Forældreforeningen – Vi har mistet et barn
Årsberetning for 2017
Bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt 5 møder i det forløbne år.
Ved Årsmødet genopstillede Manfredt Ziethen, Leopold Asmussen og Åse Bech Pedersen.
Der var ingen modkandidater, så det var hurtigt afgjort.
Desværre var der ingen nye forældre, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Ligeledes var
der ingen, der ønskede at stille op som suppleanter. Derfor har bestyrelsen kun bestået af 6
medlemmer.
Susanne Petersen, der har overtaget opgaven som koordinator efter Mariann Beckgaard, har
deltaget i de fleste af møderne.
Udover møderne har vi haft en del kontakt på mail og telefon, når noget har krævet et hurtigt
svar.
I 2016 udarbejdede vi en oversigt over div. fonde, som et redskab til at søge midler. Igen i år
er det lykkedes Thomas Madsen, som har påtaget sig opgaven at søge div. fonde at få
positiv respons på nogle ansøgninger. Den ene donation fra Trygfonden til arrangementer for
fædre bliver først udløst i 2018. Det første arrangement er først bogført i 2018.
På Ærø har Eva Marie, kontaktperson, søgte og fået kommunale midler, § 18 til foredrag.
Plus fra Rise Femløse Sparekasse.
I Aalborg har jeg søgt, og fået § 18 midler til foredrag i samarbejde med Landsforeningen
Efterladte efter selvmord.
I Hillerød søgte vi midler til foredrag og familiearrangement gennem Rotary. Det blev også
bevilliget.
Vi har opfordret vores medlemmer til at søge § 18 midler i egen kommune. En opfordring vi
gerne gentager. Kontakt evt. bestyrelsen.
Desværre lykkedes det på grund af sygdom ikke at få sendt ansøgning til socialstyrelsen i år.
Hvilket er medvirkende til et underskud i regnskabet. Det beklager vi naturligvis.
I 2016 opfordrede et af vores medlemmer os til at komme på listen over foreninger, som man
kan testamentere et beløb til. Vi er nu på listen, så den mulighed er der.

Kursus for kontaktpersoner og bestyrelse:
Den 25. marts havde vi kursus for nye og kommende kontaktpersoner i Kolding. Knud
Hansen, som før har holdt et sådant kursus for os stod for gennemførelsen. I lighed med
tidligere kursus var denne dag udbytterig. Susanne Petersen og Åse Bech Pedersen deltog.

Den 28. -29. oktober havde vi weekendkursus for kontaktpersoner og
bestyrelsesmedlemmer. Til den første dag havde vi inviteret Mai-Britt Guldin, sorgforsker ved
Århus Universitet til at fortælle om den nyeste forskning mm. Det gjorde hun rigtig godt. Hun
var god til at forklare og lytte når nogen af os havde noget på hjertet. ( Så godt at vi har
inviteret igen i 2018.)
Om søndagen arbejdede vi i grupper med div. emner.
Susanne havde fået tilladelse til at vise os kortfilmen ” Delfinen”, af Laurits Munch Petersen..
En meget bevægende film om et forældrepar der mister der søn. Susanne har haft et tæt
samarbejde med folkene bag filmen.

Andet:
I tilknytning til filmen ønskede Politiken at lave en artikel om at miste et barn og at tage
barnet med hjem. Vi kunne henvise til Theresa Lundberg. Det blev en meget fin artikel hvor
journalisten Anders Munch havde kontakt med Theresa, Mai-Britt Guldin og Gitte Praastrup.
Artiklen blev bragt den 31. december.
REHA, der samler tilbud om rehabilitering har henvendt sig til os. De har nu oplysninger om
vores selvhjælpsgrupper i deres system.
Den 25. marts blev vi kontaktet i forbindelse med en TV- udsendelse i TV- Syd med
forældrepar, der havde fundet sammen i sorgen over at have mistet et barn. De ville have en
kommentar til udsendelsen. Det blev Susannes debut på TV. Det var en fin udsendelse.
Den 16. maj deltog Denis Dalsgaard og Åse BP i frivillig Børs i Sorø.
Ved Folkemødet på Bornholm havde vi søgt taletid i Civiltinget. Et nyt tiltag i 2016, hvor små
foreninger fik mulighed for at søge om tid uden beregning. Vi kom i betragtning og fik 45 min.
fredag den16. juni. Jesper Grundvald var moderator og Susanne Petersen og Åse Bech
Pedersen fortalte. Det fungerede fint. Til slut læste Rene Madsen, en af vores forældre sit
digt op ” Hus med ører”, der netop handler om Forældreforeningen. Udsendelsen kan høres
på pod-carst under Civiltinget.
Vi havde igen i år lejet en cykel, som blev dekoreret med materialer, der fortalte om vores
forening. Gitte Praastup havde designet små pastilæsker med foreningens logo, som vi
kunne dele ud som reklame. Det gav anledning til flere gode samtaler.
Lions Club havde kræmmermarked i Sorø den 24. juni fra kl. 9.00 -15-00. Her havde de
inviteret frivillige foreninger til at deltage. Leopold, Denis og Åse afløste hinanden.
Den 11.juni holdt Lions Club Årsmøde. Her var vi inviteret for at redegøre for hvad vi havde
brugt donationen fra dem til.Gitte og Åse deltog.
Den 18. september uddelte Landsforeningen Liv og Død deres ” Årets Pris. Den gik til
Landsforeningen Spædbarnsdød. Åse var inviteret og deltog.
Den 28.september inviterede Mette Bendixen og Marie-Louise Vianello til udgivelse af
bogen ” Dus med Døden” . Åse deltog.
Sorø Frivillig Center inviterede til kursus med Velux Fonden den 30. september. Åse deltog.
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I forbindelse med tema om Sorg i DR den 29. november blev jeg kontaktet af Esben Kjær,
som gerne ville lave et interview med mig. Udgangspunktet var ” Hvad får et menneske, der
har mistet et barn, til fortsat at arbejde som frivillig i en forening som vores?” Vi havde en god
snak, selve klippet, som blev bragt om morgenen, var ganske kort
Fra den 8. – den 11. september deltog Jan Asaa, bestyrelsesmedlem, og Åse BP i et kursus
på Løgumklosters Refugie. ” Tab, sorg og nyt livsmod”. Jørn Henrik Olsen, som vi havde haft
på vores weekendkursus i 2016 stod for det sammen med Lutte Olsen. Et meget berigende
kursus.

Samarbejde:
Som det fremgår i forbindelse med foredrag har vi et godt samarbejde med Landsforeningen
Efterladte efter selvmord.
Vi stadig samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød.
Ligeledes samarbejde med Søskendekram. (Charlotte Drue holder foredrag i Hvidovre i
foråret)
Vi har forsøgt at få et samarbejde i gang med facebook- gruppen ” Bedsteforældre der har
mistet et barn” Dog uden større held.
Vores nyeste samarbejdspartner er Landsforeningen Liv og Død.

Medlemmer:
Medlemstallet er 703. Heraf de to stiftere af foreningen, som er æresmedlemmer. To
kontingent- frie medlemmer. Medlemstallet har i flere år ligget omkring 700. Vi får løbende
nye medlemmer, men også udmeldelser. Oftest fra medlemmer, der har været med i
foreningen i flere år og nu ikke mener at have behov for foreningen. I Isblomsten opfordrer vi
medlemmer til fortsat at støtte vores vigtige forening. I Isblomsten gør vi (fra næste nummer)
medlemmerne opmærksom på at meddele adresseændring til os. ( Kassereren, koordinator
eller formand). Ved udsendelse af Isblomsten kommer der ofte flere retur. Hvilket vi tolker
som ændring af adressen.
På Årsmødet besluttede vi at sende et venligt brev til de medlemmer, der ikke betalte, når
det nye indbetalingskort blev sendt ud. Det har givet nogle indbetalinger, så det er
bestyrelsens hensigt at gøre det samme i år.

Hjemmesiden:
Gitte Praastrup, der også er webmaster, reviderer løbende vores hjemmeside. Ligeledes
lægges div. arrangementer på hjemmesiden.
Indslaget med Mariann Beckgaard, der jo ikke er koordinator længere, ligger under Historie.
Planen er at få lavet et indslag med vores nuværende koordinator Susanne Petersen.

3

Michael Bruun, den krisepsykolog som vi samarbejder med, har givet tilsagn om at deltage
med et indslag.

Facebook:
Foreningen har to sider. En åben for alle. Her er der godt 1000 medlemmer. Den lukkede er
kun for betalende medlemmer. Her er pt. 287 medlemmer. Tallet faldt drastisk efter
beslutningen på Årsmødet i 2015, hvor kun medlemmer af foreningen fik adgang til siden.
Medlemstallet er på vej op. Mange har glæde af at fortælle deres historie, kommentere og
spørge ind til andres oplevelser.
Her annonceres kommende arrangementer og tallene viser at mange læser div. beskeder.

Isblomsten:
Redaktørerne Allan og Maigun Poulsen har sørget for tre udgivelser. Her bliver der skrevet
om afholdte og kommende arrangementer. Dog er det ikke altid muligt af tidsmæssige
årsager at få alt med, så derfor opfordrer vi til, at man tjekker hjemmesiden.
Det er vores erfaring, at mange har stor glæde af at læse personlige beretninger. Derfor skriv
gerne og del din historie med andre.

Kontaktaftner/ cafe-møde
I Storkøbenhavn har vi kontaktaften/ cafe-møde den første torsdag i måneden kl. 19.00 21.00 i Hvidovre. Antallet af fremmødte forældre og pårørende har været dalende. På møde i
netværksgruppen (kontaktpersoner) i efteråret besluttede vi at ændre navnet fra Kontaktaften
til Cafe-møde. Samtidig besluttede vi at forklare mere på hjemmesiden og fb-siden om hvad
en sådan aften går ud.

Informationsmøder:

Den 19. januar 2017 holdt vi informationsmøde i Odense. Her kom ikke nogen nye forældre.
Den 29. marts holdt Ann Rolstad informationsmøde kombineret med foredrag i Skive.
Den 27. september holdt vi informationsmøde i Svendborg. Her var Susan Pallisborg, ny
kontaktperson klar til at samle den gruppe forældre, der ønskede at komme i
selvhjælpsgruppe.
Den 30. september holdt vi informationsmøde i Sorø. Her var Leopold Asmussen klar til at
starte en gruppe. Til informationsmødet kom der kun en interesseret mor. Efterfølgende er
det lykkedes at samle en gruppe, som nu mødes regelmæssigt.

4

Div. arrangementer:
I 2016 tilbød vi vores medlemmer at deltage i Ecco Walkathons familietur i de fire byer, hvor
det bliver afholdt. København, Odense, Kolding og Aalborg. I 2017 gentog vi tilbuddet, da vi
havde fået mange positive tilbagemeldinger i 2016. De tilmeldte fik en t-shirt med
foreningens navn og logo, som Gitte Praastrup har designet.
Det er vores indtryk, at de deltagende forældre og børn havde en god oplevelse.

Foredrag mm:
Den 15. marts havde vi foredrag med Michael Bruun i Hillerød.
Den 26. marts havde vi foredrag i Aalborg med Esben Kjær sammen med Lotte Blicher
Mørk. Det var i samarbejde med Landsforeningen Efterladte efter selvmord. EK journalist og
forfatter til bogen ” Min usynlige søn. Kunsten at leve med sine døde resten af livet”.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Den 27. marts havde vi foredrag med Esben Kjær i Odense
Den 29. marts i Skive trådte Kurt Lilleør til efter aftale med Michael Bruun.
Den 1. april Anna Kløvedal i Marstal på Ærø.
Den 4. april i Randers trådte Kurt Lilleør til efter aftale med Michael Bruun
Den 25. april Anna Kløvedal i Hvidovre
Den 17. maj Michael Bruun i Rønne
Den 5.11. Jes Dige i Aalborg. Samarbejde med Landsforeningen Efterladte efter
selvmord.

Efter de tilbagemeldinger vi har fået har deltagerne haft en god oplevelse.
Traditionen tro havde vi Aller Helgens arrangement i Apostelens Kirke København søndag
den 5. november. Her deltog Ellen Pedersen og Elisabeth Vernerlund.
Som noget nyt i Sorø deltog Leopold Asmussen i Pedersborg Kirke. Her var det
Landsforeningen Spædbarnsdød, der stod for arrangementet i samarbejde med kirken.
Den 2. december inviterede vi til ” December-cafe” i Hvidovre. Et forsøg på at genoplive en
tradition fra tidligere. Rene Madsen, en af vores forældre sang nogle af sine egne sange. Det
var en hyggelig eftermiddag. En mor kom fra Jylland for at deltage.
I Nyborg inviterede Susan Pallisborg som noget nyt til ” Walk and talk” den 9. december.

Temadage:
Temadage er et nyt tiltag i 2017. Knud Hansen, som vi har samarbejdet med gennem flere år
påtog sig opgaven.
Overskriften var ” At mødes i magtesløshed” Programmet for dagen, der strakte sig over 6
timer, blev til i dialog med KH og os. Tanken var at have flere timer sammen, så det var
muligt at få noget teori og samtidig inddrage de tilmeldte forældre. Alle temadag var en stor
succes. Susanne Petersen og Åse B P deltog.

5

➢
➢
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Lørdag den 22. april temadag i Kolding
Lørdag den 29. april temadag i Randers
Lørdag den 11. 11. temadag i Hvidovre
Lørdag den 18.11. temadag i Odense

Familiedage:
Familiedage er også et nyt tiltag. Tanken her er i lighed med Ecco Walkathon at mødes med
familier på en uforpligtende måde. Det giver mulighed for hygge og samtidig plads til nogle
gode samtaler.
Den 7. maj havde vi sat vores medlemmer stævne på Frederiksborg Slot i Hillerød. En guide
ledte os rundt. Både undervejs og bagefter havde deltagerne nogle gode snakke.
Den 2. september inviterede vi på kanotur på Suså. Ligeledes en god oplevelse.

Arrangement for fædre:
Endnu et nyt tiltag. Begrundelsen for arrangement for fædre var at give fædre mulighed for at
bruge nogle kræfter og samtidig åbne for en snak med andre fædre.
Den 31.10 mødtes vores fædre på en gokartbane sammen Denis Dalsgaard og Leopold
Asmussen. Efter tilbagemeldingerne var det en god aften.

Koordinators beretning:
i har fået 64 nye forældre i år. ”7 er kommet i selvhjælpsgruppe. En del af de øvrige forældre
er med i grupper med opstart i 2018.
Udover mange henvendelser fra forældre der har mistet et barn får vi mange henvendelser
fra pårørende, sagsbehandlere, fagfolk fra sundhedsvæsenet, bedemænd, sagsbehandlere
fra jobcentre, journalister fra TV, radio, aviser og fagblade, studerende fra div.
uddannelsesinstitutioner.
Kontaktpersoner der er stoppet:
-

Gunhild Warming, Svendborg gr. er gået på pension.
Lone Hjelmager, Billund gr. Er stoppet af personlige årsager.
Gitta Thomsen, Aalborg, stoppet af personlige årsager.
Laila Christensen, København, stoppet af personlige årsager.

I Billund har Hjørdis Reher, (fagperson) afsluttet en gruppe i december.
Nye grupper i 2017
I Sønderjylland har to præster henvendt sig til os, da de før har haft sorggruppe for forældre.
Vi har henvist nogle af vores forældre til dem.
I Skive har Ann Rolstad startet op med en ny gruppe.
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I Herning har Carsten Johannesen startet op med en ny gruppe.
I Sabro har Disa og Niels Jørn startet en ny gruppe.
I Svendborg har Susan Pallisborg startet op med en ny gruppe.
I Sorø har Leopold Asmussen startet op med en ny gruppe.
I Søborg har Ellen Pedersen startet en ny gruppe.

I januar 2018 har Denis og Åse ny gruppe i Køge.
I februar 2018 har Charlotte Bjerre, tidligere kontaktperson, startet op med en ny gruppe i
Nykøbing Falster.
Kommende kontaktpersoner:
➢ I Sorø hos Leopold er Maria med som ”føl”.
➢ I Køge hos Denis og Åse er Rory med som ”føl”.
➢ I Nykøbing Falster har Charlotte en mor fra tidligere gruppe med som ”føl”
.
Fremtiden, visioner:
Vi har fået tid på Civiltinget igen i år på Folkemødet. Torsdag den 14. juni.
Vi stiller også med en cykel igen. Vi håber få at få midler til en håndværkercykel, som er
mere præsentabel og lettere at håndtere end det vi har lejet os frem til de sidste par år.

Folketinget har som bekendt vedtaget at fædre og med mødre ligestilles med mødre ved
tidlig død. Så godt. Derefter har vi skrevet til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og
redegjort for vores ønske om sorgorlov til forældre, der mister et barn. Vi har fået positivt
svar om at ministeren gerne vil tale med os. Et stort skridt i den rigtige retning.

Et af vores medlemmer har opfordret os til at kontakte Landsforeningen Liv og Død for om
muligt at låne/ leje lokale hos dem. Deres beliggenhed på Nikolaj Plads i København er
meget central. De vil gerne samarbejde os og er meget lydhøre overfor vores ideer.
I løbet af foråret viser vi i samarbejde med dem filmen ” Delfinen” hvor Laurits Munch
Petersen og Pernille Andersen deltager.
Til efteråret har vi planlagt tre sorg-saloner med Jørn Henrik Olsen. (I lighed med det er der
planlagt i Kolding her i foråret.)

På bestyrelsens vegne
Åse Bech Pedersen
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