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Samtalegrupper

for

Transport:
Bus: 6A, 42, 150S, 173E, 184 og 185 stoppested Nørre Campus
S-tog: Nørreport og Nørrebro station
Metrostation: Nørreport

efterladte

Parkering:
Der er parkering bag centret i De Gamles By, hvor der ligeledes findes
handicapparkering. Der er parkometre i området.
Efter kl. 15.00 er der gratis parkering på Rigshospitalets parkeringspladser.

Åben:

Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag
www.cancer.dk

10.00 - 16.00
10.00 - 18.00
10.00 - 13.00
Foto: Colourbox

Samtalegruppe for dig, som har mistet en partner/ægtefælle
Gruppen er et sted, hvor man kan dele sine tanker, følelser og erfaringer i forbindelse med tabet.
Samtalegruppens formål er ikke at fjerne din sorg eller at presse dig
til at 'komme videre'. Fællesskabet med andre, som har mistet, kan
hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

Praktiske oplysninger for begge grupper
Form
Grupperne mødes op til 10 gange, og der er plads til 8-10 deltagere.
Grupperne ledes af frivillige, der har professionel baggrund for arbejdet.
Tid
Der oprettes løbende samtalegrupper.
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Sted
Kræftrådgivningen
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N

Samtalegruppe for dig, som har mistet en forælder og selv er i
alderen mellem 28-40 år
I gruppen vil du møde andre som selv har oplevet at mistet en forælder, og i det fællesskab vil du kunne dele dine tanker og følelser i
forbindelse med tabet.
En samtalegruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig
til at ’komme videre’, men er et fællesskab hvor du kan opleve få
hjælp, støtte og forståelse ved at tale med andre i samme situation.

Tilmelding og yderligere information
Tilmelding til grupperne sker via en samtale med en rådgiver i
Kræftrådgivningen.
Vil du vide mere, kan du henvende dig i Kræftrådgivningen personligt, eller på telefon 8220 5805.

