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Flot pris til Børn, Unge & Sorg fra Danfoss' Jubilæumsfond
Kære modtagere af Børn, Unge & Sorgs nyhedsbrev
Danfoss Jubilæumsfonds pris er i år gået til Børn, Unge & Sorg.
Prisen er stiftet af medarbejderne og går til "noget, der helt tydeligt
er til gavn for andre mennesker", som det står i vedtægterne.
-I Børn, Unge & Sorg er vi meget stolte over og taknemmelige for
prisen, og er glade for, at Danfoss' medarbejdere har haft øje for
os, siger direktør Preben Engelbrekt.
Det er Sabrina Jensen fra Tønder, der har indstillet Børn, Unge &
Sorg til prisen:
”Børn, Unge & Sorg gør et stort og flot arbejde for at hjælpe børn og
unge med forældre eller søskende, som er alvorlig syge eller døde.
De har opnået imponerende resultater, og for at de kan udføre dette
fantastiske stykke arbejde, er de nødt til at få finansiel hjælp fra
erhvervslivet, da børnene og de unge ikke har meget at hente i
hverken social- eller sundhedssektoren,” skriver Sabrina Jensen om baggrunden for indstillingen.
Med til at modtage prisen var Line Svennesen, der er vokset op på en gård ved Åbenrå. Line var 12 år, da
hendes mor fik brystkræft. Til prisuddelingen fortalte Line om, hvordan det var at leve med en syg mor og
skulle passe både skole, mor og pligterne på gården, og om hvordan hun fik hjælp af Børn, Unge & Sorg, da
hun brød sammen fire år efter moderens død.
Prisuddelingen fandt sted i Nordborg i Sønderjylland. Prisen er på 50.000 kr.
Stor tak til Sabrina Jensen og Danfoss' Jubilæumsfond fra Børn, Unge & Sorg!

HelseFonden støtter med 1,5 mio. kr.
Sygekassernes Helsefond har støttet Børn, Unge & Sorgs arbejde med 1.5 mio. kroner. –
Lige siden organisationens start for nu 11 år siden, har Helsefonden – til vores store glæde
- jævnligt bidraget til konkrete projekter. De 1.5 mio.kr. er givet til forankring af det
tidligere Unge & Sorg.

Københavns Kommune giver 300.000 kroner til Børn, Unge & Sorg
Københavns Kommunes socialudvalg har netop besluttet at støtte Børn, Unge & Sorg med 300.000 kr. ud over
de næsten 700.000 kr., som kommunen giver i fast årlig støtte.
Børn, Unge & Sorg har søgt den ekstra bevilling, fordi vi nu ikke længere kun støtter unge, men også børn.
Beløbet er bevilget som et engangstilskud.
Der skal nu udarbejdes en samarbejdsaftale om støttens præcise anvendelse.
Tak til Københavns Kommune!

Yderligere fokus på kvalitetssikring og udvikling af Børn, Unge & Sorgs tilbud

Umiddelbart efter sommerferien går BU& S’s forskningscenter i gang med at evaluere grupperne for unge med
komplicerede tab og traumer.
Målet er at få viden på et mere detaljeret og forskningsmæssigt højere niveau om gruppeterapiens effekt på
de børn og unge, vi er i kontakt med: Om terapien virker, hvordan den virker - og for hvem?
Forskningscentret vil efterfølgende evaluere andre grupper for unge, teenagere og børn. Der er tale om
forskellige tilbud med forskellige brugere i forskellige aldre og med forskellige mål. Derfor bliver vi også nødt
til at bruge forskellige fremgangsmåder evalueringsmæssigt. Evalueringen støttes af TrygFonden.
Siden 2007 har vi evalueret de frivilligt ledede samtalegrupper samt flere af de professionelt ledede grupper.
Det er sket med i alt fire spørgeskemaer til hver deltager fra før gruppens start til et år efter gruppens
afslutning.
Resultaterne bruger vi både internt til kvalitetssikring af tilbuddene og eksternt til at kunne dokumentere, at
indsatsen har de ønskede virkninger.
Læs mere

Skriveværksted for teenagere, der har mistet
Organisationen HyggeFactory og Børn, Unge & Sorg iværksætter til efteråret og frem
til jul et kreativt skriveværksted for teenagere (13-18 år), der har mistet.
Projektet, der hedder " Ordskælv!", giver teenagere, der har oplevet død i familien,
mulighed for at bearbejde deres sorg igennem en intensiv og kreativ skriveproces,
som munder ud i en bogudgivelse.
Deltagerne fortæller deres historie som et personligt essay og får undervejs
inspiration fra professionelle forfattere, journalister og redaktører. De kommer til at
arbejde tæt sammen med voksne, der følger hele processen.
Alle essays bliver illustreret af en professionel kunstner og bliver trykt og udgivet i en bog, der udkommer
marts 2012. Læs mere om projektet

Længerevarende højskoleophold for unge, der har mistet
Et længerevarende højskoleophold kan for mange
være et godt pusterum både fra sorgen, men også
til sorgen, efter man har mistet.
På Løgumkloster Højskole er der mulighed for at
komme på et længerevarende ophold - både med
andre unge, der har mistet og unge, der ikke har.
Man kan vælge mellem ophold af 12, 13, 17 eller 21
ugers varighed, og undervejs i forløbet tilbyder
Børn, Unge & Sorg sorggrupper for de unge, der har
mistet.
Læs mere om opholdet her

Forskningsprojekt om familie og arv
Institut for Antropologi, arkæologi og lingvistik i Aarhus har iværksat et forskningsprojekt om familiebegrebet
og arveloven.
Baggrunden for projektet er, at der i 2008 kom en ny arvelov, som blandt andet har betydet, at flere oplever,
at de ikke umiddelbart kommer til at arve deres forældre, hvis værdier i stedet går til den aktuelle efterladte
ægtefælle.
Projektet fokuserer på, om og hvordan disse ændringer passer med unge og ældres oplevelse af tilhørsforhold
i familien. Til projektet søges derfor unge, der har mistet en forælder, og som lever i en sammenbragt familie.
Yderligere information om projektet

Børn, Unge & Sorg søger frivillige til afdelingen i Aarhus
De frivillige i Aarhus holder løbende caféaftener i rådgivningen og leder samtalegrupper for unge, der har
mistet en far eller mor.
Læs mere her

Støt Børn, Unge & Sorg med en sms
Onfones kampagne til fordel for Børn, Unge & Sorg løber stadigt:
Vil du støtte Børn, Unge & Sorgs arbejde, kan du sende en sms med teksten HÅB til 1280.
Det koster 50 kr. + alm. sms-takst.
Er du Onfone-kunde, bidrager Onfone yderligere med 25 kr. pr. sms.
Onfones mål er både at udbrede kendskabet til Børn, Unge & Sorg og at indsamle penge til
arbejdet.

Artikelserie om Børn, Unge & Sorg i magasinet RASK nr. 5
2011

RASK Magasinet bragte i blad nr. 5 2011 tre artikler af Birgitte Rørdam om
Børn, Unge & Sorg: "Hjælp til børn der lever med sygdom og død", "Han
lukkede af for sorgen" og "En lettelse da min mor døde".
I artiklen "Hjælp til børn der lever med sygdom og død" fortæller direktør
Preben Engelbrekt bl.a. om baggrunden for Børn, Unge & Sorg. Og i de
følgende to artikler fortæller Sander Nissen-Petersen og Line Svennesen om
deres tab, tiden efter og hvordan de kom videre gennem sorggrupper i Børn,
Unge & Sorg.
"Det var fantastisk at komme til et sted, hvor jeg kunne tale om de forbudte
følelser, jeg synes, jeg havde, fordi jeg var lettet over min mors død. Og hvor
jeg var sammen med andre unge, der havde oplevet det samme," fortæller
Line Svennesen i artiklen "En lettelse da min mor døde".
Læs artiklerne (side 36-41)

Indslag i TV2/Østjylland
Den 24. maj bragte TV2/Østjylland et indslag i Go'
Aften Østjylland om caféarrangementet i Aarhus,
der blev afholdt d. 30. maj for teenagere, der har
mistet forældre.
I indslaget kan du høre Winnie Rønnow fra
rådgivningen i Aarhus og de to frivillige, Tone og
Jeppe fortælle om det svære ved at være teenager
og miste - og om hvordan man som ven kan
forholde sig, når ens ven mister en far eller mor.

Se indslaget på TV2/Østjylland

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

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

