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SORGGRUPPER i Esbjerg og Varde Kommuner 2022 

Udgivet i januar 2022 af: 

Frivillighuset Vindrosen 
Exnersgade 4 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 7545 7085 
E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk 
Hjemmeside: vindrosen-huset.dk 
 

Oplysninger om sorggrupperne i dette hæfte bliver løbende opdateret på  
Frivillighuset Vindrosens hjemmeside under den sociale vejviser.  

Træffetid:  
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15.  
Tirsdag kl. 10-17.  
Fredag: Lukket. 
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Sorggrupper for børn og unge 

Sorggruppe for Unge i Varde Kommune  

Vores sorggruppe for teenagere fra 10 til 17 år er gratis og har åbent optag. Det betyder at vi altid har 

plads og der er ingen venteliste.  

Man kan til enhver tid komme med også selvom tabet er sket for flere år siden. Der er mulighed for at 

blive i gruppen så længe man har behov for det.  Alle unge er velkomne. 

Mødes man i en gruppe med andre jævnaldrende, der også har oplevet at miste, kan det have stor betyd-

ning. Følelsen af anderledeshed mindskes og man opdager, at andre forstår og genkender ens tanker og 

følelser.  

Ikke alle unge har lige stor lyst til at fortælle om, hvordan de har det. Det er okay. Man må godt bare sid-

de og lytte med. Ved at lytte med har man muligheden for at genkende sig selv i andres fortællinger.  

Gruppen bliver ledet af præsterne Thomas Hasemann Poulsen, Sct. Jacobi Kirke Varde  

og Trine Lydeking Pedersen, Ansager og Skovlund kirker.  

Mødetider: 

Tirsdage i lige uger kl. 17.00 - 19.00. 

Adresse:  

Konfirmandstuen, Jægumsvej 45, Varde. 

Kontaktperson teenagegruppen: 

Thomas Hasemann Poulsen, Tlf.: 6161 1481 (Træffes alle dage, dog ikke mandag). E-mail: thp@km.dk 

https://varde-kirke.dk/ 

https://sogn.dk/ansager/kontakt  

Trivselsgruppe med Temaet sorg - Pædagogisk Enhed 

Trivselsgrupperne er for børn fra 0. - 10. klasse i Esbjerg Kommune, der er påvirket af sorgen over at ha-

ve mistet eller står til at miste en forælder eller søskende. Trivselsgruppen mødes 1 gang ugentligt efter 

skoletid, 8 - 10 gange i alt. 

Børnene mødes med andre børn der har mistet og kan snakke om deres tanker og følelser. De får inspira-

tion til hvordan de kan klare deres livssituation. I trivselsgruppen lægges der vægt på både at snakke om 

sorgen, men også at lave sjove og hyggelige aktiviteter sammen. Der vil inden forløbet være en  

for-samtale, og efter endt forløb en afsluttende samtale. Derudover inviteres vigtige voksne for børnene 

til et møde om børn i sorg generelt set.   

Mødetider: 

En eftermiddag efter skoletid - 1.5 timers varighed. 

Adresse:  

Fyrparken 11, 6710 Esbjerg V (eller på en af kommunens skoler). 

Kontaktpersoner: 

Helle Larsen, Tlf.: 2774 1284, E-mail: hecl@esbjerg.dk 

Iben Møller Pedersen, Tlf.: 4023 1827, E-mail: ibp@esbjerg.dk  

https://www.esbjerg.dk/boern-og-unge/stoette-og-raadgivning/trivselsgrupper-for-boern 
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Sorggrupper for børn og unge 

Sorggruppe for Børn og Unge Esbjerg 

Sorggruppen er for børn og unge i alderen 7 - 18 år, som har mistet en de har kær.  

Der er åben optag hele året og det er gratis. Man kan blive i og have kontakt til gruppen så længe der er 

behov for det.  

Gruppen er en samtalegruppe, hvor vi hjælper børnene med at sætte ord på de tanker, følelser og oplevel-

ser, som kan fylde når man har mistet.   

Grupperne er aldersopdelte med max. 10 børn pr. gruppe. Der vil blive oprettet nye grupper såfremt det-

te er nødvendigt.  

Målet med gruppen er at skabe et trygt rum hvor børn kan møde jævnaldrende i samme situation som 

dem selv. 

Mødetider: 

Sidste søndag i måneden (ændringer meldes ud i god tid) 

Adresse:  

Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg. 

Kontaktperson: 
Rikke Fallesen: Tlf.: 5150 0345, E-mail: rikkefallesen4@hotmail.com 

 
Facebook-gruppen: Sorggruppen Børn og Unge Esbjerg: 
https://www.facebook.com/groups/2670317063198011/ 

Sorggruppe for unge - Treenighedskirken 

Sorggruppen er for unge mellem 15- 25 år, der har mistet en betydningsfuld anden.  

Aldersgruppen er ikke fastlåst og kan svinge med et par år plus og minus. Tilbuddet er åbent og det er 

gratis at være med. 

Om det er længere tid siden du har mistet, eller du står midt i sorgen er ikke afgørende for at deltage. Det 

at bære på en sorg, du måske ikke har fået mulighed for at få talt ordentlig igennem, kan medføre at du 

isolerer dig, føler dig anderledes eller at tingene opleves traumatiske.  

Når vi rammes af døden, kan det være svært at forstå, hvordan man kan LEVE VIDERE. 

I sorggruppen møder DU andre unge, som også ved hvordan det er at miste en, som havde stor betydning 

for ens liv. 

Møderne starter altid i kirkerummet, hvor der er mulighed for at tænde et lys i lystræet. Det er deltager-

ne, der bidrager til mødet og sorggruppelederen styrer samtalerne. 

Mødetider: 

Du aftaler med Charlotte Gade, at du kommer. Der er snacks og drikkevarer ved møderne og der vil være 

mulighed for at spise aftensmad fra kl 17, hvis du melder dig til tirsdag morgen. 

Adresse:  

Skovstuen, Treenighedskirken, Grådybet 23, Esbjerg. 

Kontaktperson: 

Sognepræst og Sorggruppeleder Charlotte Gade, tlf.: 5088 2071. 

https://www.treenighedskirken.dk/  
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Sorggrupper for børn og unge 

Gruppe for unge der har mistet 

Ved Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg er der mulighed for at mødes i en gruppe for unge mellem 18 - 28 år, 

der har mistet en forælder til kræft. Du skal tale med en rådgiver, for at kunne blive tilmeldt. 

Sorg er kærlighedens pris, når mor eller far dør af kræft, kan det ændre hele ens hverdag – ens liv. 

Det kan være rart at mødes med andre, hvor mange af ens følelser og tanker er genkendelige. 

I gruppen møder du en forståelse og et fællesskab med andre unge, som din familie og venner måske ikke 

kan give dig. Vi deler de tanker og følelser, som lige nu fylder i dit liv. Vi deler de gode minder, og det, der 

er svært. 

Tænker du gruppen er noget for dig, kommer du ind til en samtale i Kræftrådgivningen, hvor vi sammen 

aftaler opstart i gruppen. 

Mødetider: 

Gruppen mødes hver anden tirsdag kl. 18.30 - 20.30.  

Adresse:  

Kræftrådgivningen i Esbjerg, Stormgade 65, 6700 Esbjerg. 

Kontaktperson: 

Bente Hansen , tlf.nr.: 2899 0133. E-mail: benhan@cancer.dk eller 

Kræftrådgivningen i Esbjerg: Tlf.: 7020 2671, E-mail: esbjerg@cancer.dk 

 

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-syddanmark/

esbjerg/grupperesbjerg/ 
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Sorggrupper for voksne 

Sorggruppe for voksne 

Sorggruppe for voksne, der har mistet. Der er løbende optag. 

Vi hjælper hinanden med at bære sorgen sammen. Her er rum og tid til at fortælle din historie, dele dine 

erfaringer og sætte ord på dine følelser og oplevelser sammen med andre. I gruppen kan vi med vore for-

skelligheder støtte og inspirere hinanden til at finde vej i en svær tid.  

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Sorggruppen er for dig, der synes, at sorgen bli-

ver ved med at fylde for meget. For dig, der føler, at du ikke mere kan ulejlige dine kære med dine tanker 

og oplevelser, eller for dig, der ganske enkelt mangler nogle at dele den sorg, du bærer på, med. Det er et 

rum for gråd, latter, eftertanke - og med tiden forhåbentligt også livsmod. 

Vi lægger vægt på, at samtalen finder sted i en tryg og omsorgsfuld atmosfære, og at der naturligvis er 

tavshedspligt for alle, der er med.  

Mødetider: 

Torsdag kl. 16.00 - 17.30, ca. hver 3. uge 

Adresse:  

Grundtvigskirken, Ribegade 74, 6700 Esbjerg. 

Kontaktperson: 
Sognepræst ved Grundtvigskirken Jane Marie Sognstrup, Tlf.: 4011 8080,  
E-mail: grundtvigs.sogn@km.dk 

 
www.grundtvigskirken.dk under fanebladet ”Aktiviteter” 

Sorggruppe for forældre  

Sorggruppen er for forældre, der har mistet et voksent barn.  

Der er løbende optag.  

Gruppen er baseret på samtale, hvor alle deltager.  

En af kirkens præster er tovholder på gruppen og styrer samtalen.  

Mødetider: 

Aftales, da gruppen ikke er aktiv pt. (1 gang månedligt). 

Adresse:  

Treenighedskirken, Grådybet 23, Esbjerg. 

Kontaktperson: 

Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Tlf.: 4075 0064. 

 

https://www.treenighedskirken.dk/  
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Sorggrupper for voksne 

Sorggruppe for voksne 

Aflastningstjenesten i Esbjerg tilbyder sorggruppe for voksne der har mistet ægtefæller, børn, forældre 

eller andre nære pårørende/venner ved dødsfald. 

Vi indleder altid et forløb med en for-samtale og der er løbende optag.  

Her hører vi din historie og vi fortæller om vores Sorggruppe og vores måde at arbejde med sorgen på. 

Et forløb kan vare fra nogle måneder til op mod et år. 

Mødetider: 

Mandag kl. 16.15, hver uge udenfor skolernes ferie. 

Adresse:  

Zions kirken, Nygårdsvej 103, Esbjerg. 

Kontaktperson: 
Mogens Maagaard, Tlf.: 2870 2008, E-mail: kk@zionskirke.dk 

 

https://www.zionskirke.dk/aktiviteter/sorggruppe/ 

Sorggruppe for voksne 

Aflastningstjenesten i Varde tilbyder sorggruppe for voksne der har mistet ved dødsfald. 

For-samtale tilbydes altid inden start i sorggruppen. Her tales om forventninger og om hvordan gruppen 

fungerer. 

I gruppen tænker vi, at en sorg, der deles, er halv så tung at bære og en glæde, der deles, er dobbelt så 

stor.  

Der er tavshedspligt. 

Mødetider: 

Tirsdage i lige uger kl. 10.00 - 12.00. 

Adresse:  

Frivillighuset, Storegade 25, Varde. 

Kontaktperson: 

Aflastningstjenesten Varde, Marianne Kruse, Tlf.: 2365 6833. 

https://www.aflastningstjenesten.dk/Sorggrupper.1247.aspx 
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Sorggrupper for voksne 

Sorggruppe for efterladte 

Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg tilbyder gruppeforløb for dig, der har mistet en ægtefælle/partner. 

I gruppen vil der blive mulighed for at dele din historie med andre ligestillede samt høre fra de andre, 

hvordan de oplever tabet og sorgen. 

Sammen vil vi tale om de forskellige følelser, tanker og reaktioner, der er knyttet til sorgen, og vi vil også 

tale om, hvordan det nye liv former sig uden den elskede. 

Formålet med gruppen er ikke at komme over sorgen, men at give hjælp til at leve med den, og det at dele 

den med andre, som står i samme situation, kan være med til at give fornyet håb. 

Mødetider:  

Vi mødes 8 gange i gruppen, nye grupper starter op 2-3 gange om året. 

Adresse:  

Kræftrådgivningen i Esbjerg, Stormgade 65, 6700 Esbjerg. 

Kontaktperson: 

Kræftrådgivningen i Esbjerg: Tlf.: 7020 2671, E-mail: esbjerg@cancer.dk 

 

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-syddanmark/

esbjerg/grupperesbjerg/ 
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Sorggrupper for pårørende til demente 

Pårørendegruppe for demensramte 

Sorggruppen er for nærmeste pårørende til en demensramt.  

Der er løbende optag.  

Gruppen er baseret på samtale, hvor alle deltager.  

En af kirkens præster er tovholder på gruppen og styrer samtalen.  

Mødetider: 

Tirsdag kl. 10.00 - 11.30 (1 gang månedligt). 

Adresse:  

Treenighedskirken, Grådybet 23, Esbjerg. 

Kontaktperson: 

Sognepræst Charlotte Gade, tlf.: 5088 2071. 

Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Tlf.: 4075 0064. 

 

https://www.treenighedskirken.dk/  
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