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Samtaler
om sorg og savn

Omsorgsgrupper

Hvad er
åndelig omsorg

Har du mistet én du var tæt på, eller er du
pårørende til et menneske med en sygdom?
Da kan du ved at tale med andre i samme
situation hjælpe dig selv, ved at sætte ord på
det, der er svært.

Nøgleord i en omsorgsgruppe er
tryghed, omsorg og nærvær

Når vi mister et menneske, er syg, eller bliver
nærmeste omsorgsperson til én der er syg, så
bliver vi rystet og har brug for at møde andre
i samme situation. Vi har brug for at lytte eller
samtale med nogen, et medmenneske.

For de fleste er det en hjælp at tale med familie og venner, men det kan også være en hjælp
at mødes med andre, der er i samme situation.

•

Du vil sikkert opleve at samtalerne vil betyde,
at du bliver hørt og forstået. Du vil føle dig
mindre ensom og få mulighed for at tale om
det, der er svært at tale om.
I folkekirken i Næstved tilbyder vi mulighed
for at mødes med andre i omsorgsgrupper,
som ledes af en, eller flere præster der er
uddannet indenfor sjælesorg.

•
•

•

Der er tavshedspligt
En gruppe består af 6-8 personer,
alle aldre kan deltage
Gruppen mødes ca. 1 gang om
måneden
Gruppen ledes af en præst

Du kan deltage i:
•
•
•
•

Sorggrupper
Pårørendegrupper til demensramte
Børne sorggrupper
Samtaler med en præst

Se nærmere information
på hjemmesiden:

www.aandeligomsorgnaestved.dk

Præster er i daglig kontakt med mange mennesker der oplever sorg, eller er i en livskrise.
Vi er uddannet til at møde mennesker, dér
hvor de er i livet, primært teologisk og religiøst men også filosofisk og etisk, hvilket gør at
vi er gode til at lytte og samtale med.
Åndelig omsorg kaldes det indenfor sundheds- og sygehusverdenen. I kirken kalder vi
det sjælesorg.
Sjælesorg er omsorg for menneskesjælen.
Mennesket er mere end en krop. Vi har også
alle sammen en sjæl eller ånd, som forlader
os den dag vi dør. Vi siger derfor også at vi
udånder.
Vi har brug for heling og at finde styrke, til at
leve med det der er svært.
Præster er ikke problemløsere, men et medmenneske der lytter og har tavshedspligt.

