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Hvem sagde at barndommen var sorgløs?

 

Vi ved at der er 1.2 millioner børn mellem 0 og 18 år!!


Mere end 48.000 børn og unge mellem 0 og 18 har mistet en forælder.

Mere end 28.000 børn og unge har mistet en søskende.  

Mere end 29.000 børn og unge oplever vold i hjemmet.

Mere end 80.000 børn og unge lever med en psykisk syg forælder.

Mere end 48.000 børn og unge har på et tidspunkt en forælder i fængsel

Mere end 90.000 børn og unge lever med en forælder med et misbrugsproblem.

Mere end 400.000 børn og unge er skilsmissebørn.

Mere end 12.000 børn er døgnanbragte udenfor eget hjem

 

Et ukendt antal børn og unge lever med forældre eller søskende med en livstruende eller 
uhelbredelig sygdom.

 

Hvis vi hertil lægger de mange børn og unge der bare ikke trives – bliver mobbet eller 
drillet – bliver udsat for overgreb – eller føler sig ensomme, så taler tallene deres eget 
skræmmende sprog.

 

Så hvad er det vi voksne mener når vi siger at barndommen er sorgløs, er det også 
børnenes virkelighed og deres egen oplevelse af deres hverdag.

 

Hvordan kan vi møde børn i sorg?   
Hvordan udfordrer vi os selv i forhold til fastlåste ideer omkring sorg? 
Hvordan kan børns sorg udvikle sig progressivt i takt med deres modenhed? 
Hvordan støtter vi bedst et barn i sorg? 
 

Det, og meget andet omkring sorg & børn i sorg, bliver det fælles omdrejningspunkt 
for aftenen. 
 
Vi glæder os til at modtage redskaber til det vigtige arbejde med børn i sorg 
Sæt kryds i kalenderen - bestyrelsen brygger kaffe og sørger for lidt sødt dertil. 
Du skal blot tilmelde dig til johek@aarhus.dk og møde op :-)
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