Forældreforeningen – Vi har mistet et barn
5. FEBRUAR
Foredrag med Christian Juul Busch
Emne:Sorgen - Den Nødvendige Fortælling
Kl. 19.00 – ca. kl. 21.00
I Frivilligcenter Hillerød - Fredensvej 12 C - 3400 Hillerød
Sorgen – den nødvendige fortælling.
Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det, siger
filosoffen Paul Ricoeur. Når man venter et barn, venter man at få ”verdens dejligste
fortælling”. Mister man sit barn, så får man en helt anden fortælling end den, man
forventede - ”verdens tungeste fortælling”. Når forældre mister et barn, de er knyttet
til, må de skabe sorgens nødvendige fortælling. Det kan være kompliceret, fordi
barnet ofte ikke har en lang livsfortælling, men dets fortælling i høj grad består af
drømme og forventninger, og det s livsfortælling har været præget af lidelse, hvis det
har haft en lang sygdomsperiode bag sig. Foredraget vil belyse, hvordan vi kan
skabe ”sorgens nødvendige fortælling”, når vi mister en nærtstående.
Mennesker, som oplever alvorlige sygdom eller kommer ud for at miste et menneske,
de er knyttet til, vil ofte gøre sig overvejelser over hvilke værdier i deres tilværelse,
der er de væsentligste og hvad det betyder for deres tro. I foredraget vil vi tale om,
hvordan man kan høre, når mennesker taler om deres livsværdier, og hvordan vi kan
indgå i en berigende samtale om eksistentielle temaer og trosmæssige overvejelser.
Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab. Derfor er det relevant for alle,
der oplever tab eller truslen om tab, at forholde sig teoretisk og praktisk til begrebet
sorg. Vi vil tale om hvordan man kan forstå sorg. Bl.a. vil vi beskæftige os med
vigtigheden af at fortsætte båndene til den, som er mistet, ’continuing bonds’. I
foredraget vil jeg tale om sorg ud fra et eksistentielt og narrativt perspektiv.

Om: Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet.
christian.busch@regionh.dk
Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste knapt 29 år. Før dette har
han været præst på amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel.
Han har været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats fra oprettelsen i 1990 og
medlem af bestyrelsen til 2002, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for
Nordisk Forening for Palliativ Vård i samme tidsrum og dens formand i syv år.
Medlem af Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg fra 2003-11. Han var fra
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2013-15 frikøbt ½-tids i 2 år som projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’. Han er
medlem af bestyrelsen for Landsforeningen Liv & Død.
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