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Boom i henvendelserne til Børn, Unge & Sorg
Kære modtagere af Børn, Unge & Sorgs nyhedsbrev
Fusioner har normalt en svær start. Flere kulturer skal blive til én, nye vaner skal indarbejdes, man skal lære
hinanden at kende. I Børn, Unge & Sorg er vi meget stolte over at kunne sige, at vi med vores fusion pr. 1.
januar er nået meget langt på kort tid. Vi samarbejder på tværs og uddanner os/arbejder med børn og unge i
andre aldersgrupper, end vi har været vant til.
Vi har fået knap dobbelt så mange henvendelser i år, som de to organisationer, Egmont Fondens Løvehjerte og
Unge & Sorg, havde tilsammen sidste år.
Det er dejligt – vi er her for at hjælpe flest muligt – men det giver selvsagt også nogle udfordringer at skulle
håndtere så mange flere. Konsekvensen er, at nogle må vente, men vi sikrer, at alle hurtigt får en afklarende
samtale, så de, der har størst behov, kommer meget hurtigt til. Og indtil nu – hvor Socialministeriet har givet
en ekstra bevilling til netop at få ventelisterne ned – er vi absolut inden for det fagligt ansvarlige.
Den vellykkede fusion er et resultat af medarbejdernes – og de frivilliges – gode viljer.
Preben Engelbrekt
Direktør
Børn, Unge & Sorg

Her kan du se status over grupper i København, Aarhus og Odense

Nyt forskningsprojekt: Teenagere med alvorligt syge forældre
Ditte Winther-Lindqvist (cand. psyk., Ph.d., adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet) er
startet i Børn, Unge & Sorg 1. april og skal gennemføre et 3-årigt forskningsprojekt om
teenagere, der har alvorligt syge forældre.
Projektet består af en kvalitativ interviewundersøgelse og en kvantitativ sammenligning
mellem tre grupper: Teenagere med syge forældre, teenagere, der har mistet en
forælder og en kontrolgruppe med teenagere, som har to raske forældre.
Projektbeskrivelse og interviewguide m.v. udarbejdes i tæt samarbejde med
forskningscentret, og det samme gælder den praktiske gennemførsel af projektet
(kontakt til projektdeltagere m.v.).

Samarbejde med DRs nye webportal TVÆRS
DR har skabt en ny webportal, TVÆRS. Webportalen skal samle væsentlig og troværdig rådgivning og
information om ungdomsproblemer. Vi har fået vores egen underside på portalen med information og
casehistorier og link til vores hjemmeside.
TVÆRS har et radioprogram tilknyttet på P3, der hedder Login. Login planlægger en udsendelse om at miste,
hvor en af vores frivillige i Børn, Unge & Sorg skal sidde som del af et rådgivningspanel.
I "Aftenshowet" på DRTV d. 16. maj fortalte Preben Engelbrekt bl.a. om samarbejdet med Tværs. Med sig havde
han Allan Kristiansen, der har mistet begge sine forældre. På webportalen TVÆRS kan man høre Allans historie.

Se "Aftenshowet - indslaget er 30 min. inde i programmet
Se den nye webportal TVÆRS

Besøgstallet på hjemmesiden stiger måned for måned
Antallet af besøgende på Børn, Unge & Sorgs hjemmeside stiger fortsat måned for måned. Vi forventer, at
stigningen bliver endnu mere markant, efter at vi i april blev godkendt til Google Grant-programmet.
Google Grant hjælper os økonomisk med at reklamere for vores hjemmeside på Google.dk via Google Adwords.

Mere end 1 mio. så OBS-spot om Børn, Unge & Sorg
I påsken viste DRs ”Oplysning for Borgerne om
Samfundet” igen vores TV-spot produceret af Just
Add Water.
Sidst, den blev vist (i uge 7, 8 og 9), blev den set af
op mod 1 million danskere i alt.

Se tv-spottet

Preben Engelbrekt i Lounge på TV2/Lorry
I forlængelse af DARE2award var Preben Engelbrekt inviteret i Lounge på TV2/Lorry. Med sig havde han Maria,
som er frivillig i Børn, Unge & Sorg.
Programmet blev sendt mandag d. 9. maj på Lorry+ Kanal Hovedstaden.

Gense programmet
Læs om kåringen af Preben Engelbrekt til DARE2award

Enlig far støtter Børn, Unge & Sorg via auktion
Da Johnny Madsen fra Gevninge mistede sin eks-kone i 2009 efter en
blodprop i hjertet, stod han pludselig alene tilbage med sine to små børn
på dengang seks og otte år.
En god ven fortalte ham om Børn, Unge & Sorg, og ifølge Johnny Madsen
blev det én af de væsentligste grunde til, at familien i dag så småt er ved
at genfinde et normalt hverdagsliv.
For at vise sin taknemmelighed fik Johnny Madsen den idé at lave en
auktion til fordel for Børn, Unge & Sorg.

Læs mere

23/5: Caféaften i Odense "Hatten rundt med spørgsmål og svar"
Tid: 23. maj kl. 18.30-20.00
Sted: Børn, Unge & Sorg, Odense C
Denne aften får deltagerne til caféaftenen mulighed for at få svar på lige præcis det, de tumler med: De frivillige
sender nemlig hatten rundt, så deltagerne kan lægge deres spørgsmål i. Derefter vil de frivillige svare på
spørgsmålene.
Som sædvanligt åbner de frivillige for, at alle deltagere kan bidrage med deres erfaringer om, hvordan sorgen

og tabet kan gøres lidt mere håndterlig.
Du behøver ikke tilmelde dig arrangementet. Bare mød op - og tag gerne en ven eller veninde med.

30/5: Caféaften i København om "Venner og sorg"
Tid: 30. maj kl. 19-20.30
Sted: Kejsergade 2, 1. sal, 1155 København K.
Denne caféaften handler om forholdet mellem venner, når ens far eller mor dør. Camilla, som er frivillig i Børn,
Unge & Sorg, vil denne aften fortælle om sine erfaringer med, hvordan man fx kan opleve, at ens venner
kommer længere væk fra en, når man mister. Både Camilla og hendes veninde Pernille vil desuden fortælle om,
hvordan man som ven kan støtte og hjælpe den, der har mistet.
Arrangementet henvender sig til unge, der har mistet en far eller mor, men også til deres venner - så tag meget
gerne din ven eller veninde med!
Tilmelding: Det er nødvendigt at tilmelde sig caféaftenerne i København. Det kan du gøre ved at sende en mail
til info@bornungesorg.dk.

30/5: Caféarrangement i Aarhus - for teenagere, der har mistet forældre, og for deres
venner
Tid: 30. maj kl. 16-18
Sted: Børn, Unge & Sorg, Banegårdspladsen 10, 2. th., Aarhus
Teenagere er en sårbar gruppe – og de rammes ekstra hårdt, når de mister en far eller mor. Derfor holder Børn,
Unge & Sorg i Aarhus nu en særlig 'Teenagecafé' for teenagere, der har mistet, og for deres venner.
Forholdet til vennerne har stor betydning, når man er teenager, og det forandres, når man mister. Spørgsmål
dukker op: ”Gider vennerne mig, når jeg er trist og kedelig? Hvorfor er der ingen, der spørger til mig? Hvorfor
er der ingen, som rigtig forstår? Hvad skal jeg gøre som ven?
To teenagere fortæller om deres erfaringer og lægger op til debat. De to er Jeppe, der mistede sin far af kræft,
og Tone, hvis mor døde i en trafikulykke.
Du behøver ikke tilmelde dig arrangementet.

Følg Børn, Unge & Sorg på Facebook og hjælp på den måde
med til at udbrede kendskabet til os.
Tak

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

