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Kære modtager af vores nyhedsbrev
Sommeren nærmer sig og det samme gør afslutningen af projektet ’Sorggrupper i folkekirken’.
I løbet af det sidste år har projektet afholdt sorggruppeleder-kurser i hele landet, og vi er glade og stolte over at læse
alle de flotte evalueringer.
Selvom projektets kurser nu er fuldført, er det heldigvis ikke slut med at kunne dygtiggøre sig i sorggruppeledelse i
folkekirken.

Sorggruppelederuddannelse
FUV følger op på behovet og tilbyder et ugekursus i Løgumkloster d. 18/9-2/10 – for præster og andre
sorggruppeledere i kirken. Ansøgningsfristen er d. 29. juni på www.fkuv.dk

Temanummer om sorg
Sidste efterår afholdt ’Sorggrupper i folkekirken’ en konference om teologiske perspektiver på sorg. Det er der
kommet et temanummer ud af – i Kritisk forum for praktisk teologi. Udgivelsen hedder Sorgen og kan købes via
www.kritisk-forum.dk

Hjemmesiden har fået nyt udseende
Sidst men ikke mindst er vi glade for at kunne løfte sløret for den nye, overskuelige, brugbare og flotte hjemmeside for
’Sorggrupper i folkekirken’. Se: www.sorggrupperikirken.dk

Hjælp med til at opdatere kortet over sorggrupper
- og husk at skrive til sorggrupperikirken@gmail.com hvis du kender til en sorggruppe i folkekirken, der er påbegyndt –
eller nedlagt. Så hjælper du os med at holde kortlægningen over folkekirkens sorggrupper intakt.

’Sorggrupper i folkekirken’ på Facebook
Bemærk at Sorggrupper i folkekirken også er synlig og aktiv på Facebook, så husk at du også her kan synes godt om
sorggruppearbejdet. Adressen er www.facebook.com/sorggrupperifolkekirken

Poster
Ved den europæiske palliative kongres i Bella Centeret, European Association for Palliative Care, den 8-10. maj 2015
præsenterede vi en poster, som beskrev projektet og dets resultater. Du kan se posteren her i løbet af kort tid:
http://www.sorggrupperifolkekirken.dk/om-os/Om-Sorggrupper-i-folkekirken .
Tak for et flot stykke hjemmesidearbejde til folkekirken.dk og Christian Riis Kistrup!
Med ønsket om en god sommer,
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