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Altid lige her.
Tre små ord der sammen udgør en ganske kort sætning, og 
som alligevel formår at sige så utrolig meget.



Forældre & Sorg er en organisation med et 
meget klart formål: At være der for forældre, 
som har mistet deres barn. 

Det, at være der for nogen, kan betyde 
mange ting, og i Forældre & Sorg er vores 
fornemmeste opgave at være til med både 
åbne arme og professionalisme. Vi lægger 
stor vægt på et højt fagligt niveau hos både 
fastansatte og frivillige medarbejdere. 

Uanset om jeg kommer på sekretariatet 
eller til en frivilligdag, er jeg altid omgivet 
af mennesker, der brænder for det, vi laver, 
og som udstråler en stolthed over det, vi 
kan i fællesskab. Det er intet mindre end 
fantastisk. Tusinde tak til alle medarbejdere, 
for jeres store engagement. 

I 2020 traf vi et valg om at ville hjælpe flere 
forældre, og det er dejligt, at vi i dag har 
opbakning fra fagpersoner, politikere og 
finansielt til at løfte den opgave. Det har 
betydet, at vi i 2021 kunne hjælpe næsten 
700 forældre, som stod i den ulykkelige 
situation at have mistet deres barn. Og når 
jeg ser de tal, ved jeg, at det altid er alt 
arbejdet værd. For at vi er der for forældrene, 
det er det absolut vigtigste. 

Årets Motiv
Som noget nyt har Forældre & Sorg bedt 
kunstneren Lisa Strøander lave Årets Motiv, 
som nu pryder både postkort, plakater og 
muleposer, som kan købes i vores webshop. 
På motivet står teksten ”Altid lige her”, som 
så fint og rammende indkapsler savnet og 
tankerne omkring det barn, der ikke er her 
mere, men som alligevel er med i hverdagen. 

Jeg kan dog heller ikke lade vær med at 
tænke på, at det også er en sætning, der 
siger ret meget om Forældre & Sorg. For 
indkapsler det ikke også vores formål? Når 
forældre mister deres barn, så skal vi også 

stå klar i kulissen og træde til, hvor der er 
brug for os. Vi skal også være der - altid lige 
her.

Nyt informationsmateriale
I 2021 har vi haft fokus på at opdatere al 
vores informationsmateriale til forældrene 
og implementere vores nye visuelle identitet 
på alle vores platforme og i vores trykte 
materialer – så vi kan kommunikere vores 
viden endnu mere klart og tydeligt ud til 
både fagpersoner og forældrene.

For det er vigtigt, at vores materiale afspejler 
Forældre & Sorg, som den vidensførende 
organisation, vi er. Og det er vigtigt, at 
det materiale er tilgængeligt ude på alle 
hospitaler, så vi kan være med til at sikre, 
at alle forældre bliver grebet og at deres 
situation bliver taget seriøst. 

De næste år bliver spændende
Der er ingen tvivl om, at vi har taget et stort 
ansvar på os. Det er heldigvis et ansvar, vi 
er bevidste om og har kræfterne til at bære. 
Over de næste år vil vi arbejde videre for at 
sikre, at alle forældre, der mister et barn, får 
den bedste specialiserede støtte på tværs 
af faggrænser og sektorer, og vi vil arbejde 
for, at der kommer ens standarder på alle 
hospitaler.

Jeg håber, du vil læse årsskriftet med stor 
interesse. Rigtig god fornøjelse.

Formandens ord

Mange hilsner
Jesper Gade Nissen
Formand i Forældre og Sorg
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I disse år tilbydes der sorggrupper til mange 
forskellige grupper af sørgende, og den 
generelle opfattelse er, at sorggrupper 
er gode for deltagerne. Men hvad ved vi 
egentlig om virkningen? Og hvilke krav 
stilles der til fagligheden bag de grupper, 
der udbydes. Det er et område, der optager 
os meget i Forældre & Sorg, og vi gør vores 
bedste for at sikre, at de tilbud, som vi har 
til forældrene, er funderet i nyeste viden og 
forskning. 

Derfor har vi fulgt adjunkt i psykolog 
Anne Suhrs ph.d.-forskningsprojekt om 
sorggrupper i danske skoler tæt, og vi 
var meget glade for, at hun ville dele 
sine resultater med vores frivillige til 
frivilligdagen i oktober 2021.

Sorggrupper er ikke nødvendigvis for alle
Sorggrupper har for alvor vundet indpas i det 
danske samfund, og der findes efterhånden 
sorggrupper for de fleste hændelser, hvor 
livet gør ondt: Sygdom, skilsmisse, vold, død 
osv. Men hvorfor er de blevet så udbredte 
og hvad fortæller de os om den herskende 
sorgforståelse? 

Anne Suhr har som en af de første i Danmark 
forsket i sorggrupper, og hun har stillet sig 
selv netop de spørgsmål. Og så har hun sat 
sig for at undersøge bagsiden af tendensen, 
nemlig: Hvad er de potentielt skadelige 
effekter af sorggrupper?
Og det er ikke er så let at svare på, for ifølge 
Anne Suhr er der en kæmpe mangel på 
uafhængig forskning på området. 

”Den norske psykiater Finn Skårderud skriver 
i forordet til bogen ’Skadelige samtaler: 
Myten om bivirkningsfri terapi’ af Jørgen 
Flor noget i retningen af, at man bør være 
opmærksom på at alt, der gør godt, også kan 
gøre skade. Med det afsæt mener jeg, at det 
giver mening at have en opmærksomhed på, 
at indsatser, herunder sorggrupper, der har 
en god effekt på nogle, også kan have en 
negativ effekt på andre”, fortæller Anne Suhr. 

Manglende forskning i sorggruppers effekt
”Jeg har forsket i baggrunden for etablering 
af sorggrupper i de danske skoler, og der 
mangler uafhængig, fri forskning om dette 
tilbud til børn”, forklarer Anne Suhr. ”Der 
er behov for at skabe en synergi mellem 

”Alt, hvad der kan gøre godt, kan også gøre skade” 
– Vigtig, ny forskning om sorggrupper



forskning og praksis. For hvem er de 
egentlige eksperterne på feltet? Forskeren, 
der sidder med et teoretisk blik på feltet, 
eller praktikeren, der står midt i feltet på 
daglig basis?”

Den manglende forskning på området 
betyder, at de potentielt skadelige effekter af 
sorggrupper er underbelyst.
 
”Min forskning identificerede, at der er 
begrænset viden om børn, der ikke ønsker 
at starte i en sorggruppe i skolen, eller som 
vælger at stoppe i sorggruppen efter lidt 
tids deltagelse. Hvad er deres begrundelser 
for ikke at deltage og hvorfor vælger nogle 
børn at stoppe i en sorggruppe? Kan de have 
fået det dårligt af at være i en sorggruppe 
på skolen? Eller får de det hurtigt bedre 
og stopper af den årsag? Vi ved det ikke. 
Tematikken om manglende viden om 
det, som man kalder ”drop outs”, er også 
gældende inden for psykoterapiforskning, 
hvor man generelt ikke ved ret meget om de 
klienter, der kun kommer til få sessioner eller 
pludselig ikke dukker op i terapien.” 

Skal alle nødvendigvis sætte ord på deres 
sorg?
Den grundlæggende præmis for en 
sorggruppe er, at mennesker mødes, 
og udveksler tanker og erfaringer med 
ligesindede. Det sker ud fra en antagelse om, 
at det er sundt at tale om sorg. Men hvad nu 
hvis man ikke er blandt dem, som er vant til 
eller føler sig tryg ved at sætte ord på sine 
følelser.

”Generelt bliver sorggrupper omtalt som 
et forum, hvor man at kan sætte ord på 
sin sorg og sine følelser blandt andre 
mennesker i en lignende situation. Men for 
nogle personer kan det være svært, hvis de 
ikke har ord for deres følelser lige nu og her. 
Mennesker reagerer forskelligt i deres sorg, 
og det er ikke alle, som kan indfange sorgen 
sprogligt. Men det betyder ikke, at følelserne 
ikke er til stede. Min kollega, Allan Køster, 
har forsket i personer, der har mistet en 
forælder inden de fyldte 18 år og undersøgt 

den mere kropslige indlejring af sorg, 
hvilket i min optik er en yderst spændende 
vinkel”, uddyber Anne Suhr. ”Spørgsmålet 
om, hvordan gruppeprocesser påvirker 
individets opfattelser og holdninger til sorg, 
er interessant. Bruger jeg de rigtige ord for 
min sorg? Gør jeg de rigtige ting? Sørger jeg 
rigtig? Hvorfor har jeg det ikke ligesom de 
andre i sorggruppen? Det er væsentligt at 
huske, at nogle mennesker, som ikke selv har 
ord for sorgen eller måske et mindre behov 
for selv at sætte ord på sorgen, stadig kan 
få gavn af at lytte. Mens andre kan have det 
svært med at være i et rum, hvor der bliver 
talt om sorg, og ikke nødvendigvis får en god 
oplevelse at lytte til andres sorg. Jeg mener, 
at det er væsentligt at have blik for disse 
forskellige oplevelser.”

De grundlæggende antagelser
Anne Suhrs forskningsresultater er baseret 
på undersøgelser af sorggrupper i danske 
skoler, og hun stiller sig kritisk over for 
sorggruppers grundlæggende præmisser.

”Jeg er interesseret i de grundlæggende 
antagelser omkring sorggrupper i skoleregi, 
f.eks. antagelsen om at børn har gavn af at 
sætte ord på svære følelser og at dele svære 
tanker med ligesindede i en sorggruppe på 
skolen. Min forskning viser, at sorggrupper i 
skolerne bygger på en forståelse af, at det at 
sætte ord på følelser har en helende effekt. I 
min ph.d. stiller jeg spørgsmålstegn ved, om 
det er skolens opgave at tilbyde sorggrupper, 
hvor formålet er deling af svære følelser, 
og hvor skolen træder ind og bliver 
terapeutiserende. Jeg mener, at der er sket 

Anne Suhr

Anne Suhr står bag ph.d.-afhandlingen 
’Sorggrupper i de danske skoler. En so-
cialpsykologisk undersøgelse af grund-
læggende antagelser bag etablering af 
sorggrupper for børn i danske skoler’, 
som blev publiceret i 2021. 
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en terapeutiseringstendens i vores samfund, 
som blandt andet viser sig ved en doktrin 
om, at vi skal have behandlet ubehagelige 
aspekter af tilværelsen, og at det sker ved, 
at vi sætter ord på de svære følelser. Men 
jeg mener ikke, at det nødvendigvis er alle 
mennesker, der ønsker eller kan sætte ord på 
de svære følelser og slet ikke i en gruppe.”

I sin forskning oplevede Anne Suhr, at 
tilbuddet om sorggrupper var baseret på et 
ønske om at sikre børnenes trivsel, men at 
der aldrig blev stillet spørgsmålstegn ved 
sorggruppernes legitimitet. 

”I min afhandling fandt jeg frem til at 
personalet på skolerne, der arbejdede med 
sorggrupper, havde et nuanceret perspektiv 
på skolens rolle i forhold til sorggrupperne, 
men der var ganske få, som stillede 
spørgsmålstegn ved den grundlæggende 
antagelse om, at sorggrupper er gode at 
have.”

Godhedsmagt og den gode intention
Netop det ukritiske blik på sorggrupper er 
en af Anne Suhrs helt store pointer. I sin 
forskning erfarede hun nemlig, at potentielt 
kritiske vinkler blev modargumenteret ud fra 
den gode intention.

”I min forskning blev jeg optaget af den gode 
intention og den magt, der kan knytte sig til 
gode intentioner. Jeg fandt frem til litteratur 
om ’godhedsmagt’ og ’godhedsargumenter’. 
Litteraturen peger på, at den gode 
intention kan være et argument i sig selv, 
og argumentet kan få så stor magt, at det 
kan de-legitimere konstruktiv kritik eller 
skepsis mod den gode intention”, forklarer 
Anne Suhr. ”I forhold til mit forskningsfelt 
er sorggrupper i skolerne baseret på virkelig 
gode intentioner om at hjælpe børn i sorg. 
Hvem vil ikke gerne hjælpe et sorgramt 
barn? Hvilke skoleledere eller ansatte på en 
skole vil sige nej til at hjælpe et barn i sorg? 
Forestil dig, at du som ansat stiller dig kritisk 
over for sorggruppens legitimitet på en skole. 
Du kan risikere at blive anfægtet for at være 
en person, der ikke vil sikre børnenes trivsel. 

Den, der grundlæggende ikke vil hjælpe 
den sørgende. I min afhandling behandler 
jeg emnet om’ godhedsargumenter’ og 
’godhedsmagt’, som jeg finder yderst 
relevant i forhold til at diskutere forskellige 
tilbuds implikationer. Herunder også 
sorggrupper i en bredere forstand.”

At de gode intentioner bliver dominerende, 
kan altså betyde, at så længe sorggrupper 
er oprettet og bliver afholdt i den bedste 
mening, så har personalet magten til at føre 
dem ud i livet. Og det er et problem, siger 
Anne Suhr.

”Den gode intention styrer, men med den 
gode intension kan der godt følge en dark 
side. For overbevisningen, om at det her 
er det rigtige, betyder, at det kritiske blik 
ganske enkelt mangler.”

Der mangler et fagligt sikkerhedsnet i alt 
for mange sorggrupper
Selvom Anne Suhrs forskning omhandler 
sorggrupper blandt børn, så er hendes 
konklusioner utrolig relevante for alle, der 
har tilbud om sorggrupper. For hendes 
forskning tydeliggør, hvor vigtigt det er, 
at de, som er ansvarlige for at afholde 
sorggrupper, forholder sig kritisk til de tilbud, 
som de udbyder, i stedet for blindt at oprette 
sorggrupper fordi det er normen i dagens 
Danmark. 
Den opfattelse er direktør i Forældre & Sorg, 
Birgitte Sofia Horsten, enig i. 

”I disse år sker der meget på sorgområdet. 
Der igangsættes mange initiativer, og 
vi bliver nødt til at erkende, at nogle af 
tiltagene er potentielt skadelige. At nogle 
tiltag er funderet i gode viljer mere end i 
viden. Og et af de områder er sorggrupper, 
hvor vi alt for mange steder ser, at de 
udbydes og igangsættes med gode 
intentioner, men at sorggruppelederne 
mangler faglige forudsætninger for at lede 
dem, at der ikke er et system rundt om 
grupperne til at passe på deltagerne og at 
der ikke følges op på deltagerne over tid.”
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Ifølge Birgitte Sofia Horsten er der mange, 
som har stor gavn af at møde ligesindede 
i en svær tid, men det er essentielt, at der 
kommer en accept af, at sorggrupper kræver 
et solidt fagligt fundament. Det indebærer 
både, at der sikres ordentlig visitation, og at 
der ikke er personsammenfald mellem dem, 
der visiterer til sorggruppen, dem, der leder 
sorggruppen og dem, følger op på, hvordan 
det har været at deltage i sorggruppen. 

”Sikrer vi ikke ordentlige rammer, så ved vi, 
at det potentielt kan være direkte skadeligt 
for deltagerne at være med i en sorggruppe. 
Jeg er helt enig med Anne Suhr, og vi ser 
desværre mange af hendes pointer fra 
børneområdet gå igen blandt sorggrupper 
for voksne. Vi er mange organisationer m.m., 
som arbejder for at hjælpe mennesker, der 
har det svært, og det er så utrolig vigtigt, 
at vi sikrer, at vi faktisk hjælper dem og 
ikke skader dem yderligere. For det kan 
være stort set umuligt for den sørgende 
at gennemskue, om der er kvalitet og 
ordentlighed bag den sorggruppe, som de 
tilmelder sig”, understreger Birgitte Sofia 
Horsten.

Sorggrupper i Forældre & Sorg 
Mødet med Anne Suhr og hendes forskning 
har allerede haft betydning for måden, som 

Forældre & Sorg nu afvikler sorggrupper 
på. Anne Suhrs meget interessante og 
relevante resultater gør det tydeligt, at det 
er vigtigt med en klar rammesætning: Hvad 
er formålet med sorggruppen og hvad skal 
deltagerne have ud af at være med? Og så 
understreger forskningen også, hvorfor det 
er så vigtigt, at deltagerne bliver visiteret 
til i en sorggruppe, så de ved, hvad de siger 
ja til, og at der følges op på deltagerne, når 
gruppen afsluttes.

”I Forældre & Sorg har vi hele tiden visiteret 
til vores sorggrupper og fulgt op på 
deltagere, men efter at have læst Annes 
Suhr afhandling og drøftet emnet med hende 
så har vi sikret endnu flere kontaktpunkter 
mellem vores psykoterapeuter og 
forældrene. Vi har bl.a. skærpet kravene for 
visitation, så det altid er begge forældre, når 
der er tale om et par, der skal være i kontakt 
med en af vores psykoterapeuter inden 
gruppens opstart. Vi har også indført flere 
obligatoriske samtaler med en psykoterapeut 
efter sorggruppens afvikling. På den måde 
har vi styrket forudsætningerne for, at 
sorggruppen bliver en positiv oplevelse 
for deltagerne, og det giver os samtidig 
en mulighed for at gribe de forældre, som 
eksempelvis oplever en reaktion over tid”, 
afslutter Birgitte Sofia Horsten.



Cecilie Hother har sammen med techekspert 
David Guldager og tv-vært Steen Langeberg 
doneret 50.000 kr. til Forældre & Sorg.

Deres besøg på Fort Boyard i sensommeren 
2021 resulterede nemlig i en sejr i 
underholdningsprogrammet Fangerne på 
Fortet. Her fik de mulighed for a donere 
vinderpræmien til et godt formål, og ifølge 
Cecilie Hother var det ikke nogen svær 
beslutning at donere pengene til Forældre & 
Sorg. 

”David og Steen er nogle helt fantastiske 
fyre. Alle har en hjertesag, og vi satte os ned 
og talte om, hvilke vi hver især havde. Og 
meget hurtigt, da jeg fortalte, hvad 50.000 
kroner kan gøre for andre, som har brug for 
terapi og støtte, blev vi enige om, at Forældre 
& Sorg skulle have pengene, hvis vi vandt. 
Det var egentlig en enormt kort snak, for 
både Steen og David syntes, at det var et 
fantastisk formål og en god måde at hjælpe 
andre på.” 

”Sorgen er min følgesvend gennem livet”
Siden midten af oktober har Cecilie Hother 
rejst rundt i verden med sin familie, og da vi 
fanger hende på FaceTime, så er det tidlig 

morgen i Los Angeles, hvor de i skrivende 
stund befinder sig. Vi har ringet til hende 
for at høre mere om, hvorfor det netop 
var Forældre & Sorg, som skulle modtage 
præmiepengene.

”Det er dejligt at give noget tilbage. Selvom 
det er så lidt. Alt for lidt. Jeg ville ønske, at 
jeg kunne gøre mere.” 

Cecilie Hother har, siden hun mistede sin 
søn, Karl, i 2019, været meget åben om sin 
sorg, og om hvordan hun fandt støtte hos 
Forældre & Sorg. 

”Sorgen er en følgesvend, og man lærer at 
leve med at have mistet sit barn. Jeg kommer 
aldrig til at sige, at der kommer noget godt 
ud af det, men det sætter ting i relief. Og 
jeg ville ikke være nået dertil, hvis jeg ikke 
havde fået hjælp. Jeg skal være sammen med 
sorgen resten af livet, og vi skal være gode 
venner. Det har Forældre & Sorg hjulpet 
med, og det har haft, dengang og i dag, så 
stor betydning for mig.”

Selvom sorgen over Karl ikke længere er 
altoverskyggende, så er den stadig med 
hende, og den dukker især op i situationer 

”Jeg er stadig taknemmelig” – Cecilie Hother har doneret 
50.000 kr. til Forældre & Sorg

Du kan også gøre en forskel for forældre i sorg
Forældre & Sorg er en privat organisation, som er delvis finansieret af offentlige midler, 
og derfor gør alle donationer - små som store – en forskel. De er nemlig med til at sikre, 
at vi fortsat kan tilbyde gratis terapeutiske samtaler til forældre, som mister et barn – for 
ingen må stå alene i sorgen.

Hvis du ønsker at støtte os, så kan du gøre det ved at donere et engangsbeløb, gennem 
månedlige donationer eller årlige indbetalinger. Donationer er fradragsberettigede. 
Du kan også starte din egen indsamling via BetterNow.

Du kan læse mere om de forskellige donationsmuligheder på vores hjemmeside under ’Støt 
os’, hvor du også kan sende donationer.
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eller perioder, hvor der sker nogle særlige og 
betydningsfulde ting. Her kan Cecilie Hother 
stadig benytte sig af de værktøjer, som hun 
fik dengang hos Forældre & Sorg.

”I dag kommer sorgen for mig i forskellige 
stadier. Når der sker nogle større ting i mit 
liv, så tænker jeg på, hvor Karl ville have 
været nu. For eksempel nu her hvor hans 
storesøster snart skal i skole. Og jeg ville 
ikke være nær så godt rustet til at være med 
sorgen, når den rammer i de situationer, hvis 
jeg ikke havde haft de terapeutiske samtaler. 
Jeg er stadig taknemmelig.”

”Det er dejligt, hvis det kan være med til at 
gøre en forskel.”
For Cecilie Hother betyder det meget, at hun 
kan være med til at gøre en forskel for de 
forældre, som 
står med den måske største sorg, vi som 
mennesker kan opleve.

”Tænk hvis der sidder nogen derude, som 
ikke ved, at Forældre & Sorg eksisterer. Det 

er dejligt, hvis det kan være med til at gøre 
en forskel. Bare for ét forældrepar eller én 
mor. Så har jeg gjort noget godt for nogen 
i en rigtig svær situation, og som står det 
sværeste sted i livet.” 

I Forældre & Sorg har vi valgt, at hele 
beløbet skal gå til at sikre gratis terapeutiske 
samtaler til forældre, som mister et barn, og 
det glæder Cecilie Hother.

”Terapien gjorde så stor en forskel i forhold 
til at acceptere og arbejde med sorgen for 
mig som person og også for mit parforhold. 
Så det er virkelig dejligt, at pengene er blevet 
øremærket af jer til det formål.”

Hør Cecilie Hother i vores podcast
I vores podcastserie ”Forældre & Sorg – En 
podcast om at miste sit barn” kan du i afsnit 
1 ’Gravid igen’ høre Cecilie Hother fortælle 
om at være gravid med Aksel, efter hun 
mistede Karl.

Billede lånt fra Viaplay.
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Journalist og forfatter Esben Kjær fremhæver, 
at allehelgensgudstjenesten giver ham 
en mulighed for at udtrykke sin sorg, sin 
længsel og at have et samvær med sin 
søn sammen med andre, der er i samme 
magtesløse sorg. For vi skal huske at skabe 
fællesskaber i sorgen, og at sorgen er et 
fælles anliggende.
 
Hvert år, den 1. søndag i november, afholder 
Forældre & Sorg allehelgensgudstjenester 
i samarbejde med kirker landet over. Og 
selvom det har været en fast tradition i 
Forældre & Sorg siden 1994, så var 2021’s 
arrangementer noget ganske særligt. Det 
var nemlig første gang, der blev afholdt 
gudstjenester til minde om alle de børn, som 
ikke er her længere.

Blandt deltagerne ved 
allehelgensgudstjenesten i Vor Frue Kirke 
i København var P1-radiovært Esben 

Kjær, som mistede sin søn, Sebastian, 
til kræft i 2012. For Esben Kjær er 
allehelgensgudstjenesterne en vigtig 
markering af de døde, og i år var første gang 
han deltog i et arrangement kun rettet mod 
forældre, som har mistet et barn, og deres 
pårørende.

”Jeg blev glædeligt overrasket over at 
konstatere, at gudstjenesten var rettet 
mod folk, der har mistet børn. Helt 
grundlæggende er det enormt vigtigt for 
efterladte at fortsætte samværet med de 
døde.”

”Vi skal tale om de døde og fortælle 
historier om dem”
Med udgangspunkt i egne erfaringer har 
Esben Kjær skrevet bøgerne ”Min usynlige 
søn” og ”Døden – en overlevelsesguide”, og 
han er særligt optaget af, hvordan efterladte 
har et forhold til de døde. Forhold, der i 

”Der er meget fællesskab i døden og sorgen” – En samtale 
med Esben Kjær om ritualers betydning i sorgen



høj grad udfolder sig i de historier, som de 
efterladte fortæller om deres kære, og i de 
ritualer, som de udfører. Men det kan være 
svært for de efterladte, for hvor der i de 
fleste samfund verden over eksisterer en 
kultur, ritualer og et sprog for døden, som er 
dybt forankret i historien, så oplever Esben 
Kjær, at vi har fjernet den del fra nutidens 
Danmark.

”Jeg forstår her ritualer i ordets bredeste 
forstand. 95% af ritualer er personlige og 
private af natur. F.eks. er det et ritual at gå 
på kirkegården, men det kan også være alt 
muligt andet, som at ”invitere” de døde til 
middag, eller at se en bestemt sommerfugl, 
der sætter sig hos en, som en hilsen fra den 
døde. Det, de har tilfælles, er, at ritualer er 
meningsfulde for dem, som udøver dem. Hvis 
man er følelsesmæssigt investeret i dem, så 
virker de.”

For Esben Kjær er ritualer en måde at have 
de døde med i livet, fordi de giver os et sprog 
for det, vi ellers ikke kan udtrykke, og en 
mulighed for at handle midt i afmagten. Og 
selvom langt de fleste ritualer er personlige, 
så har vi ifølge Esben Kjær både som 
privatpersoner og som samfund brug for 
mere kulturelt forankrede, fælles ritualer – 
f.eks. i kirken.

”Ritualer fungerer bedst, når de er kollektive. 
Der er de stærkest. Når de er rodfæstet i 
vores kultur. Dem har vi en mangel på, for i 
Danmark er der nærmest kun begravelsen. 
Det er relativt nyt, at allehelgen er blevet 
interessant for folkekirken. Og det skal 
vi glæde os over, at den er blevet, for 
allehelgensgudstjenesterne er også et ritual.”

”Allehelgensgudstjenester er den eneste 
prædiken, hvor der er plads til de døde”
Selvom allehelgen går tilbage til 
middelalderen, så har den ikke altid haft 
samme plads i den protestantiske kirke, 
som den har i dag, og selvom det er godt, at 
allehelgen i dag bliver markeret, så er det 
langt fra nok, mener Esben Kjær.

”Jeg har brug for at være sammen med mine 
døde, og allehelgensgudstjenesterne er et 
godt ritual. Men det er selvfølgelig slet ikke 
nok, for det er kun én gang om året. Jeg 
kan ikke forstå, hvorfor de døde ikke fylder 
hver gang, der er gudstjeneste. Hvis jeg var 
nyslået sørgende og sorgen fyldte alt, så 
ville jeg opleve, at døden ikke fik plads i de 
almindelige gudstjenester. De døde er slet 
ikke inviteret med. Jeg føler ikke, at mine 
døde får nogen plads.”

Esben Kjær bruger selv kirken 
jævnligt, og han kommer altid til 
allehelgensgudstjenesterne, fordi kirken her 
lader de døde fylde i kirkerummet.

”Det er vigtigt, fordi det giver os et 
sprog, og det giver mig en mulighed for 
at udtrykke min sorg og min længsel 
og at have et samvær med min søn. 
Allehelgensgudstjenesten giver mig 
mulighed for at gøre noget for min søn, 
og her kan jeg få lov til at udtrykke min 
kærlighed til ham, selvom jeg i praksis er 
berøvet den mulighed.”

Magten over livet
Når Esben Kjær selv bliver inviteret til at 
prædike i kirker, så taler han bl.a. om, at 
vi som mennesker skal kunne give slip på 
kontrollen og være med den magtesløshed, 
der er et menneskeligt grundvilkår, men 
som vi i høj grad forsøger at fjerne os fra i 
vores del af verden. For i takt med det øgede 

Om Esben Kjær

Esben Kjær er journalist og radiovært 
– og så er han som foredragsholder en 
stemme i sorgdebatten. Esben Kjær er 
bl.a. kendt for sit værtskab i DR-doku-
mentaren ”Kunsten at miste” og som 
forfatter til bøgerne ”Min usynlige søn 
– kunsten at leve med sine døde resten 
af livet” og ”Døden – en overlevelses-
guide”.
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samfundsfokus på at tage ansvar for eget 
liv og muligheder, så er vi også begyndt 
at tro, at vi har langt mere indflydelse på 
livets tildragelser, end vi har. Vi er så at sige 
blevet gud i eget liv.

”Jeg er meget optaget af løgnen om, at vi 
har mere magt over livet, end vi har. Døden 
bliver så en meget brat opvågnen, hvor vi 
endelig indser, hvor magtesløse vi er. Men 
denne magtesløshed skal vi kunne rumme. 
For hvis vi prøver at være gud vores i eget 
liv, så ender vi uden magten over de ting, 
som sker, men vi har stadig ansvaret for 
det.”
Blandt andet derfor giver kirken – selvom 
den er fattig på traditioner og ritualer 
omkring de døde – alligevel mening.
”Død og sorg udløser en eksistentiel krise. 
Spørgsmålene om ”hvorfor skete det” og 
”hvad er meningen med det hele”, hører 
også til i kirken, hvor tro jo netop er en måde 
at forholde sig til magtesløsheden på.”

”Man skal selv have oplevet at miste for at 
forstå enormiteten af døden”
Når Esben Kjær taler om kirken bliver det 
tydeligt, at allehelgensgudstjenesten udgør 
et vigtigt kollektivt ritual, der giver mulighed 
for at synliggøre den sorg, der følger med at 
miste en elsket.

”Det faktum, at man sidder med en masse 
ligestillede, styrker magtesløshedens 
fællesskab, som vi er en forbandet del af. 
Der er meget fællesskab i døden og sorgen, 
og det er jeres arrangement et eksempel 
på. Sorgen skal have et udtryk. Også gerne 
offentligt, for sorg er et fælles anliggende.”

Tak for i år
Forældre & Sorg vil gerne takke alle, der 
deltog ved allehelgensgudstjenesterne 
rundt om i landet. Vi var glade for at se så 
mange fremmødte efter en lang periode med 
nedlukninger og den digitale gudstjeneste, 
som vi arrangerede sidste år grundet corona.

Næste års allehelgensgudstjenester bliver 
afholdt søndag d. 6. november 2022.



Giv håb til mennesker i den største sorg

Vores frivillige medarbejdere er en af grundstenene i Forældre & Sorg, og de udfører et 
vigtigt og meningsfyldt arbejde.

I 2021 var vores frivillige med til at:

 • facilitere sorggrupper
 • afholde forælder-til-forælder kontaktforløb
 • være værter ved novembers allehelgensgudstjenester 

Vil du være med på holdet fra 2022 og gøre en forskel for forældre i sorg?

Du kan læse mere om arbejdet, og om hvordan du selv bliver frivillig på 
foraeldreogsorg.dk/bliv-frivillig/
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Hun føler, hun er den heldigste kunstner 
i verden. For hun laver noget, der har stor 
betydning for de mennesker, der kommer til 
hende. Heather Spears er kunstner og tegner 
døde spædbørn. Hun giver forældrene 
et blidt og fint minde for livet om deres 
spædbarn, og hun gør det med en særlig 
sans og respekt for detaljen.

Om natten gik hun rundt på stuerne på 
neonatalafdelingen på Rigshospitalet, hvor 
hun tegnede de små babyer, der af den ene 
eller anden årsag var kommet alt for tidligt til 
verden. 

De lå der i deres kuvøser med strikkede 
huer på, nogle med slanger i næse, mund 
og vener, andre med forbindinger rundt 
om deres sårbare hænder og fødder. Hun 
tegnede dem. Nænsomme, blide strøg der 
fangede alle detaljer og hvert et træk, der 
gjorde at de små babyer skilte sig ud fra 
hinanden.  

Hendes kæreste emne
Det er i dag mange år siden, at den canadisk 
fødte tegner og digter Heather Spears 
begyndte at tegne babyer. Det var svært i 
begyndelsen, syntes hun. Men når hun i dag 
tæller sammen, har hun tegnet over 6000 
babyer, så teknikken er blevet finpudset med 
årene. Hun har lært at tegne babyer med en 
sådan finhed og blidhed, der gør, at ikke bare 
er hun er en yderst anerkendt kunstner, hun 
har også udgivet flere bøger og underviser i 
tegneteknik. 

Heather Spears er en ældre dame, hendes 
hjem dufter af bøger, hygge og hjemmelavet 
julekonfekt. Hun sidder roligt i sin sofa iført 
uldne hjemmesko, mens hun fortæller om 
sine tegninger og sin kunst med en melodisk 
canadisk accent.  

Heather Spears fortæller, at hun føler sig 
heldig. Fordi hendes kunst, hendes tegninger 
og digte er det i verden, hun helst vil lave 
og bruge sin tid på. Da hun valgte at tegne 
for tidligt fødte babyer, var det i starten for 
at kunne lære at tegne disse små smukke 
mennesker, som ingen andre før havde 
tegnet. Det blev hendes kæreste emne, og 
når hun i dag tegner døde spædbørn, er 
det for at give forældrene et blidt, fint og 
realistisk minde for resten af livet om det lille 
menneske, der har rørt dem så dybt.   

”Et foto kan være så ubarmhjertigt. Derfor 
tror jeg, at så mange forældre vælger at 
få tegnet deres døde spædbarn. Alle jeg 
har tegnet for er glade for resultatet, og 
forældrene har tit fortalt mig, at de græder, 
når de ser den færdige tegning. De skriver, 
at de føler en glæde over tegningen, men 
samtidig er der en sorg”, siger Heather. 

Tegner akkurat som forældrene husker 
deres barn
Der er blevet tegnet mange babyer, både 
de der klarede den og de der ikke gjorde, af 
Heather Spears´ hånd siden de stille nætter 
på Rigshospitalets neonatalafdeling. Hun 
har kopi af hver og en tegning gemt i sine 
arkiver, og de fleste af spædbørnene og 
deres forældre husker hun. Når forældrene 
skriver til hende, at de er blevet forældre 
igen, og beder om en tegning af det nye 
barn, gør det Heather Spears glad. Ofte, efter 
forældrenes ønske, tegner Heather Spears 
barnet sammen med det døde barn og nogle 
gange med flere søskende. En gang skrev en 
mor et brev til Heather Spears. Hun skrev, at 
den tegning, som familien havde fået lavet 
af deres døde barn med deres levende børn, 
hang i stuen som et fredeligt minde.   
For Heather Spears er det et udtryk for, at 

Heather Spears, kunstneren der tegner døde spædbørn
I april 2021 gik Heather Spears bort, og i den anledning genudgiver vi denne 
artikel med og om hende. Artiklen blev bragt første gang i Årsskrift 2016. 
Billederne blev anvendt med forældrenes tilladelse.
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hun har betydet noget for forældrene, og den 
betydning i deres liv, giver hendes arbejde så 
meget mening. 

”Det er hårdt arbejde, og det er krævende, 
for jeg stræber altid efter, i hver eneste 
tegning, at gøre det perfekt. Det vigtigste 
succeskriterie for mig er de tilkendegivelser, 
jeg får fra forældre. De kommer og siger til 
mig, at jeg har tegnet deres barn akkurat, 
som de selv husker det”, siger Heather.

Men på trods af at det er en hård opgave, 
hver gang Heather Spears tegner et dødt 
spædbarn, så lader hun ikke tårer eller 
andre overvældende følelser komme ud, 
mens hun tegner. For mens hun tegner, er 
hun fokuseret på det lille barn og på at få 
alle detaljer, alt det hendes øje ser, ned i 
tegningen.  

Heather Spears har to gange tegnet i to 
seks-ugers projekter i Gaza og Jerusalem, 
hvor hun tegnede palæstinensiske børn 
under uroligheder i de besatte områder. 
På et hospital i Jerusalem blev hun bedt 
om at tegne en lille pige, der var blevet 
skudt i hovedet med en blykugle, mens hun 
blev opereret. Efter en vellykket operation, 
talte Heather Spears med lægen, der brød 
grædende sammen.  

”Han forklarede mig, at han ikke kunne 
lade sine følelser tage over og begynde at 
græde, for så kunne han ikke operere og 
dermed hjælpe de her børn. Det synes jeg 
er et godt eksempel på, at man kan stille 
sine følelser på standby for en stund, for at 
gennemføre det, som optager hele ens hjerte 
og opmærksomhed”, forklarer Heather. 



Fik sin tegneteknik på plads
Det var i 1983, at Heather Spears begyndte 
at tegne babyer på neonatalafdelingen. Det 
var ikke nemt at få adgang til Rigshospitalets 
neonatalafdeling, fortæller hun. Hun 
skulle igennem tre måneder med snakke, 
telefonopringninger og spørgsmål fra 
lægerne. Det var helt fint, syntes hun, for 
da hun endelig fik lov at gå stille omkring 
på gangene på neonatalafdelingen, var hun 
glad. Forældre blev spurgt per brev, om 
Heather Spears måtte tegne deres baby, og 
de fleste forældre gav lov. De fik til gengæld 
en kopi af tegningen af deres baby, og 
Heather Spears fik sin tegneteknik grundigt 
på plads. I 1986 fik Heather Spears udgivet 
sin første bog, ”Drawings from the Newborn” 
med digte og tegninger af for tidligt fødte 
babyer udgivet. Det åbnede mange flere 
døre både herhjemme og i udlandet, og 
Heather Spears har gennem årene tegnet for 
tidligt fødte babyer og døde spædbørn på 
hospitaler i både USA, Canada og England. 

Forældrene er til stor hjælp
I dag sidder Heather Spears oftest 
hjemme og tegner ud fra et foto, hun får af 
forældrene. Men hun har også været ude på 
fødestederne og tegnet spædbørn, der lige 
er døde.  

Hun får altid meget hjælp fra forældrene, 
der fortæller hende om træk, detaljer og 
små ting de husker, udover hvad et foto kan 
fortælle.  

”I dag bruger langt de fleste deres 
smartphones til fotos, men det kan ikke 
forstørre detaljer på samme måde som et 
rigtigt kamera. Derfor har jeg i dag langt 
mere brug for, at forældrene kan give mig 
de detaljer om deres barns udtryk og træk, 
som i sidste ende gør, at jeg kan tegne deres 
barn, så de føler, tegningen ligner. Oftest 
er forældrenes fotos skuffende, men vi kan 
samarbejde og nå til den tegning, de ønsker 
sig. Tit skal jeg sammensætte detaljer fra 
forskellige fotos, og det kan jeg. Jeg ved, jeg 
kan stole på forældrene – deres hukommelse 
om barnet er for evig”, siger Heather. 

Og tegningerne af spædbørn ligner det barn, 
som forældrene alt for tidligt har sagt farvel 
til. Hver tegning er tegnet af en nænsom, 
omsorgsfuld og dygtig hånd. Heather Spears 
gør sit bedste hver gang, i hver tegning, i 
hver lille skæbne.
  
”Det, der gør mig glad, er, når forældrene 
kommer til mig og siger, at den tegning jeg 
har lavet til dem, hænger i deres hjem, at de 
kigger på den hver dag, og de mindes deres 
barn”, siger Heather. 
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Den 3. februar 2021 så Den Internationale 
Mindedag for Forældre i Sorg dagens lys 
for første gang. Som med vores øvrige 
arrangementer blev mindedagen afholdt 
som en online-begivenhed, og den store 
opbakning viste på fineste vis, hvordan et 
fælleskab kan tage mange former og kan 
udfolde sig trods fysisk afstand. 

En særlig dag med en helt særlig sang
Som et særligt indslag havde Ulrik Brundin 
og Helene Bak, som begge har oplevet at 
miste et barn, indspillet deres helt egen 
version af Per Krøis Kjærsgaards smukke 
sang, Linedanser – en sang om at turde vove 
livet og om at tro på håbet, også når livet gør 
allermest ondt.

”Sangen sætter ord på livet. At der skal være 
plads til både glæde og sorg. At de godt kan 
eksistere ved siden af hinanden på lige fod. 
Det er noget, jeg først rigtigt har forstået 
efter, at vi mistede. Før da var det hele mere 
sort/hvidt. Trist/lykkeligt. Nu er der plads 
til begge ting, og det er på en måde rigtig 
forløsende”, fortæller Helene Bak.

At miste sit barn er nok den største sorg, 
forældre kan opleve, og Linedanser handler 
netop om at vælge livet, også når det er 
allersværest.

”Sangen er jo en hyldest til livet, og 
indeholder en række tanker og råd om, 
hvordan man bedst kommer igennem det”, 
forklarer Ulrik Brundin. ”Samtidig indeholder 
den et super budskab om, at selvom livet en 
gang imellem gør ondt, så bliver det også 
godt igen en dag. Og vi har jo alle prøvet at 
miste, og stå i en situation hvor livet virkede 
fuldstændig meningsløst og helt sort, men 
også efterfølgende oplevet at selvom intet 
bliver som før, så kan livet gå videre, og man 
kan finde mening og lys og glæde igen.”
Også for Helene Bak er det en sang med et 
vigtigt budskab.

”Det at turde levet livet velvidende, at det 
kommer til at gøre ondt på den ene eller 
den anden måde, det er jo essentielt, men 
samtidig også helt vildt svært. For ingen 
ønsker sig sorg og ulykke, men det er svært 
at undgå og et livsvilkår for de fleste. Og jo 

Den Internationale Mindedag for Forældre i Sorg



mere vi snakker med hinanden om det, jo 
mere mister det pusten.”

Mindedagen giver plads til sorgen
Sorg kan føles enormt ensom, og det 
kan være rart at mærke, at du ikke er 
alene. Det er det, som en International 
Mindedag for Forældre i Sorg kan. Ved 
at tænde lys sammen med andre kan du 
opleve fællesskabet med forældre, som 
også har mistet, og sammen kan I markere 
kærligheden til jeres børn.

”Det er fantastisk idé med en mindedag, for 
det er så vigtigt at mindes og mærke efter, 
og det at tænde lys i mørket er så flot et 
symbol på det at kæmpe med sorgen og 
forsøge at finde sig selv og sin vej igen efter 
at have mistet”, siger Ulrik Brundin.

For Helene Bak betyder dagen helt konkret 
også en synliggørelse af det, som er usynligt 
for andre.

”Mindedagen er vigtig, fordi ens tab bliver 
synligt. Det er vigtigt, at vi husker og giver 
sorgen og vores børn plads, selvom de tog 
afsted alt for tidligt.”
 
Vi ses i 2022
I 2022 afholdes Den Internationale Mindedag 
for Forældre i Sorg igen d. 3. februar, og 
denne gang markerer vi også dagen online 
med lystænding for de børn, som vi elsker 
og savner. Som afslutning på aftenen synger 
vi naturligvis sangen Linedanser – og denne 
gang som en fællesang.

Den Internationale Mindedag for Forældre i 
Sorg er for alle forældre, som har mistet et 
barn, og deres pårørende, og vi glæder os til 
at se jer til en smuk mindestund i skæret fra 
de mange lys.

Du kan læse mere om arrangementet på 
vores hjemmeside.

Altid.
Lige.
Her.
Tre små ord der sammen udgør en ganske 
kort sætning, og som alligevel formår at sige 
så utrolig meget.

Altid lige her
Bag motivet står kunstneren Lisa Strøander, 
der med sin tekst både blidt og præcist 
favner kærligheden til dem, som er her, og til 
dem, som ikke er her mere.

”Jeg forestiller mig, at sorgen over at have 
mistet et barn forandrer sig, som årene går. 
At sorgen bliver en del af livet, at livet bliver 

en del af sorgen, men at én ting bliver ved 
med at være det samme: At den man har 
mistet, altid er lige her. I hjertet og med i 
livet”, siger Lisa Strøander.

For Lisa Strøander blev sætningen ”Altid lige 
her” ved med at komme tilbage til hende.

”Den siger det hele helt kort, samtidig 
med at den er diskret. Hvad sætningens 
betydning er, er op til den enkelte, og 
personer udefra kan selv lægge deres tanker 
i det. Sorg og savn kan komme til udtryk på 
lige så mange måder, som der er mennesker, 
og det er vigtigt for mig, at ordene er 
personlige og nærværende og samtidig åbne 

”Den man har mistet, er altid lige her. I hjertet og med i 
livet” – Kunstneren Lisa Strøander har designet Årets Motiv 
2021 for Forældre & Sorg
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for fortolkning”, forklarer Lisa Strøander om 
teksten.

Om motivets udformning fortæller hun: 
”Fordi ordene siger det hele i al deres 
enkelhed, så har jeg valgt at lade teksten 
stå frit og ikke plastre det til med en masse 
detaljer. Udover hjertet.”

”Jeg følte mig meget ydmyg ved opgaven”
Da vi spurgte Lisa Strøander, om hun ville 
designe et motiv til Forældre & Sorg, så 
var hun hurtig til at svare ”ja”, og hun gik 
til opgaven med en ydmyghed og respekt 
for dem, som har mærket livet, når det gør 
allermest ondt.

”At opleve at miste et barn er det hårdeste, 
jeg kan tænke mig, man som menneske kan 
komme ud for, og jeg følte mig meget ydmyg 
ved opgaven om at skulle finde en passende 
tekst til den livssituation.”

Køb motivet og støt Forældre & Sorg
På vores webshop kan du købe motivet både 
som kunstplakat, som kort og som mulepose. 

Når du handler på vores webshop, så køber 
du ikke bare et produkt af høj kvalitet. Du er 
samtidig med til at støtte vores arbejde, så 
Forældre & Sorg fortsat kan tilbyde gratis 
terapeutiske samtaler til forældre, som har 
mistet et barn – for ingen må stå alene i 
sorgen.

Om Lisa Strøander

Lisa Strøander er særligt kendt for sine 
papirklip, hvor hun med sit enkle og 
meget sigende udtryk formår at indfan-
ge store og små hverdagsbetragtninger. 
Hendes arbejde er med Lisa Strøanders 
egne ord ”hverdagspoesi skåret sort på 
hvidt”.
Du kan læse mere om Lisa Strøander og 
se hendes øvrige arbejde på lisastroe-
ander.dk. Du kan også følge hende på 
Instagram-profilen @lisastroander.
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”Min historie er ikke facit, men det er en 
fortælling om, hvordan man kan takle en 
krise. For mig giver det mening at fokusere 
på det, som jeg kan, i stedet for på det, som 
jeg ikke kan. Måske kan andre bruge det til 
noget”, fortæller Jesper Vollmer.

D. 9. oktober 2021 kunne deltagerne ved 
Forældre & Sorgs årsmøde høre Jesper 
Vollmer fortælle om sit liv før, under og efter 
den ulykke, der i 2015 var tæt på at koste 
ham livet. 
For da Jesper Vollmer på en ferie i Thailand 
brækkede nakken, så ændrede livet og 
hverdagen sig på et splitsekund. 

Jesper Vollmer er nok mest kendt for at være 
kok. Først for kongehuset og senere på tv. 
Men når Jesper Vollmer skal fortælle om sig 
selv, så er det sportsmanden og familiefaren, 
som er i fokus, for han er far til to drenge og 
nåh ja, så er han gift med Annette Heick. 

Humoren som helende
I perioden efter ulykken måtte Jesper 
Vollmer indse, at der var mange ting, 
som var anderledes. Kokken var ikke-
eksisterende, og sportsmanden var blevet 
en genoptræningsmand. Men netop Jesper 
Vollmers store passion for sport skulle vise 

sig at være en hjælpende hånd. For med 
Jespers Vollmers egne ord, så var han vant 
til, at det godt måtte gøre ondt, før det 
gjorde godt, og det var ikke et problem for 
ham at træne. 

”Når jeg oplevede, at jeg kunne lidt mere i 
dag end jeg kunne i går, så klappede jeg mig 
på skulderen for det. Det, der gør nas, det 
er det, som motiverer mig. Jeg skubber dét 
foran mig, som jeg ikke kan lide at tænke på. 
Og så fokuserer jeg på her og nu, på i dag.”

En tilbagevendende følgesvend i 
genoptræningen var humor, og den viste 
sig at have en helende effekt. Den positive 
tilgang til genoptræningen betød, at der 
blev leet meget i fysioterapien, og det blev 
et bevidst valgt fra Jesper Vollmers side at 
gå til hele genoptræningsopholdet med den 
indstilling, at det nyttede noget at træne. 
Som ekstra motivation gjorde det en forskel 
for ham, at han var med til at skabe en god 
stemning imens, og faktisk viste hans humor 
og humør sig at smitte positivt af på de 
mennesker, som var indlagt samtidig med 
ham. 

”Jeg er blevet en anden mand. Det bliver man, når man 
får revet tæppet væk” – Jesper Vollmer om ulykken, der 
ændrede hans liv.
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Hvem er jeg nu?
Efter et intenst genoptræningsforløb blev 
Jesper Vollmer udskrevet i juni 2015. Men 
det var en forandret mand, som nu vendte 
hjem til familien. Både fysisk og psykisk. 

”Jeg ser rigtig meget af alt det positive, 
men det er jo ikke lutter lagkage det hele. 
Jeg er blevet en anden mand. Det bliver 
man, når man får revet tæppet væk. Det 
har været hårdt. Og det har da også krævet 
parterapi, for både Annette og jeg var begge 
forandrede mennesker.” 

Og selvom humoren og den positive 
livsindstilling førte Jesper Vollmer langt, så 
blev han også ramt at livets hårde realiteter. 

”Det var ikke sådan her, det skulle være. Det 
var ikke, som det plejede. Og det kunne godt 
slå mig helt ud. Rigtig tit, når jeg oplevede 
ting, som jeg ikke længere kunne og ikke ville 
komme til at kunne, så brød jeg sammen.”

Derhjemme oplevede Jesper Vollmer, at 
hans drenge hurtigt tilpassede sig den nye 
hverdag, og erfaringen blev, at når han og 
Annette var rolige i situationen, så var deres 
børn det også. Når de havde en reaktion, 
så havde børnene det til gengæld også. 
Måske derfor viste Jesper Vollmer sig fra sin 
stærkeste side til at begynde med, men på et 
tidspunkt gik det op for ham, at hans drenge 
netop kun så deres ”stærke far”, og at det 
ikke var det sande billede af situationen. Det 
ændrede noget for Jesper Vollmer. 

”Det blev vigtigt for mig også at vise 
drengene der, hvor det gjorde ondt, og hvor 
det ikke var særligt rart.”

”Det blev vigtigt for mig at finde ud af, 
hvad jeg var god til” 
Hvad gør mig glad? Hvad er jeg god til, og 
hvad kan jeg stadig gøre? Det var spørgsmål, 
som fyldte meget hos Jesper Vollmer, og 
svaret viste sig slet ikke at være så langt 
væk. For han fandt hurtigt ud af, at selvom 
kroppen havde nye begrænsninger, så kunne 
han faktisk stadig gøre de samme ting som 

tidligere – med de rigtige hjælpemidler. 
F.eks. fik Jesper Vollmers kone ombygget 
hans cykel, så han igen kunne bruge den, 
og så fik han specialdesignet kokkeknive, så 
han kunne fortsætte sin karriere inden for 
restaurationsfaget. 

”Det blev vigtigt for mig at finde ud af, hvad 
jeg var god til og hvad der gjorde mig glad. 
Og at se fordelene i det nye. Jeg kan det 
samme, men jeg gør tingene på en anden 
måde.”

Jesper Vollmer måtte tilpasse sig livet, som 
det nu så ud og med de handicap, der var 
opstået, og den indsigt betød, at han kunne 
fortsætte både sin karriere og sin passion for 
at køre mountainbike. Samtidig viste cyklen 
sig at udgøre et rum, hvor han igen kunne 
bevæge sig frit og for en stund ikke lade sig 
diktere af sine fysiske begrænsninger. 

”Når jeg hopper på cyklen, så er mit handicap 
væk. Cyklen har forandret mit liv.”

Der er ingen tvivl om, at de læringer, som 
ulykken har bragt med sig, har gjort Jesper 
Vollmer klogere på livet. I dag holder han 
fokus på det, som virker, i stedet for at 
fokusere på det som ikke virker. 

”Jeg er stadig kok. Jeg er stadig far. Og 
jeg er stadig sportsmand. Men tingene er 
anderledes. Jeg er blevet bedre til at nyde 
livet. Livet er ikke noget, der bare skal ske. 
Vi skal huske at gøre ting, som er dejlige for 
os selv. Jeg er, som jeg var før, men med en 
bevidsthed om at vi alle sammen selvfølgelig 
skal passe på. Børnene ved godt, at de skal 
være mere påpasselige efter det, som skete 
med mig. Men jeg vil ikke pakke dem ind i 
vat. Vi skal stadig leve vores liv. Det betyder 
også, at vi stadig gør det, som vi gjorde før, 
hvis vi kan.” 
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”Man mister jo noget konkret, men man 
mister også drømmene og sine forestillinger 
om fremtiden. Og mange mærker jo fysiske 
forandringer allerede tidligt i graviditeten”, 
udtaler Le Gammeltoft.
 
Iværksætter Le Gammeltoft udgav i 2021 
bogen ”TABET – Fortællinger om at miste 
sit ufødte barn”. Le Gammeltoft har selv 
mistet flere gange, og i bogen kan du læse 
hendes og andres beretninger om at miste 
på forskellige tidspunkter under graviditeten. 
Vi hører fra både kvinder og mænd, kendte 
som ukendte danskere, heteroseksuelle og 
homoseksuelle. 

I bogen bidrager en række eksperter også 
med tanker om, hvordan det fysisk og psykisk 
påvirker kvinder – og mænd – at miste deres 
største drøm, herunder direktør i Forældre 
og Sorg, Birgitte Sofia Horsten, der blandt 
andet fortæller om sorgen, følelserne og 
ensomheden, når man mister.

Som en ekstra dimension får vi også 
Jesper Backers historie – Le Gammeltofts 
ekskæreste, som mistede sammen med 
hende – og på den måde inddrager bogen 
også perspektiver på, hvordan man i et 
forhold kan håndtere og opleve situationer 
forskelligt. Netop bogens bredde og 
nuancering har været særlig vigtig for Le 
Gammeltoft.

”Der skal skabes et fællesskab, så man 
mærker, at man ikke er alene. Man skal møde 
genkendelse og kunne spejle sig i bogen.”
Men med bogen ønsker Le Gammeltoft 
ikke blot at skabe en samtale både mellem 
dem, som har mistet. Den er samtidig et 
opråb til omgivelserne, sundhedsvæsnet og 
politikerne.

“Med bogen kan pårørende også bedre få 
et redskab til at spørge ind til, hvad de skal 
gøre og hvad vedkommende føler. Den er 

også til politikerne. Og sundhedsvæsnet. Der 
er mange niveauer.”

“Det er jo sorg, og den grundfølelse kan vi 
alle genkende”
Hvad er sorg for en størrelse, når man mister 
tidligt i en graviditet? Og hvorfor er det så 
svært for omverdenen at forstå den sorg, 
som kan følge med at miste tidligt?

Første gang Le Gammeltoft mistede ligger 
næsten 10 år tilbage, og i dag er meget hun 
bevidst om, at omgivelsernes (manglende) 
forståelse for hendes sorg har sat sine spor.

”Det er ikke noget, som man taler om eller 
anerkender, for mange tænker det ikke som 
et rigtigt barn, når man mister allerede i uge 
6”, fortæller Le Gammeltoft. ”Man bliver 
mødt af en ”Op på hesten igen”- tankegang, 
og en ”Det er, hvad der sker”. Men der sætter 
en tomhed ind. Der sker jo en ændring i 
ens eksistensforståelse. Der er en enorm 
ensomhed. Man går fra at være to til én. Man 
skal se ud over ego og selvoptagethed, når 
man bliver gravid, for man har jo noget, som 
man skal til at passe på. Man går ind i en 
proces af at ændre sig. Så man oplever en 
stor tomhed, når man mister.”

Men selvom statistikkerne taler for, at det at 
miste tidligt er noget, som mange kvinder (og 
med dem deres partner) oplever, og derfor 
i manges øjne er noget ganske almindeligt, 
så måtte Le Gammeltoft erkende, at det 
for hende ikke blot var et spørgsmål om at 
komme op på den berømte hest igen.

”Det er et svigt af kroppen, når den ikke 
makker ret”
Når man mister tidligt i graviditeten, 
så er sorgen ofte mere kompleks. For 
sorgen handler om meget mere end det 
specifikke barn, som ikke blev. Hos Le 
Gammeltoft opstod der en større og mere 
grundlæggende usikkerhed.

”Det var skyld med skyld på” – Den oversete sorg ved at 
miste tidligt
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”Der fulgte selvfølgelig tanken: Hvad nu, 
hvis jeg ikke kan blive gravid? Når kroppen 
svigter, så er der kontroltab, og vi er så vant 
til hele tiden at være i kontrol. Og så er der 
det store spørgsmålstegn, som følger med: 
Jeg er jo kvinde, jeg skal kunne bære børn. 
Hvad kan min krop, hvis den ikke kan bære et 
barn?”

Ved siden af usikkerheden dukkede en anden 
dominerenede følelse op: Skyld.

”Jeg mærkede en enorm skyldfølelse. Det var 
skyld med skyld på. Er det min egen skyld? 
Hvad har jeg gjort forkert? Har jeg drukket 

for meget? Danset for meget?”

Ifølge direktør i Forældre & Sorg, Birgitte 
Sofia Horsten, er skyld en velkendt følelse 
hos de kvinder, som mister tidligt.

”Vi oplever ofte i vores rådgivning, at de 
kvinder som mister tidligt, vender sorgen 
indad. De leder efter svar, og det er så 
meget lettere at give sig selv skylden end 
at acceptere, at nogle ting er ude af vores 
hænder. Og så tror jeg, at mange bliver 
overraskede over, hvor svært det er at tale 
med andre om sorgen. Det er svært for 
udenforstående at forstå, fordi det, som 
mistes, er usynligt. Det er både det barn, som 
ikke blev, men det er også alle de drømme 
og forventninger til livet, som forsvinder 
samtidig. Der ligger en kæmpe sorg i at miste 
sine håb for fremtiden.”

Om Le Gammeltoft

Le Gammeltoft er 42 år og bor på 
Amager med sine to døtre, Filippa og 
Lilja Lykke. Hun er grundlægger af det 
digitale medie Heartbeats.



”Vi skal lære at tale om de ting, som er 
svære”
For Le Gammeltoft var sorgen på mange 
måder ordløs. Hun talte ikke med nogen om 
sine følelser, hverken sin kæreste eller andre 
i omgangskredsen. Men nu, næsten et årti 
efter at have mistet første gang, er hun en 
klar til at sætte emnet på dagsordenen og 
begynde at tale om sorgen, og ikke mindst 
konsekvenserne ved ikke at gøre det. For 
havde hun dengang haft den viden, som hun 
har i dag, så havde hun formentlig grebet det 
anderledes an.

”Jeg havde været mindre vred. Jeg 
havde kunne bede om terapi og gå ind i 
sårbarheden. Jeg var nok gået til psykolog. 
Det havde været sundt at tale om. Hvis 
du ikke kigger ind i de svære ting, så 
følger de med dig. Så jeg havde nok fået 
det bearbejdet bedre og hurtigere. Det 
havde nok ikke ændret så meget ved de 
efterfølgende graviditeter, men det havde 
gjort noget ved familielivet, hvis vi havde talt 
om det.”

Men Le Gammeltoft anerkender samtidig, at 
det kan være svært at tale om.
”Jeg tror, at mange bliver mødt af 
klichéerne. Men det skal jo takles, som 
en sorgbearbejdelse. Alle skal anerkende 
det. Både familien, sundhedsvæsnet og 
politikerne. Det vil gøre det lettere for 
kvinderne. Det sætter sig hårdt i dem. 
De næste graviditeter bliver angstfyldte. 
Graviditet er ikke en sygdom, men 
mange oplever den som sorgfuld. De 
bliver ikke mødt i deres sorg. Hverken fra 
sundhedsvæsnet eller familien. Der er ingen 
steder at gå hen.”

Det er betragtninger, som vækker genklang 
hos Birgitte Sofia Horsten.

”Som mennesker vil vi gerne hjælpe og 
gøre ting gode igen. Så når en veninde 
siger ”Barnet var nok sygt, så det er måske 
meget godt, at det ikke blev til mere” 
eller ”Det er jo meget normalt at miste så 
tidligt i graviditeten”, så handler det ikke 

om at negligere sorgen. Det er et forsøg 
på at hjælpe og lindre og på at finde noget 
positivt at sige om en alt andet end positiv 
situation. Ordene kommer fra et godt sted, 
men de underkender følelserne fuldstændig. 
I virkeligheden skal vi turde stå ved siden af 
personer i sorg uden at forsøge at gøre det 
til et problem, som skal løses. For det her 
problem kan ikke løses, og i stedet har vi 
brug for folk, der tør træde ind i sorgens rum 
og bare lytte.”

”I det spæde begynder det, men der er 
stadig langt endnu”
I Forældre & Sorg har vi de seneste år 
oplevet en stigning i antallet af henvendelser 
fra forældre, som har mistet i første trimester. 
Det er ikke et tegn på, at der er flere som 
mister tidligt, men snarere tegn på en ny 
tendens, nemlig at flere er begyndt at tale 
om det. Også Le Gammeltoft genkender en 
(om end lille) ændring i den offentlige og 
private samtale.

”Der er flere, som tør tale om det. Der er 
kommet flere stemmer. Både med blogs, 
bøger osv. Der er allerede kommet et større 
fokus på mændene, og en anerkendelse af 
at de også er en del af en graviditet. Så i 
det spæde begynder det, men der er stadig 
langt endnu. Sundhedsvæsenet skal ændres. 
Politikerne skal høre efter.”

Netop anerkendelsen er et nøgleord i 
Forældre & Sorg. Her arbejder vi for at sætte 
fokus på sorgen ved at miste, og ikke mindst 
anerkendelsen af den sorg fra omgivelserne.

”Vi skal blive meget bedre til at tale om 
sorg og til at anerkende sorg, for det er på 
den måde, vi skaber et sprog omkring det at 
miste. Og når vi taler om tingene, så bliver de 
tydelige, og det er så vigtigt med synlighed. 
Det er i forvejen utroligt ensomt at miste og 
at være i sorg, så er det gør en stor forskel 
for folk at blive set og hørt”, afslutter Birgitte 
Sofia Horsten. ”Derfor er historier som Le 
Gammeltofts så vigtige. Fordi de sætter 
fokus på et underbelyst emne, som rigtig 
mange kan nikke genkendende til.”24



”Vi er nødt til at se på et sygdomsforløb, 
som del af en livscyklus. At have en holistisk 
tankegang. Hvis vi ser helheden og bruger 
hinanden, så kan vi hjælpe forældrene 
bedst muligt”, fortæller Morten Breindahl, 
ledende overlæge ved Afdeling for Intensiv 
Behandling af Nyfødte og Mindre Børn på 
Rigshospitalet i København.
 
Vigtigheden af det tværsektorielle 
samarbejde mellem den offentlige og 
private sektor
Når et barn dør i Danmark, så kommer 
barnet altid ind forbi et hospital, hvis det ikke 
allerede befinder sig på et. Derfor er det helt 
afgørende, at den tværgående indsats starter 
dér. En af de største afdelinger i Danmark 
er neonatalafdelingen på Rigshospitalet 
i København, hvor der er mere end 200 

ansatte. Alligevel er de kun en lille del af en 
større helhed. 

For Morten Breindahl, der er ledende 
overlæge på afdelingen, så er det helt 
essentielt, at der eksisterer et tværsektorielt 
samarbejde, som understøtter og supplerer 
de forskellige aktører, så de forældre, der 
oplever at miste et barn, bliver grebet.
”Det handler om at bygge bro. Og det 
handler om at se sundhedssektoren med 
alle de facetter, som den rummer, som en 
samlet enhed. Vi har hver især forskellige 
opgaver, og det betyder desværre også, 
at der er en risiko for, at vi misser nogle i 
overgangszonerne. Men gennem fællesskab 
og samarbejde kan vi forsøge at gøre det 
bedste for forældrene og undgå, at nogle 
lander mellem to stole.”

”Hvis vi ser helheden og bruger hinanden, så kan vi hjæl-
pe forældrene bedst muligt” – Det vigtige tværsektorielle 
samarbejde



”Hospitalets rolle er at sørge for, at 
familien kommer godt igennem uanset 
udfaldet”
For Morten Breindahl er det vigtigt, at der 
ikke kun er fokus på barnet, men at man også 
har øje for hele familien.

”Min opgave stopper ikke ved udskrivelse 
eller død. Det gør den officielt, men det 
mener jeg ikke selv, at den gør. Jeg vil se ud 
over rammerne, og hjælpe forældrene videre. 
Hvis vi alle gør det, så undgår vi siloer, 
imellem hvilke patienterne bliver kastet 
rundt uden nogen samlet rød tråd. På min 
afdeling har vi nok de sygeste børn i landet, 
inklusive børn fra Grønland og Færøerne, 
og her er det vores opgave at skabe logik 
og overskuelighed i et ekstremt kompliceret 
og krisepræget forløb. Når jeg taler med 
forældrene, så skal jeg give dem en samlet 
plan – et overordnet billede. Og jeg skal hele 
tiden balancere viden og information om, 
at barnet måske ikke overlever og samtidig 
opretholde forældrenes håb for et familieliv 
med en god livskvalitet. Uanset udfaldet 
skal jeg sørge for, at familien kommer godt 
igennem.”

Morten Breindahl understreger, at der 
skal tages hånd om forældrene, ellers kan 
det have store konsekvenser både for den 
enkelte familie og for samfundet som helhed.
”Først og fremmest handler det om at være 
ordentlige og gode mennesker, der hjælper 
dem, som har brug for det. Men vi har 
også et samfundsmæssigt ansvar. For hvis 
forældrene ikke får bearbejdet deres krise 
og tab, så har de svært ved at komme til at 
leve et normalt liv igen. Det kan betyde, at 
de fremadrettet vil være påvirket psykisk, 
relationelt og arbejdsmæssigt.”

Et samarbejde på tværs
I Forældre & Sorg har vi længe haft fokus 
på det tværsektorielle samarbejde, og 
det er et helt grundlæggende element i 
vores organisation. F.eks. tilbyder landets 
børneafdelinger allerede nu at henvise 
forældre til os, hvis de mister et barn, og 
i Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for 

svangreomsorgen” er det præciseret, at 
alle forældre, der mister et barn under 
graviditeten, fødslen eller i barselsperioden, 
skal orienteres om den gratis terapeutiske 
støtte, som de kan få hos Forældre & Sorg. 

Takker forældrene i første omgang nej, så er 
de altid velkomne til selv at tage kontakt til 
os, ligesom det sundhedsfaglige personale 
på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse 
med opfølgende lægesamtaler eller besøg af 
sundhedsplejersken, også her har mulighed 
for at tilbyde at etablere kontakten til os. På 
den måde er vi med til at sikre, at forældrene 
ikke står alene, når de skal til at forholde 
sig til livet som forældre til et barn, der ikke 
længere lever.

”Når et barn dør, så skal der være et 
sikkerhedsnet, der griber forældrene, og 
giver dem den støtte, som de har brug for, 
både terapeutisk og i form af lettilgængelig 
information omkring alle de praktiske 
aspekter ved et dødsfald”, forklarer direktør 
Birgitte Sofia Horsten. ”Derfor er det 
tværsektorielle samarbejde helt centralt, 
for det er på den måde, at vi kan sikre, at 
forældrene ikke bliver ladt alene. Heldigvis 
har vi allerede et solidt samarbejde på 
tværs.”

Sammen skal vi sørge for et sikkerhedsnet
Til trods for et solidt tværfagligt samarbejde 
er der i dag ikke en fast national handleplan, 
som sikrer, at alle forældre, der mister 
et barn under 21 år, automatisk bliver 
henvist til eller gjort bekendt med Forældre 
& Sorg. Derfor skal vi have bredt vores 
tværsektorielle og -organisatoriske 
samarbejde endnu mere ud, og det er vigtigt, 
at vi får etableret samarbejde med flere 
involverede parter. Kun på den måde kan 
vi sammen sørge for, at alle forældre bliver 
grebet af et sikkerhedsnet.

”Vi har mange års erfaring med at 
undervise på jordemoderuddannelsen, 
sundhedsplejersker og andre relevante 
faggrupper”, fortæller Birgitte Sofia Horsten. 
”I 2021 talte vi med næsten 700 forældre, 26



som havde mistet, så vi hører jo, hvad det er, 
forældrene har brug for. Hvad der fungerede 
for dem og hvad de savnede, da de mistede. 
Den viden og vores generelle ekspertise i 
sorg og sorgreaktioner giver vi videre til dem, 
som har den første kontakt med forældrene.”

Denne tilgang til samarbejde er Morten 
Breindahl meget positiv overfor.
”Jeg bliver inspireret, når jeg hører, at 
Forældre & Sorg allerede nu underviser på 
bl.a.  jordemoderuddannelsen. Det er helt 
oplagt at samarbejde omkring uddannelse 
af fagpersonale, men også at lave f.eks. 
fællesarrangementer, at have fokus på 
håndtering af krisesituationer og at sikre, 

at relevant information er tilgængelig i 
form af pjecer, links, ressourcepersoner og 
-organisationer etc. Det tværsektorielle 
samarbejde er utrolig vigtigt.”

Der ligger en stor opgave i at opbygge nye 
og styrke eksisterende samarbejder, og 
det er en betydningsfuld opgave, som vi i 
Forældre & Sorg lægger meget vægt på. For 
ingen forældre må stå alene, når de mister et 
barn, og det er vores opgave – sammen med 
andre organisationer og det offentlige – at 
sikre, at sikkerhedsnettet under forældrene 
er tilpas finmasket til, at ingen falder 
igennem.

I 2021 var Forældre & Sorg en af PFAs 
Hjertesager. Det har været et spændende og 
udbytterigt samarbejde, hvor vi i samarbejde 
med PFA satte fokus på vores arbejde for 
forældre i sorg.

”Det betyder rigtig meget at være en 
hjertesag, for det er med til at skabe 
opmærksomhed omkring den sorg, der er 
ved at miste et barn. Det er også med til at 
oplyse om, at der er hjælp at hente, og at 
forældre kan leve et godt liv, selv efter de har 
oplevet den største sorg”, fortæller direktør 
Birgitte Sofia Horsten.

Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i en 
kort film, hvor forældrene Ulrika og Michael 
fortæller om, hvad de gratis terapeutiske 
samtaler har betydet for dem hver især. Du 
kan finde filmen på vores hjemmeside. 

Nomineringen kom fra en forælder
Forældre & Sorg blev indstillet til PFA Årets 
Hjertesag 2021 af Rasmine - en mor, der 
havde gjort brug af de terapeutiske samtaler, 
da hun mistede - og det har en helt særlig 
betydning.

”Der betyder utrolig meget, at det er en 
af vores forældre, som har indstillet os til 
prisen. Som direktør bliver jeg meget rørt, når 
sådan noget sker. For helt grundlæggende 
så er det forældrene, som vi er her for”, 
sagde Birgitte Sofia Horsten sidste år efter 
nomineringen.

Endnu engang stort tak til Rasmine for 
indstillingen og et lige så stort tak til Ulrika 
og Michael for at dele en lille men meget 
personlig del af deres egen familiefortælling 
i filmen.

PFA Årets Hjertesag 2021
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Den 1. januar 2021 trådte den nye og 
udvidede sorgorlov i kraft. Med den kan 
forældre have ret til 26 ugers sorgorlov, hvis 
de mister et barn, som er født efter 22 fulde 
graviditetsuger, og inden barnet er fyldt 18 
år. Hvis barnet er født før 22 fulde uger, men 
har vist livstegn efter fødslen, så har forældre 
også ret til sorgorlov. Om der har været 
livstegn, er altid en lægefaglig vurdering.
”Der har aldrig været fagligt belæg for at 
skelne mellem den sorg forældre, som mister 
et spædbarn, og forældre, som mister større 
børn, står med, så det er et stort skridt i den 
rigtige retning at forældre, der mister større 
børn, nu også har ret til sorgorlov”, forklarer 
direktør Birgitte Sofia Horsten. ”Sorgorloven 
er en vigtig anerkendelse og forståelse af 
den sorg, som forældre, der mister deres 
barn, har. Uanset om der er tale om et 
ganske lille barn, et større barn eller en 
teenager.”

26 ugers sorgorlov er en mulighed, men 
ikke en pligt
Muligheden for 26 ugers sorgorlov træder 
i kraft allerede dagen efter dødsfaldet, og 
med orloven får forældrene den ro, som de 
har brug for i tiden efter, de har mistet. Men 
det er vigtigt, at du, som forælder, ser de 26 
ugers sorgorlov som en mulighed og ikke en 
pligt.

Hvis du er klar til at vende helt eller 
delvist tilbage til dit arbejde inden for 
orlovsperioden, så kan det være en rigtig god 
ide at gøre det, og det betyder ikke, at du 
sørger forkert eller for lidt. Det handler altid 
om at mærke efter, hvad dit behov er i stedet 
for at fokusere på de 26 uger.

Den nye, udvidede sorgorlov trådte i kraft i 2021

De nye regler

§ Gældende fra: 1. januar 2021

§ Loven omfatter; Alle forældre, som fra 
1. januar 2021 mister et barn, der er født 
efter 22 fulde graviditetsuger (eller hvis 
der har været livstegn før 22 fulde uger), 
og inden barnet er fyldt 18 år.

§ Orlovslængde: Op til 26 uger.

§ Orlovsstart: Dagen efter dødsfaldet.

§ Orlovsophør: 26 uger efter dødsfaldet. 
Sorgorloven kan ikke forlænges eller 
udskydes.

§ Rammerne: Sorgorloven er fleksibel, 
og giver mulighed for en gradvis opstart 
på arbejdsmarkedet. Det betyder, at 
arbejdstimer/-dage kan strikkes sammen 
efter behov.

§ Senere opstart af sorglov: Du kan også 
gå på sorgorlov, selvom du i perioden, 
efter du mistede, vendte tilbage til 
arbejde. Det skal blot ske inden for 26 
uger efter dødsfaldet, men du kan ikke 
forlænge din sorgorlov med de uger hvor 
du gik på arbejde.

(Eksempel: du har mistet dit barn og er 
efterfølgende gået på arbejde på fuldtid 
på 8 uger. Efter 8 uger oplever du, at du 
har behov for sorgorlov. Du har nu ret til 
18 ugers sorgorlov.)

§ Du har mistet i 2020: Den tidligere 
lovgivning er gældende.
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”Sorgorloven betyder, at forældrene ikke 
skal bekymre sig om, hvornår og hvordan 
de skal vende tilbage til deres arbejde. Men 
alle forældre er forskellige, og hvor nogle 
vil have behov for at gøre brug af alle 26 
ugers orlov, så kan det for andre føles tungt 
og som meget lang tid. Derfor ser vi meget 
positivt på den fleksibilitet, som er indbygget 
i den nye lov. Det er nemlig ikke et krav, at 
forældrene tager den fulde orlov, og det 
giver dem en mulighed for at vende gradvist 
tilbage til arbejdet inden for de 26 uger”, 
uddyber Birgitte Sofia Horsten.

En fleksibel sorgorlov
At vende tilbage til arbejdet er et hyppigt 
tema i de terapeutiske samtaler hos Forældre 
& Sorg. Og det er ikke mærkeligt, for at gå 
på arbejde er en af grundpillerne i vores 
liv både økonomisk og socialt. Men sorg er 
ikke lineær, og selvom du har haft to gode 
dage, så er dag tre måske ikke så god, og 
derfor kan det give rigtig god mening med en 
rolig og fleksibel opstart, hvor du både har 
mulighed for at skalere op og ned i timetallet 
i løbet af de 26 uger.

”Vi taler ofte med forældrene om, hvordan 
de bedst kan vende tilbage til arbejdet. 
Lige efter de har mistet, så har de brug for 
ro, og det er de færreste, som er i stand 
til at mærke, hvordan de egentlig har det. 
For det kan vi ikke, når vi er i krise. Men 

det er også vores erfaring, at efter nogle 
måneder og når den værste sorg og krise 
har lagt sig, så har mange forældre gode 
oplevelser med at starte op f.eks. nogle få 
timer fordelt på nogle få dage om ugen”, 
fortæller psykoterapeut i Forældre & Sorg, 
Helle Thorup Schmidt. ”En meget god 
tommelfingerregel er, at arbejdet skal give 
dig energi. Hvis det er alt for drænende at 
skulle deltage i et kaffemøde eller en frokost, 
så skal du måske se på arbejdstiden eller 
typen af de arbejdsopgaver, som du er vendt 
tilbage til. Men hvis du mærker, at det giver 
dig energi, og måske er et frirum i sorgen 
at løfte arbejdsopgaver og være omkring 
kollegaer, så er det positivt. Og på den måde 
giver den nye sorgorlov plads til en fleksibel 
opstart.”

Udbetaling Danmark
Det er Udbetaling Danmark, som 
administrerer sorgorloven, og det er en 
forudsætning, at du opfylder de almindelige 
betingelser for at få dagpenge efter 
barselsloven. 

Hvorvidt du har ret til løn under orloven, 
afhænger af din ansættelseskontrakt.
Hvis du har konkrete spørgsmål til det eller 
andet, eller hvis du har brug for vejledning 
i, hvordan du søger om sorgorlov, så kan du 
kontakte Udbetaling Danmark på tlf.: 7012 
8064. 29



”Jeg vil gerne udtrykke respekt for, at I 
træder i pedalerne. Vi modtager jer med 
åbne arme og respekt.” Med disse ord 
blev årets VENOtour-ryttere modtaget af 
Frederikshavns borgmester, Birgit Stenbak 
Hansen, da de nåede målet ved Skagen Fyr.

Stemningen var høj blandt VENOtours 
12 ryttere, da de efter tre dage i sadlen 
krydsede målstregen. 
Landeveje, grusveje, strand og skov. Og 
440 km. Det var ruten, som førte feltet fra 
Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk Fyr, 
til Danmarks nordligste punkt, Det Grå Fyr i 
Skagen. 

Til minde om de børn, som ikke er her 
længere
Feltet i 2021 bestod af ryttere fra hele 
landet, og fælles for dem alle var, at de er 
forældre eller bedsteforældre til et barn, som 
ikke længere lever – og som en særlig gestus 
kørte de derfor alle med et billede af deres 
barn på styret. Til minde og som motivation. 

VENOtour er et frivilligt projekt og en 
tilbagevendende begivenhed, der har til 
formål at samle penge ind til og skabe 
opmærksomhed omkring Forældre & Sorg.  

I 2021 indsamlede rytterne tilsammen flotte 
125.962 kr. 

Hele beløbet går til Forældre & Sorg, og det 
er med til at sikre, at forældre, som mister et 
barn, kan få gratis terapeutiske samtaler.

Tak til alle som deltog
Forældre & Sorg sender et stort tak til 
alle rytterne, Lisbeth Gade Nissen for 
endnu engang at arrangere løbet, alle 
hjælpebilerne, der fulgte med og stod klar 
med kaffe, mad og organisering af hele 
turen, heppekoret og Michael Storgaard, som 
traditionen tro havde taget den lange tur fra 
Lolland til Skagen for at servere grillpølser til 
de sultne ryttere. 

VENOtour – Alt andet end et almindeligt cykelløb



Vil du køre med i 2023?
Startskuddet til næste VENOtour lyder 
igen i pinsen den 3.-5. juni 2022, hvor 
holdet allerede er sat. 

Overvejer du at blive en del af holdet i 
2023, kan du læse mere om VENOtour 
på www.venotour.dk, hvor du også kan 
tilmelde dig, efter Pinsen 2022. Feltet 
består af op til 12 ryttere, og pladserne 
fordeles efter ”først til mølle”-princippet. 
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Februar
3. februar: Den Internationale Mindedag for 
Forældre i Sorg

Vi markerer dagen med et online 
arrangement på Facebook og Instagram, hvor 
vi ligger op til en smuk mindestund, og bl.a.  
tænder lys for de børn, som er savnet. 
Arrangementet er for alle forældre, som har 
mistet et barn, og deres pårørende.

Du kan finde de nærmere detaljer for 
arrangementet på vores hjemmeside. 

5.-6. februar: Sorgseminar

Vi afholder sorgseminar ca. fire gange om 
året for forældre, som har mistet et barn. 
Hvis du tænker, at et sorgseminar kan være 
relevant for dig og din eventuelle partner, så 
beder vi dig kontakte os enten via telefon, 
mail eller kontaktformularen på vores 
hjemmeside. 

Du kan også læse mere om sorgseminaret på 
vores hjemmeside.

Marts
26. marts: Årsmøde og generalforsamling

På årsmødet kan du høre den Oscar-
vindende filminstruktør Thomas Vinterberg 
fortælle om, hvilken betydning hans 
pårørende havde, da han mistede sin datter, 
Ida, i 2019. Årsmødet efterfølges af middag 
med de øvrige medlemmer. 

Inden årsmødet afholdes generalforsamling, 
hvor du kan udøve din medbestemmelse på 
Forældre & Sorgs fremtidige virke.

Du kan tilmelde dig allerede nu via vores 
hjemmeside. 

Arrangementer 2022



April/maj
30. april-1. maj: Sorgseminar

Vi afholder sorgseminar ca. fire gange om 
året for forældre, som har mistet et barn. 
Hvis du tænker, at et sorgseminar kan være 
relevant for dig og din eventuelle partner, så 
beder vi dig kontakte os enten via telefon, 
mail eller kontaktformularen på vores 
hjemmeside. 

Du kan også læse mere om sorgseminaret på 
vores hjemmeside.

Juni
3.-5. juni: VENOtour

VENOtour er et årligt, tilbagevende cykelløb, 
hvor et hold af ryttere bestående af forældre, 
som har mistet et barn, og pårørende cykler 
på MTB fra Blåvand til Skagen hen over 
pinsen.
Med cykelløbet sætter deltagerne fokus 
på sorgen over at miste et barn, mens de 
samtidig samler penge ind til Forældre & 
Sorg. 

Alle kan deltage, og du kan tilmelde dig 
holdet på venotour.dk, hvor du også kan 
læse mere om cykelløbet. 

September
3.-4. september: Sorgseminar

Vi afholder sorgseminar ca. fire gange om 
året for forældre, som har mistet et barn. 
Hvis du tænker, at et sorgseminar kan være 
relevant for dig og din eventuelle partner, så 
beder vi dig kontakte os enten via telefon, 
mail eller kontaktformularen på vores 
hjemmeside. 

Du kan også læse mere om sorgseminaret på 
vores hjemmeside.

November
6. november: Allehelgensgudstjenester

Traditionen tro afholder vi i samarbejde 
med folkekirker landet over 
Allehelgensgudstjenester den første søndag 
i november. Her tænder vi lys og mindes de 
børn, som ikke er her længere. 
Under gudstjenesten kan du få læst dit barns 
navn eller kaldenavn højt. Alle, ikke blot 
forældre, er velkomne.

Listen over kirker lægges på vores 
hjemmeside i løbet af efteråret. 

19.-20. november: Sorgseminar
Vi afholder sorgseminar ca. fire gange om 
året for forældre, som har mistet et barn. 
Hvis du tænker, at et sorgseminar kan være 
relevant for dig og din eventuelle partner, så 
beder vi dig kontakte os enten via telefon, 
mail eller kontaktformularen på vores 
hjemmeside. 

Du kan også læse mere om sorgseminaret på 
vores hjemmeside.
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Psykoterapeuterne i Forældre & Sorg tilbyder 
gratis terapeutiske samtaler til forældre og 
deres pårørende, og så tilbyder de rådgivning 
til fagpersoner, arbejdsgivere og andre som 
er i kontakt med forældre i sorg.

I de terapeutiske samtaler får forældrene 
støtte til det, som er svært, når de har 
mistet et barn. Vores ansatte er uddannede 
psykoterapeuter med særlig viden om den 
sorg, som følger med at miste sit barn, og 
her kan forældrene tale om de tanker og 
følelser, der fylder, og få støtte og vejledning 
til hvordan de finder fodfæste i hverdagen 
igen. De terapeutiske samtaler kan være én 
enkeltstående samtale, eller de kan udgøre 
et samtaleforløb af kortere eller længere 
varighed. Samtaleforløbenes længde 
afhænger af den enkeltes behov og aftales 
undervejs.

Traditionelt har de terapeutiske samtaler 
foregået over telefonen, men som noget nyt 
tilbyder vi nu også samtaler online.
Vores psykoterapeuter informerer desuden 
om andre relevante tilbud – både Forældre 
& Sorgs egne tilbud og tilbud uden for 
organisationen. 

Terapeutiske samtaleforløb
I 2021 igangsatte vi 673 terapeutiske 
samtaleforløb. Det er tæt på samme antal 
som i 2020. Den fortsatte store efterspørgsel 
på vores tilbud om gratis terapeutiske 
samtaler er et udtryk for, at mange forældre, 
som mister et barn, ønsker at tale med en 
professionel om sorgen, og at vi taler med 
både mødre og deres partner.

Af de 673 forløb var de 470 med mødre og 
203 med fædre/medmødre. 

Til sammenligning ser antallet af 
samtaleforløb de foregående syv år således 
ud: 
• 692 forløb i 2020
• 581 forløb i 2019 
• 461 forløb i 2018 

• 390 forløb i 2017 
• 371 forløb i 2016 
• 331 forløb i 2015 
• 318 forløb i 2014 

Sorgseminar 
Det er vores målsætning at afholde fire 
sorgseminarer om året, men grundet corona 
har vi i 2021 været nødt til at aflyse både 
vinterens seminar og efterårets. Derudover 
måtte vi udskyde forårets seminar til juni. 
Junis sorgseminar var så efterspurgt, at vi for 
første gang kunne afholde to sideløbende 
sorgseminarer på én gang. Sensommerens 
sorgseminar blev afholdt som planlagt. 
I alt har 59 forældre været på sorgseminar i 
2021. 

Sorgseminaret forløber hen over en 
weekend, og formålet er at skabe et trygt 
rum, hvor deltagerne kan udveksle tanker 
og erfaringer omkring det at have mistet 
et barn, få viden om sorg og konkrete 
værktøjer til at takle de udfordringer, som 
kan opstå. Både hos dem selv og i relation 
til andre. Samtidig har forældrene mulighed 
for at spejle sig i de andres deltageres 
fortællinger, udveksle erfaringer og opbygge 
et netværk. Sorgseminaret faciliteres af vores 
psykoterapeuter.

Sorggrupper 
Der er rigtig mange forældre, som har 
glæde af vores sorggrupper, og de er meget 
efterspurgte. Formålet med sorggruppen 
er, at forældre, som har mistet et barn, 
kan udveksle erfaringer og tanker i trygge 
rammer og derigennem finde forståelse for 
og indsigt i den situation, som de er i. 
Sorggruppen er et netværk, og selvom 
deltagerne har hver deres unikke historie, 
så oplever mange, at de kan spejle deres 
følelser og sorgreaktioner i de øvrige 
deltagere. 

I 2021 oprettede vi 8 sorggrupper, hvoraf 
6 blev afholdt online grundet corona-
situationen. Til sammenligning oprettede 

Organisationen i tal
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vi i 2020 19 sorggrupper, hvoraf de 7 var 
digitale. 

Forælder-til-forælder kontaktforløb 
Formålet med forløbet er at give forælderen 
mulighed for at tale med en frivillig 
medarbejder om de tanker, der fylder efter 
at have mistet et barn og at møde forståelse 
for og indsigt i sin situation. Forløbet foregår 
over telefonen. 

I 2021 blev der oprettet 4 kontaktforløb. Til 
sammenligning blev der i 2020 oprettet 6 
kontaktforløb.

Frivillige medarbejdere 
I Forældre & Sorg har vi 39 frivillige 
medarbejdere, hvoraf fem blev uddannet i 
2021. 

Vores frivillige er en helt essentiel del af 
vores organisation, og de løfter nogle utrolig 
vigtige opgaver, som primært består af at:

 • facilitere sorggrupper som 
sorggruppeleder.

 • have forældre-til-forældre kontaktforløb 
over telefonen.

 • være vært ved vores forskellige 
arrangementer.

Vi leder hele tiden efter nye frivillige. 
Har du selv mistet et barn, og ønsker du 
et meningsfuldt arbejde, hvor du gør en 
forskel for forældre i sorg, så er du meget 
velkommen til at kontakte os. 

Du kan læse mere om det frivillige arbejde, 
ansøgningsprocessen og den obligatoriske 
grunduddannelse på vores hjemmeside. 

Sekretariatet
Pr. 1. januar 2022 er der 10 medarbejdere på 
sekretariatet, som står for organisationens 
daglige arbejde. 

Birgitte Sofia Horsten 
Direktør

Helle Thorup Schmidt
Psykoterapeut

Mette Kjær Nielsen 
Psykoterapeut

Anne Rasch Adamsen 
Psykoterapeut

Camilla Drake 
Psykoterapeut

Suzanne Kukolj 
Administration & 

Medlemsansvarlig

Ann-Sofie Thorius
Strategisk og politisk 

kommunikation

Simone Stage Sternberg
Marketing & Kommunikation

Pia Sørensen
Psykoterapeut

Mai Aimé Lawets
Psykoterapeut 35



Om Forældre & Sorg

I Forældre & Sorg tilbyder vi gratis terapeutiske samtaler til alle 
forældre, som har mistet et barn op til 21 år. Vores psykotera-
peuter er specialiseret i sorg, og de taler hver dag med forældre, 
der har mistet et barn. 

Vi er en organisation, som arbejder tæt sammen med landets 
hospitaler om at sikre, at alle forældre får tilbudt den rette 
specialiserede støtte – for ingen må stå alene i sorgen.

Hvis du ønsker at benytte dig af vores tilbud om gratis terapeu- 
tiske samtaler, så kan du kontakte os enten ved at ringe til os 
eller ved at sende os en mail.

Forældre & Sorg
Rymarksvej 1
2900 Hellerup

Telefon: 39 61 24 51
E-mail: kontakt@foraeldreogsorg.dk
Web: foraeldreogsorg.dk

Forældre og Sorg

foraeldreogsorg


