Sundhedscenter for Kræftramte
Rådgivningsenheden
Ryesgade 27
2200 København N

Sorggrupper for børn
3-6 år og 6-9 år

Bus 3A, 6A, 42, 43, 150S, 173E, 184 og 185
Åben

Mandag – torsdag
Fredag

09.00 – 16.00
09.00 – 14.00

Telefon: 35 27 18 00
Telefax: 35 27 18 01
E-mail:

koebenhavn@cancer.dk

www.cancer.dk

2007

Hvornår mødes man i sorggruppen?

Hvem kan komme i sorggrupperne?

Børnegruppe 1 mødes mandag i lige uger kl. 08.00 - 09.30.

Rådgivningsenheden har tilbud, der retter sig mod efterladte
børn til kræftramte i Københavns Kommune eller på Frederiksberg.

Børnegruppe 2 mødes mandag i ulige uger kl. 16.00 - 17.30.
Begge grupper forventes at begynde i uge 43 i 2007.

Hvad foregår der i sorggrupperne?
Vi mødes og får lidt brød og saft og falder til i gruppen.
Børnene samles, tænder et lys for den døde, og vi taler om
deres situation.

1. Børnegruppe 1: Børn mellem 3-6 år, som har
mistet en pårørende på grund af kræft.
2. Børnegruppe 2: Børn mellem 6-9 år, som har
mistet en pårørende på grund af kræft.

Hvordan får man plads?

Vi bevæger os i børnehøjde ind på sorgen bl.a. gennem historiefortælling, tegning, kropslige aktiviteter og lege.

Hvis du kender et barn i alderen 3-9 år, der kunne have brug
for at komme i sorggruppe, kan du kontakte Rådggivningsenheden på Sundhedscenter for Kræftramte.

Gruppen slutter af med en sang og lidt frugt.

Herefter indkaldes du og barnet til en forsamtale.

Hvad kan de voksne lave imens?
Der er mulighed for, at de voksne kan få en kop kaffe eller te
i caféen. Her kan man mødes og snakke med andre i samme
livssituation, mens man venter på børnene.

Hvor foregår det?
Sorggrupperne mødes på Sundhedscenter For Kræftramte,
Ryesgade 27, 2200 København N.
Centret er landets første sundhedscenter for personer, der er
berørte af kræft og oprettet i fællesskab mellem Københavns
Kommune og Kræftens Bekæmpelse.
Centret tilbyder sorggrupper for børn og et stort udbud af
forskellige andre aktiviteter samt en café, hvor man kan møde andre, som er kræftramte. A
lle tilbud er gratis.

Hvem leder grupperne?
Sorggrupperne for børn ledes af pædagog og sorgterapeut
Anna Prip Brandt. Til daglig er hun leder af Sorggrupperne
i Vartov, hvor hun har specialiseret sig i at arbejde med børn
i sorg og krise.
Læs mere om Sorggrupperne i Vartov og Anna Prip Brandt
på www.sorggrupperne.dk

