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Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet
Vi har i en del år levet fra pulje til pulje. Jeg er derfor meget glad for og taknemmelig over, at
socialminister Benedikte Kiær og socialordførerne under satspuljeforhandlingerne har sikret Børn,
Unge & Sorg fast støtte til vores arbejde fra 2012. Det er første gang, der er truffet en politisk
beslutning om fast økonomisk støtte til sørgende børn og unge.
Vi har længe påpeget, at nogle børn og unge, der lever med alvorligt syge forældre, eller som
mister forældre, kan have lige så stort behov for psykologisk støtte som fx børn af alkoholikere,
psykisk syge mv. Vi har derfor igen og igen holdt fast i, at såvel kommuner som stat bør bidrage
med offentlige midler, så børn og unge, der udsættes for alvorlig sygdom eller død i nærmeste
familie, sikres hjælp til at få et velfungerende voksenliv trods det, at det værst tænkelige er sket.
Vi opfatter den faste støtte som bevis på, at politikerne er helt enige med os.
Men træerne vokser desværre sjældent ind i himlen. Bevillingen fra Socialministeriet dækker
cirka en fjerdedel af vores budget, så også i 2012 får vi brug for al den støtte, vi kan få fra
kommuner, fonde, private, herunder arv og erhvervsvirksomheder, hvis vi skal kunne fastholde

vores nuværende aktivitetsniveau i København,
Københa
Aarhus og Odense.
I disse dage tager Socialudvalget i Københavns Kommune stilling til, om de ønsker at støtte vores
arbejde i forhold til børn med syge forældre/søskende og børn, der mister forældre/søskende. Vi
ved, alle er pressede, men håber, at der
der også kommunalt er forståelse for, at den forebyggende
indsats, vi tilbyder, sikrer mod både menneskelige tragedier og store udgifter senere.
Preben Engelbrekt
Direktør

Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg
Rasmus Seebach, Ida Corr, Sukkerchok, topmodellen Karen Ziefeldt og Søren Bregendal er gået i
samarbejde med Skandinaviens største online tøjbutik, miinto.dk, og en række tøjmærker for at
rejse penge til børn og unge med sorg tæt inde på livet.
Stjernerne er fotograferet i tøj, der er doneret af udvalgte tøjmærker til fordel for Børn, Unge &
Sorg. Tøjet sælges fra i morgen, tirsdag d. 22. marts, og over en periode på tre måneder fra
miinto.dk.
Tøjet kommer fra Papfar, Amust, Kudo, Stylesnob, Second Female, S’nob, SUIT og Rhino
Republic. Hver især har doneret tøj til en værdi af 45.000 kr.
Skuespiller og sanger Søren Bregendal er fundraiser for Børn, Unge & Sorg og idémand bag
projektet. Læs hvad han og administrerende direktør i miinto.dk, Konrad Kierklo, siger om
initiativet.
Stikirendfilm har filmet i løbet af de tre dage, de kendte prøvede tøj, og er ved at udarbejde en
viralvideo, som vil kunne ses på Facebook og You Tube inden længe.
TV2Fyn bringer i morgen, 22. marts kl. 19.30, et indslag, hvor de har fulgt Karen Ziefeldt, en af
de kendte, som er med i kampagnen. Hun er fra Nyborg og mistede for et år siden sin lillebror
meget pludseligt.

Vi søger 12 frivillige fundraisere
1. september 2011 slår vi dørene op til en ny telemarketingafdeling i Børn, Unge
& Sorg. Afdelingen skal drives af frivillige, som skal forsøge at rejse penge til
vores arbejde gennem erhvervssamarbejder. Til det søger vi 12 frivillige. Læs
stillingsannoncen
Informationsmøde
Hvis du er interesseret i jobbet, er du velkommen til informationsmødet mandag
4. april kl. 16-17.
17. Her vil Søren Bregendal fortælle
fortælle om jobbet som frivillig
fundraiser. Det er nødvendigt at tilmelde sig. Læs mere her

300.000 kr. fra Lauritzen Fonde
Børn, Unge & Sorg har fået bevilget 300.000 kr. fra
Lauritzen Fonden. Pengene skal gå til arbejdet med
både rådgivning og forskning.

Vi er i en meget klemt situation økonomisk – fordi både stat og kommuner er økonomisk trængte
– så det er med stor taknemmelighed, vi, igen, kan sige tak til Lauritzen Fonden.

50.000 kr. fra Toubrofonden
Toubrofonden har endnu engang støttet Børn, Unge & Sorg. Vi er meget taknemmelige, da
pengene falder på et tørt sted.

Ny i bestyrelsen
Henriette Christiansen er trådt ind i Børn,
Unge & Sorgs bestyrelse som næstformand.
Henriette Christiansen er direktør for Egmont
Fonden, som har drevet 'Løvehjerte' –
rådgivningen for børn i sorg, indtil den
fusionerede med Unge & Sorg fra 1. januar i
år.
Bestyrelsen består nu desuden af direktør
Jens Kr. Gøtrik, Medicoindustrien (formand),
centerdirektør Brita Løvendahl,
Sclerosecentrene i Danmark, og journalist
Kirsten Bohl.

Forretningsplan med sponseret konsulenthjælp
Børn, Unge & Sorg har nu været i en realitet i 2 ½ måned – og alle arbejder bevidst og hårdt på
at skabe én ny kultur.
En del af strategien med at gøre to kulturer til én består i at få udarbejdet en forretningsplan for
hele organisationen og de enkelte afdelinger. Det kræver hjælp udefra – og vi har været så
heldige, at Quartz+co har stillet to konsulenter gratis til rådighed for en periode. Det er Birgitte
Dalsberg og Marianne Hyltoft.
Arbejdet går i gang i april. Derudover vil medarbejdere og ledelsen på et værdi-seminar d. 22. og
23. marts arbejde med organisationens værdier og bl.a. drøfte, hvordan disse værdier skal ses i
mødet med brugerne, hinanden, sponsorer etc.

Frivilligvejlederne vært for netværksmøde i aften
Børn, Unge & Sorgs frivilligvejledere er i aften, 21. marts, vært ved et netværksmøde med en
række andre frivillige sociale organisationer. Fælles for dem er, at de tilbyder
digital/onlinerådgivning for udsatte grupper.
Cyberhus.dk er primusmotor, og formålet er at erfaringsudveksle. På mødet i aften er temaet
forskelle og udfordring i onlinerådgivning afhængig af, om man er frivillig og arbejder på
baggrund af egne erfaringer, eller om man er professionel og arbejder ud fra en terapeutisk
vinkel. I den forbindelse fortæller frivilligvejlederne om, hvordan vi gør i Børn, Unge & Sorg.

Børn, Unge & Sorg i medierne
Tværsportalen
Danmarks Radio har skabt en ny portal; Tværsportalen – med undertitlen ”Du er ikke alene”.
Tværsportalens formål er at give overblik over kvalificeret ungdomsrådgivning i Danmark. Blandt
de organisationer, DR linker til, er Børn, Unge & Sorg.
På siden kan man bl.a. se en video med Line, som fortæller om dengang, hun mistede sin mor,
og om hvordan hun fik støtte i Børn, Unge & Sorg.
Klubværelset
P1’s ungdomsprogram Klubværelset har interviewet Preben Engelbrekt og Sander Nissen, der har
mistet begge sine forældre, og som nu er frivillig.
Desuden har Klubværelset af hensyn til de unge, der har mistet – eller som har venner eller
kærester, der har – lagt de 16 gode råd til venner ud på sin hjemmeside.
Se mere om programmet her
Den sociale udfordring – seks programmer om sorg
Journalist Ivar Hesselager har brugt hele seks programmer på DRP1 til at sætte fokus på
problematikker omkring sorg. Han startede med at interviewe Børn, Unge og Sorgs direktør
Preben Engelbrekt og en af de unge frivillige, Kalle Krüger.
Senere fulgte interviews med Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse, børnepsykologen Niels Peter
Rygaard og forsker fra Aarhus Universitet, Maja O'Connor.
Det sidste af de seks programmer handler om, hvordan de unge selv er på vej med en fornyelse
af sorgkulturen.
Du kan finde alle programmer fra programmets hjemmeside

Caféaften i Odense: "Kan jeg
huske ikke at glemme?"
Tid: 5. april kl. 19-20.30
Sted: Børn, Unge & Sorg, Odense
Vil jeg kunne huske min fars hænder, hvis
jeg begynder at leve et helt normalt liv igen?
...eller mors blå, blå øjne? Fars dumme
vittigheder eller mors fødselsdagskage? Det
tænker mange unge på, der har mistet en
mor eller far, og denne angst for at glemme
minderne kan gøre det svært at komme i
gang med at leve et normalt liv igen.
Ved caféaftenen den 5. april lægger de
frivillige op til en snak om livet efter fars og
mors død. Om vanskelighederne ved at fatte,
at livet overhovedet kan gå videre, hvordan det kan lade sig gøre – og at det gør det.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op, hvis du har lyst at deltage – og du må gerne tage en
ven eller veninde med.

Caféaften i Aarhus: "Angsten for at
miste igen"
Tid: 26. april kl. 19-21
Sted: Rådgivningens lokaler i Aarhus,
Banegårdspladsen 10, 2. sal
Tone og Kamilla, der begge har mistet en
forælder, vil fortælle om den angst, der kan
opstå for at miste igen, når man har prøvet
at miste alt for tidligt. Om hvordan det føles
ikke længere at kunne taget livet for givet
hos ens nære, tanken om ”det kan ske igen”
kan blive uundgåelig i hverdagen, om følelse
af forladthed og afmægtighed, som opstår
over ikke at kunne kontrollere verden og
risikoen for at miste igen.
Cafeaftenen er åben for unge i alderen 16-28 år, som har mistet en forælder.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op, hvis du har lyst til at deltage – og du må gerne tage
en ven eller veninde med.

Følg Børn, Unge & Sorg på Facebook - og vær med til at
udbrede kendskabet til os.
Tak

Rådgivnings- og forskningscentret
Børn, Unge & Sorg
Kontakt Børn, Unge & Sorg

