
SORGSAMLING
Invitasjon til

Påmeldings-

1.
frist: 

august

2016

Meld deg på Barnekreftforeningens 
sorgsamling med å trykke på denne 
linken

Familier som ikke har vært med  tidligere 
vil bli prioritert. Program og detaljerte 
opplysninger om felless transport fra 
Gardermoen kommer i August.

Spørsmål til til fagsjef, kontakt:
Britt Ingunn Sævig  
bis@barnekreftforeningen.no
Tel: 99248615

Reise- og oppholdsutgifter dekkes  
av arrangør mot en egenandel:
SØSKEN kr.  250,-
FORELDRE kr.  500,-

Kilometergodtgjørele  gis kun etter 
avtale.

Billetter til fly og tog bestilles hos 
svein@reiseogkonferanseservice.no
Merk bestilling med "Sorgsamling 
2016"

Med vennlig hilsen 
Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen inviterer til sorgsamling 
helgen 16. – 18. september. Vi skal være 
på Hurdalssjøen hotell og konferansesenter nord 
for Gardermoen.

Samlingen er både for foreldre og søsken, og for 
foreldre som har mistet sitt eneste barn i løpet av 
de 3 siste årene. De som har mistet for mer enn 3 
år siden og som ikke har deltatt på sorgsamling 
før, er også velkommen til å søke. 

Program for sorgsamlingen blir laget i samarbeid 
med psykologspesialist ved  Senter for Krisep-
sykologi I Bergen. 

Vi tilbyr en kombinasjon av seminar, samtale-
grupper, aktiviteter, rekreasjon i samvær med 
andre i samme situasjon. Vårt ønske er at alle 
skal få et godt grunnlag til å mestre livet videre 
med god hjelp fra erfarne likemenn og fagfolk – 
og unge frivillige. 

PRAKTISK INFORMASJON

Det veksles mellom samlinger i plenum og 
samtaler i mindre grupper for foreldrene. 
Søsken samles i samtalegrupper som settes 
sammen etter alder. Det blir et eget opplegg 
for ungdom, og om kveldene blir det tilret-
telagte aktiviteter til disse. 

Vi oppfordrer sterkt til å ta med tenåringer. Av 
erfaring vet vi at ungdom kan være vanskelige å 
få med seg, men tidligere tilbakemeldinger 
viser at de har stort utbytte av å delta og få 
møte andre som har det «akkurat som meg». 

Foreldre deltar på foredrag rundt ulike tema 
som: 

sorgreaksjoner og sorgforløp 
reaksjonsforskjeller mellom 
kvinne og mann 
sorgreaksjoner hos søsken 
sorgens konsekvenser for foreldrenes  
omsorgssystem

familiesamspill
familiers erfaring med nettverksstøtte 
komplisert sorg
når søke hjelp

Søsken deltar i egne samtalegrupper fordelt 
etter alder og har aktiviteter sammen. 

Tidligere tilbakemeldinger viser at familier med 
små barn (under skolealder) synes det kan være 
tungt å skulle «ta seg av» de aller minste etter 
endt seminardag. Derfor anbefaler vi ikke å ha 
med barn under skolealder på disse sorg-
samlingene. 

Vi ønsker dere velkom-
men til en helg som vi 
håper kan gi nytte og 
hjelp i hverdagen.

TID OG STED: 16.–18. september 2016       Hurdalssjøen hotell




