
Hasseris Kirkekontor
Thorsens Allé 2
9000 Aalborg
Tlf. 96 34 65 00

Kontortid: 
Mandag - fredag: kl. 9 - 13. 
Torsdage desuden: kl. 16 - 18.

Pia Otte Jørgensen
SORGGRUPPELEDER

Sygeplejerske 
og supervisor

Tlf. 30 29 43 46
otte@cool.dk

Mikael Byrial Jensen 
SORGGRUPPELEDER

Sognepræst i Hasseris 
Uddannet sorggruppeleder 

Tlf. 25 21 19 56 
mibj@km.dk

SORGGRUPPE
FOR BØRN

HVORDAN KOMMER JEG 
MED I SORGGRUPPEN?

Inden opstart vil man blive inviteret til en forsamtale. 

Henvendelse vedrørende start i sorggruppen kan rettes til 
de to gruppeledere eller kirkekontoret.

FRA 10-15 ÅR

 BØRNESORG·
 GRUPPEN

I  H A S S E R I S  K I R K E

 BØRNESORG·
 GRUPPEN

I  H A S S E R I S  K I R K E



– Gruppen mødes i Hasseris Kirke 
 hver anden tirsdag efterår og forår fra kl. 15 til 17.

– Vi tager udgangspunkt i det, børnene kommer med det, som de går og 
tænker på her og nu. 

– Hvert møde er bygget op på samme måde og indeholder faste, 
 genkendelige ritualer.

– Vi taler sammen og får også lidt at spise og drikke undervejs.

– Vi afslutter hver gang i kirken, 
 hvor vi tænder et lys i kirkens  lysglobe.

HVAD LAVER
SORGGRUPPEN?

BØRNESORGGRUPPEN VED 
HASSERIS KIRKE

– er et gratis tilbud til børn som lider under alvorlig sygdom, dødsfald eller 
skilsmisse i familien

– er for børn i alderen 10 år og opefter, også selv om man ikke bor i Hasseris

– mødes under tavshedspligt

Børn 

i alderen 10-15 år, 

som er påvirket af 

alvorlig  sygdom, skilsmisse 

eller død i familien, 

kan være med i børnesorg-

gruppen i Hasseris Kirke.

At 

dele sin sorg med 

andre  giver ro og 

tryghed, og børnene i 

gruppen er til stor gensidig 

støtte for hinanden.

Erfaringen viser, at 

det er en stor hjælp for børn at 

dele sorg, tanker og erfaringer 

med jævnaldrende i samme  

situation samt med de voksne 

fag personer, der leder

møderne.

I gruppen kan 

børnene  mødes 

med andre børn, der 

er i samme situation 

som dem selv.

– Gruppen mødes i Hasseris Kirke hver  anden 
tirsdag efterår og forår fra kl. 16.00 til 17.30.

– Vi tager udgangspunkt i det, børnene 
 kommer med, det som de går og tænker på 
her og nu. 

– Vi taler sammen og får også lidt at spise og 
drikke undervejs.

– Vi afslutter hver gang i kirken, hvor vi 
tænder et lys i kirkens  lysglobe.

– Hvert møde vil være bygget op på samme 
måde og indeholder faste, genkendelige 
ritualer.

HVAD LAVER
SORGGRUPPEN

BØRNESORGGRUPPEN VED 
HASSERIS KIRKE

– er et gratis tilbud til børn, som er påvirket af 
alvorlig sygdom, dødsfald eller skilsmisse i 
familien

– er for børn i alderen 10-15 år, også selv om 
man ikke bor i Hasseris

– mødes under tavshedspligt

?
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 GRUPPEN

I  H A S S E R I S  K I R K E


