
Så kontakt os på:

+45 29 89 39 11

Eller se på vores hjemmeside:

/Fyns sorggruppe for børn og unge

den fynske 
sorggruppe
for børn og unge
- Vi hjælper dig på vej

busf.dk

Den fynske sorggruppe for børn og 
unge har brug for penge.

Vil du støtte arbejdet?
Så kan donationer indbetales på 

kontonummer:

0828 0010092752

Sparekassen Sjælland - Fyn 

Foreningen har brug for medlem-
mer. Så ønsker du, at være medlem 
af foreningen, kan du melde dig ind 

på foreningens hjemmeside:

For yderligere information:

Bestyrelsesmedlem
Ann Roiy Delman

Telefon: 30 70 91 27
E-mail: fire.rumgrise@gmail.com

busf.dk

Har du selv mistet? 
Eller kender du nogen mellem 
10 og 18 år, som har mistet og 

har brug for en jævnaldrende at 
tale med?

busf.dk



Hvem er vi?

Den fynske sorggruppe for børn og 
unge er et lokalt initiativ der blev 

startet i 2010.

Vores opgave er at etablere samtale-
grupper for børn og unge mellem 10 

og 18 år som har mistet.

Foreningen modtager ingen faste 
offentlige tilskud.

Foreningens arbejde afhænger derfor 
af legater, donationer og medlemskab 
for 100 kr. om året. Foreninger, skoler 
og menighedsråd kan tegne et kollek-
tivt medlemskab for 1000 kr. om året

Man tilmelder sig via hjemmesiden:

“Det er godt at møde andre, som 
ved hvordan det er at miste”

“Det er okay at være både 
glad og ked af det”

“Godt at vide at jeg ikke er skør”

“Jeg er blevet mere glad”

“Godt med tid til både sjov 
og alvor i gruppen”

Den fynske sorggruppe giver børn og 
unge et rum, hvor man snakker, lytter og 

leger.

Her møder børnene andre som også har 
mistet. Det bliver muligt at give sorgen 

ord.

Når sorgen får ord, kan savnet i voksenliv-
et blive lettere at leve med. 

Vi kan ikke fjerne børnenes sorg, men vi 
kan lindre den.

Hver gruppe har to gruppeledere, som er 
uddannet i samtaleterapi.

Forløbet strækker sig over 10 eftermid-
dage med 14 dages mellemrum.

Det er gratis at deltage.

 
Foreningen låner lokaler i:

Sognegården 
Thomas Kingos Kirke

Bülowsvej 9 -11 
5230 Odense M

busf.dk


