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Med dette nyhedsbrev sender vi dig et link til rapporten:

Når sorgen bæres sammen.
En undersøgelse af folkekirkens sorggruppepraksis
Rapporten kan downloades her: http://sorg.folkekirken.dk/til-sorggruppeledere/rapporten-naar-sorgen-baeres-sammen/
Projekt Sorggrupper i folkekirken har til formål at kvalificere og udbygge folkekirkens støtte til efterladte, og rapporten
er et væsentligt skridt til at kunne gøre dette.
Rapporten indeholder resultaterne af to spørgeskemaundersøgelser og en interviewundersøgelse, som præsenteres i
Kapitel 1-3. Disse undersøgelser er foretaget mhp. at kunne støtte og kvalificere nuværende og kommende
sorggruppeledere i folkekirken. Undersøgelserne sammenfattes i et grundigt beskrivende Kapitel 4, der samtidig
opsummerer nyttig viden for sorggruppeledere og kan anvendes som inspiration til etablering og varetagelse af
sorggrupper.
Endvidere præsenterer vi ti centrale anbefalinger for varetagelse af sorggrupper, og endelig opstiller vi en række
perspektiver for det videre arbejde og for folkekirkens møde med efterladte.
Rapporten indeholder således:
Kapitel 1
Kortlægning af det nuværende folkekirkelige sorggruppelandskab
Kapitel 2
Praksiserfaringer og -refleksioner fra nuværende sorggruppeledere
Kapitel 3
Erfaringer af sorggruppedeltagelse og dennes betydning for efterladte
Kapitel 4
Sammenfatning af og refleksion over fundene fra de tre foregående kapitler
Kapitel 5
Anbefalinger og perspektiver
Cand.theol. ph.d. Marie Hedegaard Thomsen har som videnskabelig medarbejder stået for undersøgelserne og
sammenfatningen. Hun har udført et meget grundigt arbejde med en høj faglighed, en bundsolid indsats og et stort og
utrætteligt engagement. Vi er hende stor tak skyldig for at have skabt et så solidt fundament for vores viden om
sorggrupper i folkekirken.
Vi vil også rette en varm tak til alle dem, der har svaret på spørgeskemaerne og til de sorggruppedeltagere, der har
ladet sig interviewe, så vi kunne blive klogere på både sorggruppeledelse og sorggruppedeltagelse. Vi har oplevet en
fantastisk opbakning til projektet gennem en høj svarprocent på spørgeskemaerne (over 60 % på det første
spørgeskema), og mange varme og opmuntrende kommentarer undervejs – tak for dem!
Vi vil snarest muligt inden sommerferien udsende datoer for hhv. sorggruppelederkurser og supervision i de enkelte
stifter og lukke op for tilmelding. Vi håber, at I vil tage jer tid til at studere resultaterne i rapporten så den kan blive til
glæde og gavn.
Venlig hilsen og god sommer
Line Bjørn Hansen, formand for styregruppen
sognepræst, Husumvold sogn

Christian Juul Busch, projektleder
hospitalspræst Rigshospitalet

Praktiske oplysninger om ’Sorggrupper i folkekirken’
Projektet
’Sorggrupper i folkekirken’ er et to-årigt projekt, der 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 Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (tidl. TPC).
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
Webredaktør Christian Riis Kistrup, E-mail: crkistrup@gmail.com
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, FUV
 Sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen, Folkekirkesamvirket, Århus
 Hospitalspræst, Pia Sundbøll, Hvidovre Hospital, Helsingør stift
 Hospitalspræst Chr. Juul Busch, Rigshospitalet, Københavns stift (projektleder)
 Psykiater Jørgen Due Madsen, Center for Psykiatri og Eksistens (associeret til styregruppen)

Netværksgruppen har til opgave at kvalificere projektet samt at forankre det i alle stifter. Netværksgruppen består af:
 Sognepræst Ulla Salicath, Farum sogn, Helsingør Stift, ubs@km.dk
 Sognepræst Charlotte Clante, Holsted sogn, Roskilde Stift, cc@km.dk
 Sognepræst Susanne Steensgaard, Kastrup sogn, Københavns Stift, ssan@km.dk
 Sognepræst Caris Johansen, Sognepræst, Fuglse-Krønge-Torslunde sogne, Lolland Falster Stift, cetj@km.dk
 Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrup sogn, Fyns Stift, lbm@km.dk
 Hospice- og sognepræst Lone Klok, Sct. Maria Hospicecenter og Skt. Johannes sogn, Haderslev Stift, lok@km.dk
 Sekretariatsleder, Flemming Lindeløf Rasmussen, Folkekirkesamvirket i Århus, Århus Stift, flr@norddjursnet.dk
 Hospice- og sognepræst Ole Raakjær, Sulsted sogn og Kamillianergårdens Hospice, Aalborg Stift, or@km.dk
 Provst Lilian Høegh Tyrsted, Provst for Grene provsti og sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup sogne, Ribe
Stift, lty@km.dk
 Sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen, Mårbjerg og Ellebæk sogne, Viborg Stift, kija@km.dk

