
Tilbud til børn, unge og voksne, der har mistet 

Sorggrupper og livsmodsgrupper 

i Viborg Kommune 

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal 
nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det an-
svar kan vi ikke kaste over på andre - det må vi selv tage på os.  

Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe eller en livsmodsgruppe. Her kan vi 
dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og 
som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedelta-
gere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo 
flere gange vi samles. 

Ved forskellige kirker i Viborg Kommune er der tilbud om sorggrupper for børn, unge og voksne og livs-
modsgrupper for voksne.  I denne folder præsenteres de forskellige grupper, hvor og hvornår de mø-
des, og hvem der leder grupperne. 

Nogle grupper er lukkede grupper, hvor  de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. 
Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de 
er ”flyveklare”. 

Alle grupper er afhængige af, at alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og 
ikke deles med andre.   

Det er gratis at deltage i alle grupper. 

Vel mødt til gode samvær! 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg: 

Elise Secher 
elise@KirkernesSocialeArbejde.dk  
28 30 28 66 

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg 

Når tabet  

kalder på et 

fællesskab  

med andre  

sørgende... 



SORGGRUPPE FOR VOKSNE 

Hver anden tirsdag mødes vi i Søndermarkskirken kl. 10.00-11.30. Sorggruppelederne er hospitalspræst 

Trine Kofoed og ungdoms-, nat- og sognepræst Trine Hostrup Dige. Begge præster har mange års erfa-

ring med sorggrupper og med at møde mennesker i sorg. 

Vi arbejder med en narrativ tilgang til sorgarbejdet. Det betyder, at der i gruppen fortælles historier om 

de døde og med de døde. Både de positive og de negative erindringer får plads, så afdøde bliver et helt 

menneske, der kan integreres på en ny og anden måde end dengang personen var levende.  

Der er tavshedspligt mellem gruppens medlemmer, fordi man i gruppen deler noget af ens mest sårba-

re sider, som kræver tillid og mod at dele.  

Der er taletid i gruppen, og gode råd hører ikke til. I gruppen er der plads til at lytte og dele og være 

med sin sorg og sine døde, som det nu engang er. 

Sorggruppen er dermed et fristed og fordomsfrit rum, hvor man kan have det med sine døde, som man 

nu har det, uden at det er forkert eller skal laves om.  

Vi arbejder med fortællinger, som vi sætter ind i en psyko-edukerende ramme, så de efterladte bliver i 

stand til at træde videre i livet ved siden af, og sammen med deres døde, uden at de døde bliver glemt 

eller gemt væk.  

Sted: Søndermarkskirkens lokaler, Koldingvej 79, 8800 Viborg 

Tid: Hver anden tirsdag kl. 10.00-11.30 

Gruppeledere: Hospitalspræst Trine Kofoed og ungdoms-, nat– og sognepræst Trine Hostrup Dige 

Tilmelding: Kontakt Trine Kofoed, 29 33 64 04 eller Trine Hostrup Dige, 40 49 28 08 for yderligere op-

lysninger og tilmelding 

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE 

Sorg- og livsmodsgruppen er Dollerup-Hald Ege-Finderup-Ravnstrup Kirkers tilbud, og det er ikke en 
forudsætning, at du bor i et af sognene for at deltage. Gruppen er åben for alle, uanset hvor du bor. 

Når man har mistet en pårørende, kan der nemt opstå en indre tomhed. Alt det, der før gav mening, 
har mistet sin betydning, Det kan være godt at dele sin historie med andre, der også har mistet. Vi mø-
des for at finde en ny mening.  

Mange oplever, at det er svært at gå ud og møde mennesker. Andre synes måske, at vi må se at kom-
me videre, men vi har ikke brug for gode råd om at komme videre, når det er tabet, der fylder, og tan-
kerne om det, der var før.  

Sorg er ikke noget, der går over. Sorg er en slags kærlighed, og kærlighed og sorg går ikke over. Vi lever 
med erindringen om den kærlighed, der var, og vi lever samtidig med sorgen over, at alt er foran-
dret. Vi har brug for tid til at finde vores ben i det nye og at vente på, at sorgen måske forandrer sig og 
får en ny plads, hvor vi bærer den, vi har mistet, med os, for vores krop glemmer aldrig! 

I sorggruppen og livsmodsgruppen vil der være opmærksomhed på:  

 Det, der var 

 Hvordan er det nu? 

 Hvordan finde en ny mening? 

Samtalegruppen er et tilbud til dig, der har mistet en nær. Samtalerne ledes af gruppe- 
lederne. For at skabe rum for en åben og tillidsfuld samtale, er der tavshedspligt.  

Sted: Sognehuset i Hald Ege ved Hald Ege Kirke, Hald Ege Kirkevej 3, 8800 Viborg 

Tid: Torsdage kl. 10.00-12.00 

Gruppeledere: Sygeplejerske Unni Maagaard og sognepræst Hanne Ellemann Rytter 

Tilmelding: Kontakt Hanne Ellemann Rytter, hcle@km.dk eller sms 29 33 62 98 

mailto:hcle@km.dk


SORGGRUPPE FOR VOKSNE  

Sorggruppen er åben for voksne fra hele Viborg-området. 

Vi mistede en datter for 15 år siden og kender derfor selv til sorgen og savnet. Vi har selv haft glæde af 
at deltage i en sorggruppe, og de seneste 3-4 år har vi som gruppeledere kørt sorggrupper for andre. 
Her har vi erfaret, at sorggrupper er hjælp til selvhjælp. Når vi mødes, tager vi udgangspunkt i det, der 
fylder lige præcis den dag. Dermed kommer vi hver gang til at arbejde med noget eksistentielt i grup-
pen. Selv om vi mødes på en trist baggrund, fordi vi alle har mistet en af vores kæreste, så oplever vi i 
vores sorggrupper, at der ikke bare bliver plads til at tale om det sørgelige, men også om de mange 
glædelige oplevelser og minder. Og det er helende både at sætte ord på sorgen og glæden. 

Sted: Vestervang Kirkes lokaler (benyt kontorindgang), Rughavevej 6, 8800 Viborg 

Tid: Hver anden mandag kl. 10.00-12.00  

Gruppeledere: Anne Marie Midtgaard, 61 71 25 84 og Villy Poulsen, 29 89 25 84 

Tilmelding: Kontakt sognepræst ved Vestervang Kirke, Karen Neergaard Stubkjær, 21 30 38 40, 
kjns@km.dk 

SORGGRUPPE FOR VOKSNE 

I sorggruppen mødes vi ca. otte efterladte. Vi har ingen dagsordener på hinandens vegne. Vi mødes i 

fortrolige og trygge rammer, hvor vi kan sætte ord på vores sorg og savn og smerte over at have mi-

stet en af vores nærmeste. Vi kan græde sammen, og vi kan grine sammen. Vi kan tale om fortidens 

mørke og muntre minder og hjælpe hinanden med på ny at finde mening og åbne nye døre foran os.  

”Når jeg synger min klagesang for dig, er det, for at du skal høre min sorg! Det er ikke en stil, du skal rette i.”  

(Benny Andersen) 

Da vi alle har tabet af ægtefælle, partner eller barn til fælles, kan vi bedre end mange andre rumme 

hinandens klagesange og lovsange. Vi kan forstå hinanden, både når vi taler om det tunge ved at have 

mistet, og når vi taler om det glædelige, vi oplevede sammen med vores kære.  

I sorggruppen er der tavshedspligt, så alle frit kan sige, hvad der fylder. Fortroligheden gør, at vi kom-

mer til at kende hinanden rigtig godt, og det betyder måske, at nogle knytter bånd, de fastholder efter 

sorggruppens ophør.  

Sted: Bjerringbro Kirkecenter, Nørregade 31 A, 8850 Bjerringbro 

Tid: Hver anden torsdag kl. 10.00-12.00  

Gruppeledere: Hanne Krarup, 61 65 43 79 og Steen Andreassen, 60 80 47 95 

Tilmelding: Stiftspræst Steen Andreassen, 60 80 47 95, stean@km.dk. 

LIVSMODSGRUPPE 

Overskriften dækker over ”eftermiddage for enker og enkemænd”. Alle, der har mistet ægtefælle/

livsledsager, er velkomne i gruppen.  

Vi er ikke en sorggruppe i gængs forstand - vi har bestemt, at vi vil kalde os en ”livsmodsgruppe”, for 

det, vi gør, er at forsøge at indgyde hinanden nyt livsmod.  

Der er plads til både smilet og tårerne. Vi taler om stort og småt, hvad der måtte have ændret sig i livet, 

når man nu er blevet alene, om det der rører sig i samfundet – både det nære og det lidt fjernere.  

Vi drikker kaffe sammen, måske læses der en historie eller synges en sang/salme.  

Man er velkommen, uanset om man har mistet for ganske nylig, eller om man har været enke/

enkemand i flere år.  

Sted: Konfirmandstuen, Adelvej 3, Sjørslev, 8620 Kjellerup 

Tid: Vi mødes som regel den første tirsdag i hver måned fra 14.00-16.00 

Gruppeleder: Sognepræst Inge Mader Jensen 

Tilmelding: Kontakt Inge Mader Jensen, 29 33 64 02, imje@km.dk for tilmelding og  

yderligere oplysninger 

mailto:kjns@km.dk


SORGGRUPPE FOR UNGE OVER 15 ÅR 
 
Har du mistet én, du holder af?  
I Vestervang sogn har vi sorggrupper for unge hvert forår og efterår, to torsdage om måneden fra kl. 16.00-
17.30. 
 
Sorggruppen ledes af ungdomspræst Trine Hostrup Dige, der har over 10 års erfaring med sjælesorg og sorg-
grupper. Trine arbejder ud fra den narrative metode, hvilket betyder, at hun har fokus ikke kun på dig som sør-
gende, og hvordan du navigerer i sorgens landskab – men i ligeså høj grad har fokus på, at der i sorgen altid er 
to personer: nemlig dig, som sørger, og den, du har mistet. Hvad den, du har mistet, har betydet for dig som 
sørgende, på hvilken måde vedkommende har bidraget til dit liv, og hvilken betydning det fremover ville kunne 
få for dig, hvis vedkommendes ”stemme” kom tættere på. I sorggruppen understreges det igen og igen, at rela-
tionen til den døde slutter ikke, fordi livet gør det.  
 
En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre unge, som også har prøvet at miste. Her er der plads til 
at tale om det, der er svært, og om alle minderne. Her er rum for både smil og tårer.  
I en sorggruppe er der tavshedspligt, så du kan sige, hvad du tænker og føler.  
 
Vi får kiks, kage, frugt og saft hver gang. Vi veksler mellem samtale og øvelser, som har fokus på vejrtrækning, 
afslapning og søvn. Der er fast emne fra gang til gang. 
 
Det er gratis at deltage.  
 
Sted: Vestervang Kirkes lokaler, Rughavevej 6, 8800 Viborg 
 
Tid: To torsdage om måneden kl. 16.00-17.30 
 
Gruppeleder: Ungdoms– og sognepræst Trine Hostrup Dige, 40 49 28 08, thd@km.dk  
 
Tilmelding: Kontakt ungdoms- og sognepræst Trine Hostrup Dige, hvis du vil vide mere. Det er en forudsæt-
ning for at deltage, at du forinden har kontaktet mig.  
Du er velkommen til bare at sende en sms. 

SORGGRUPPE FOR BØRN 

Har du som barn mistet din far, din mor, en søskende eller en bedsteforælder, er denne sorggruppe 

måske noget for dig. Du skal gå i skole og være maksimalt 14 år for at kunne deltage. 

Vi mødes 1½ time hver anden uge. Hver gang sker der 3-4 forskellige ting: Vi har de fleste gange en 

siden-sidst-runde, og hver gang hygger vi os med varm kakao og noget sundt og sødt.  Vi arbejder nog-

le gange med mindebøger, og ofte tager vores samtaler udgangspunkt i sjove lege og øvelser. Det er 

således både alvorligt og sjovt at gå i sorggruppe. Tit arbejder vi i aldersopdelte grupper, hvor nogle 

søskendepar bliver skilt ad. 

Du vil møde andre børn, der kan sætte sig ind i din situation, fordi de selv har mistet en af deres nær-

meste. Ved at dele jeres sorg og savn kan I hjælpe hinanden med igen at finde livsmodet.  

Inden du kan deltage i sorggruppen, skal du mødes med en af gruppelederne for at høre mere om 

gruppen, så du bedre kan vurdere, om du har lyst og mod til at deltage. Til denne indledende samtale 

ser du grupperummet, hvor gruppen mødes, og du ser et filmklip om det at gå i sorggruppe. 

FORÆLDREGRUPPE 

Samtidig med at børnene mødes i et grupperum, er der tilbud til forældrene om at mødes i et andet 

rum. Som forældre, der har mistet sin ægtefælle eller et barn, har man ofte mest fokus på sine børn. 

Her tilbyder vi et fortroligt forum for forældre, der midt i livet har mistet sin ægtefælle eller et barn. I 

gruppen kan I i fortrolighed tale om det, der ligger jer på sinde om jeres sorg, jeres savn og jeres børns 

ve og vel. Forældregruppen har i en periode haft sin egen gruppeleder og har i en periode været selv-

kørende. 

Sted: Odshøjvej 7 B, 8800 Viborg 

Tid: Hver anden torsdag kl. 16.00-17.30 

Gruppeledere for børnegruppen: Ketty Gravesen og Steen Andreassen 

Tilmelding: Stiftspræst Steen Andreassen, 60 80 47 95, stean@km.dk 


