gmail.com. Du kan også tilmelde
dig kurset i et andet stift, end det, du bor i, hvis datoerne passer dig bedre, eller du har misset muligheden i
dit eget stift.
Oversigt over kursus i oprettelse og ledelse af sorggrupper i foråret 2015.
UGE

KURSUS: DATO

Århus Stift

13.-14. jan.

OPFØLGENDE
DAG:
17. marts

STED

Stiftets netværksperson

18. marts

FolkekirkeSamvirket, Klostergade 37,
8000 Århus C
Grindsted kirkehus

28. april
7. maj

Johanneshuset, Haraldsgade 10, Vejle
Kastrup Kirke

Flemming Lindeløf Rasmussen
E-mail: flr@norddjursnet.dk
Lilian Høegh Tyrsted
E-mail: lyt@km.dk
Lone KlokE-mail: lok@km.dk
Susanne Steensgaard
E-mail: ssan@km.dk

Ribe Stift

27.-28. jan..

Haderslev Stift
Københavns
Stift

24.-25. feb.
10.-11. marts

2. Supervisionen for sorggruppeledere
I flere stifter vil budgettet for supervision ikke være opbrugt ved sommeren 2015, og derfor fortsætter
projektets tilbud om supervision indtil udgangen af 2015. Ønsker du at melde dig til supervisionen, kan du
melde dig til netværkspersonen eller til supervisoren.
Oversigt over supervisorer og netværkspersonerne i stifterne
STIFT
Aalborg Stift
Viborg Stift
Fyns Stift
Roskilde Stift
og LollandFalster Stift
Helsingør
Stift
Århus Stift

Ribe Stift
Haderslev
Stift
Københavns
Stift

SUPERVISOR
Lotte Lyngby
E-mail: loln@km.dk
Anette Kortegaard
Email: anko@km.dk
Marianne BachE-mail:
mariannebach0101@gmail.com
Pia Sundbøll, E-mail:
piasundboell@hotmail.com

STED
Frue sogns enighedslokaler, Niels
Ebbesens Gade 2, 9000 Aalborg
Søndermarkskirken
Koldingvej 79, 8800 Viborg
Odense stiftskontors lokaler

Susanne Steensgaard
E-mail: ssan@km.dk
Grethe Jørgensen
E-mail: grej@km.dk

Stavnsholt kirken, Farum

Ingrid Lisby Schmidt
E-mail: ilsc@km.dk
Inger Hjuler Bergeron
E-mail: ihb@km.dk
Lars Kruse
E-mail: lark@km.dk

Treenighedskirken i Esbjerg

Holsted Sognegård
Holsted Alle 1, 4700 Næstved

FolkekirkeSamvirket, Klostergade 37,
8000 Århus C

Johanneshuset, Haraldsgade 10, 7100
Vejle
Københavns stift stueetagen, Nørregade
11, 1165 København K.

Netværksperson
Ole Raakjær
E-mail: or@km.dk
Karen-Ingeborg Jacobsen
E-mail: kija@km.dk
Lene Bischoff-Mikkelsen
E-mail: lbm@km.dk
Charlotte Clante
E-mail: cc@km.dk
Ulla Salicath
E-mail: ubs@km.dk
Flemming Lindeløf
Rasmussen, E-mail:
flr@norddjursnet.dk
Lilian Høegh Tyrsted
E-mail: lyt@km.dk
Lone Klok
E-mail: lok@km.dk
Susanne Steensgaard
E-mail: ssan@km.dk

3. Uddannelse for sorggruppeledere i FUV’s regi
Der vil i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter regi blive oprettet en uddannelse som
sorggruppeleder. Det første pilot-kursus kommer til at foregå i Løgumkloster fra den 28. september - 2.
oktober 2015 med nogle efterfølgende temadage. Målgruppen er præster, kirkelige medarbejdere og
frivillige. Kurset hedder 66/15 og ledes af lektor, ph.d. Povl Götke og provst Lilian Høegh Tyrsted. Du kan
allerede nu tilmelde dig kurset via www.tpcloegumkloster.dk

Vi ønsker dig og dine en glædelig jul og et velsignet nytår
Mange hilsner

Line Bjørn Hansen, formand for styregruppen
sognepræst, Husumvold sogn

Christian Juul Busch, projektleder
hospitalspræst Rigshospitalet

