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FORORD

21 MODIGE OG ÆRLIGE
FORTÆLLINGER
Velkommen til Vores Verden – et
magasin skrevet af 21 børn og
unge, der selv er kronisk eller
alvorligt syge - eller har mistet en
af deres forældre. Børn og unge,
der har haft deres daglige gang på
Rigshospitalet og hos Børn, Unge
og Sorg.
Vores Verden er en del af grundlaget for Egmont Rapporten 2014,
hvor vi undersøger, hvilken støtte
børn og unge har brug for, når
livskrisen rammer. Formålet med
artiklerne i Vores Verden er at
lytte til børnene og de unges egne
stemmer, erfaringer og ønsker til,
hvordan vi kan hjælpe dem bedst.
Vores Verden er produceret under
et magasinværksted i juni 2014.
Her hjalp frivillige journalister,
redaktører, fotografer og layoutere fra Egmont Publishing
børnene og de unge med at dele
deres historier og fortælle, hvad
der var den bedste hjælp, dengang de selv havde det sværest
– og hvordan de ville anbefale os
at hjælpe andre børn og unge,
der kommer i samme situation
fremover.
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Hele magasinet er blevet produceret på en enkelt dag, og
deltagerne har helt selv kunnet
vælge, hvad de ville skrive om,
og hvordan artiklerne skulle
layoutes. Dagen var både lærerig
og hektisk. Derfor er der i sagens
natur nogle stavefejl, slåfejl og
layoutdetaljer, som deltagerne
ikke kunne nå at rette på selve
dagen. Vi har valgt heller ikke
at rette dem efterfølgende for at
bibeholde den umiddelbarhed,
oprigtighed og forskellighed, der
præger artiklerne i Vores Verden.
Det er jo netop sådan, børnenes
stemmer lyder. Derfor udkommer
magasinet præcis, som børnene
og de unge selv producerede det.
Vores Verden udkommer samtidig
med sit søstermagasin – Egmont
Rapporten 2014. I Egmont Rapporten trækker vi nogle af de særligt sigende eller gennemgående
pointer fra Vores Verden frem,
analyserer dem i lyset af Egmont
Fondens Omsorgsmåling fra
2013 og sætter dem i perspektiv
gennem interviews med en række
børne- og ungeeksperter. I Egmont Rapporten fortæller vi også,
hvilke initiativer Egmont Fonden
allerede har sat i gang på området og hvilke initiativer, vi søger
samarbejdspartnere til at udvikle
sammen med os, så vi bedst
muligt kan hjælpe børn og unge,
der bliver ramt af alvorlig sygdom
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eller sorg fremover. Alt sammen
inspireret af de løsninger, som
børnene og de unge efterspørger
her i Vores Verden.
Jeg vil gerne takke de 21 børn og
unge for at fortælle om alt det, der
har været svært og alt det, som
har hjulpet dem videre. Det er 21
meget modige og meget modne
mennesker, der åbent og ærligt
fortæller deres historie. Det kan
vi lære meget af alle sammen. Jeg
vil også gerne takke kollegaerne
fra Egmont Publishing, som
brugte en søndag helt frivilligt
på at få stemmerne ned på tryk.
Sammen har de skabt et helt unikt
magasin.
Jeg ønsker dig rigtig god læselyst.
HENRIETTE CHRISTIANSEN
Direktør, Egmont Fondens
Støtte- og bevillingsadministration
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VIKTORIA HAR EN KRONISK SYGDOM
For to år siden fik jeg konstateret
Cushing sygdom, men når jeg ser tilbage, kan jeg se, at jeg har haft det,
siden jeg var 13-14 år. Siden dengang
har jeg været plaget af bl.a. konstant
hovedpine, ændret psyke og krampe.
Jeg tænkte, at det var normalt og en
del af puberteten, og jeg kunne ikke
forstå, at mine veninder kunne klare
at have planer efter skole. Jeg skulle
bare hjem og sove. Venner og familie
begyndte at kommentere på, at mit
udseende ændrede sig. Jeg fik
”moonface”, tyrenakke og vægtstigning på usædvanlig kort tid. En af
min mors veninder sendte et link om
Cushing syndrom og sygdom, og derfor tog vi til lægen, som sagde, at det
troede hun ikke, at jeg havde, for det
er så sjælden en sygdom. Vi insisterede på en samtale på Rigshospitalet,
og der var der en læge, som med det
samme ud fra mit udseende kunne
sige, at jeg havde Cushing sygdom.
At få den diagnose var overvældende
og lidt urealistisk, da det er så sjælden en sygdom, og en sygdom, som
det normalt er kvinder i overgangsalderen, der får. Jeg blev ked af det,
men så det mest som et bump på vejen til at blive rask. Lægerne sagde
nemlig, at jeg kunne blive opereret
og helbredt.
Nu er jeg blevet opereret to gange i
hypofysen, og jeg er stadig ikke rask.
Jeg har accepteret, at jeg skal leve
med sygdommen og medicin resten
af mit liv. Der er en stor risiko for, at
jeg ikke kan blive gravid, og det kan
vise sig, at jeg skal have væksthormoner. Der er altså stadig mange ting,
jeg ikke ved, hvordan bliver for mig.
Det er utrygt, at jeg ikke kan få at
vide, hvordan mit liv vil være, så jeg
kan indstille mig på det. Der kommer
hele tiden nye forhindringer.
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FAKTA OM CUSHING SYGDOM

En svulst i hypofysen, som gør at jeg har en overproduktion af
stresshormonet Cortisol. For mig betyder det bl.a. konstant
hovedpine, knogleskørhed, smerter i næsten alle led, vægtstigning, ”moonface”, ”tyrenakke” humørsvingninger og depression.
Der er en til to om året i Danmark, der få den diagnose.

VÆR OPMÆRKSOM
PÅ HOSPITALET

JEG FØLER MIG MEGET ALENE MED MIN SYGDOM

Jeg er 17 år og har Cushing sygdom. Den eneste jeg kan finde i Danmark,
som har den samme sygdom, er en kvinde på 50 år. Jeg føler mig meget alene
med min sygdom.
At snakke med den ene kvinde, der har sygdommen, og høre om hendes erfaringer, hjælper mig dog rigtig meget. Der er så mange symptomer, og der står så
lidt om det på nettet, så sammen får vi afklaret, at de ting, vi føler og oplever, er
en del af sygdommen. Det er ikke bare normalt for en pige på min alder at være
nervøs, træt og angst. Det er sygdommen og ikke Viktoria. Det er godt at få bekræftet det engang imellem.
Men jeg mangler at tale med nogen på min egen alder om min sygdom. Et
teenageliv er ikke indrettet på, at man skal tage medicin fem-seks gange om
dagen, jeg kan ikke være spontan på samme måde som mine venner, for det er
svært, når jeg skal rende rundt med piller og huske at tage dem. Hvis jeg fandt
en på min egen alder, ville jeg snakke med hende om, hvordan hun indretter
sin hverdag i forhold til det at huske medicinen, og hvordan hun håndterer det
i forhold til vennerne. Jeg ville også gerne vide, om hun var helt ærlig om sin
sygdom fra starten eller om hun skar ned på det for ikke at virke for anderledes.
Jeg har selv haft det sådan, at jeg havde lyst til at få sygdommen til at lyde så let
som mulig. Sådan: Nu bliver jeg opereret, så er det væk! I dag har jeg accepteret, at det er noget, jeg skal leve med. Om jeg vil det eller ej, så er det en del af
mig – men det er ikke hele mig. I de perioder, hvor sygdommen er tydelig med
f.eks. vægtstigning får jeg lyst til at sætte en post-it i panden, hvor der står: Det
er Cushing – det er ikke mig!
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Jeg har været ude for, at
de på hospitalet har glemt at
give mig livsvigtig medicin,
og jeg har også fået medicin
med forkert navn og cprnummer på. Min mor har altid insisteret på at være indlagt med mig, og det var
hende, der var opmærksom.
Så hav altid en med, du stoler på, du har ikke altid selv
overskud til at holde øje med
den slags og være opmærksom.
Jeg har også været ude for, at
min iPad, iPod, mobil, nøgler, pung og andre småting
blev stjålet på hospitalet
mens jeg sov efter at have
fået sovemedicin og var helt
væk. Vær opmærksom på, at
du skal låse dine ting inde,
du har krav på et skab med
lås, og det skal du bruge.
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FEM SPØRGSMÅL
Hvad er det bedste andre gjorde for at hjælpe dig dengang, du havde det allersværest?
Det var, når venner og familie spurgte konkret ind til min sygdom. Når de spurgte, hvad jeg
fejlede, og hvad jeg oplevede f.eks. under hospitalsophold. Sygdommen skal ikke være tabu.
Noget som også hjælper mig rigtig meget er mine veninder. Min bedste veninde Anna har støttet
mig meget igennem mit sygdoms forløb, hun har virkelig prøvet at forstå min sygdom og hvad jeg
fejler. En anden ting jeg altid vil huske er en af de første gange jeg var indlagt, da kom Anna på
besøg og gav mig nogle postkort, så havde alle min klasse skrevet en hilsen. Små korte hilsner
som f.eks. “håber du snart for det bedre”, “vi savner dig i klassen”, “tænker på dig” o.s.v. det
betød rigtig meget, og forsikrede mig om at selvom at jeg ikke havde været i skole i lang tid, så
var jeg stadig en del af klassen.”
Hvorfor var det en god hjælp?
Man får afklaret, hvad der foregår. Også i forhold til sig selv. Jo oftere du får snakket om det,
jo bedre forstår du dig selv og accepterer det.
Hvem er det, der bedst kan hjælpe?
Venner og familie. Og skolen kan hjælpe ved at gøre en indsats og have forståelse for at man er syg.
Skolen er en stor del af hverdagen og kan være med til at gøre den nemmere. Hr. Berg på Rigshospitalet, som er en ungecafé på Rigshospitalet for unge mellem 12 og 24, hjalp mig ogås. Her kan man
snakke med socialpædagoger møde andre unge i en lignende situation og udveksle erfaringer.
Hvad ville du selv gøre eller sige, hvis du mødte et barn eller en ung, der havde oplevet
sygdom eller sorg?
Jeg ville sige: Sygdommen skal ikke styre hele dit liv. Din dagligdag er ændret, men du skal ikke
ændre dig selv.
Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil hjælpe andre børn og unge, der oplever det
samme som du har oplevet?
Få medicinen til at passe ind i din dagligdag og skaf dig små bokse, så du altid kan have din
medicin med dig og bedre kan være spontan i hverdagen.
Vær meget præcis og ligeud med dine venner. Sig til dem, du er tryg ved, hvad de kan gøre. Vær
ikke bange for at bede om hjælp og vær konkret i forhold til, hvad der hjælper dig.
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GLEM IKKE DEN, DER ER SYG

Jeg oplever, at unge har svært ved at forstå, at jeg er syg. Det er nemmere blandt voksne, de forstår
bedre, hvad der er galt, når jeg fortæller om min sygdom. Unge ved ikke, hvordan de skal håndtere det.
Der er ti procent af alle danske unge, der har en kronisk, alvorlig sygdom, og jeg ville ønske, at der kom
lidt mere fokus på det blandt unge. At unge var mere åbne overfor, at alvorlig sygdom også eksisterer
blandt unge. Det virker for alvorligt i et teenageliv, hvor alt bare skal være fester, sjov og ballade, det er
som om, der ikke er plads til det at være syg.
Folk skal holde op med at bekymre sig om, hvad den, der er syg, er i stand til. Det skal de lade den syge
om at beslutte. Jeg kender min sygdom, og jeg ved, hvad jeg må og ikke må – f.eks. i forbindelse med fester og alkohol – så folk skal lade mig selv vurdere, hvad jeg må og ikke må – og hvad jeg kan og ikke kan.
En anden vigtig ting er, at ens venner ikke skal glemme en. I begyndelsen, da jeg var syg, oplevede jeg at
blive glemt, når der blev lavet planer efter skole, fordi jeg ikke var i
skole men gik derhjemme. Jeg så på Instragram og facebook, at de
havde lavet ting uden mig, som jeg havde været med til at planlægge.
Det blev jeg rigtig ked af og ville ikke have, at det skulle ske igen. Derfor sagde jeg til dem face-to-face, at de skulle huske mig. Selvom jeg i
perioder ikke har energi og overskud til at være i skole seks-syv timer,
så kan jeg måske godt overskue en tur på café eller på Strøget. Så de
skal huske skrive til mig, og aldrig holde op med at skrive, bare fordi
jeg har sagt nej tre gange i træk. Der skal nok komme et ja på et tidspunkt. Det er vigtigt, at de ikke glemmer mig, og det hjalp rigtig meget
at sige det til dem.
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Af: Martin Weberg

Hr. Berg
er det
bedste
ved at
være syg
J

eg kan stadig huske, dengang
Hr. Berg ikke eksisterede, og
hvor kedeligt det var at være
indlagt. Jeg sad bare i sengen
og kukkelurede og håbede på, at
nogen ville besøge mig eller gik
i cafeen, indtil jeg fandt ud af, at
man kunne låne en bærbar comDet var nok højdepunktet, ellers
var det rigtigt kedeligt.
For ca. fem år siden blev jeg
spurgt, om jeg ville besøge ungdomscafeen Hr. Berg. Første gang
var jeg lidt genert, for jeg kendte
jo ingen, men pædagogerne Jakob
og Mette hjalp mig med at komme
ind i det, et skridt ad gangen, og så
gik det som en leg.
Hos Hr. Berg laver vi aktiviteter,
og der er andre unge, som også
er syge. Vi har været i Tivoli og
biografen og ude at køre gocart.
Det er meget hyggeligt. Og en af
de tidligere pædagoger hjalp mig
med at søge forskellige fonde. Jeg
8
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søgte Ønskebrønden om en tur
på 9000 kroner, så jeg kom af
sted med min far og lillebror. Om
sommeren spiller vi badminton og
kroket, og ellers sidder vi indenfor
og spiller Fifa mod hinanden eller
Buzz. Vi snakker også om hinandens sygdomme, men ikke så tit.
sygdommen Wegeners Granulomatosis. Jeg plejer bare at kalde
den Wegeners syndrom. De troede
først, at det var en almindelig
smerter i næsen og hostede blod
op. Så troede de, at det var tuca. et halvt år, hvor jeg havde det
rigtig skidt, kom jeg på Rigshospitalets reumatologiske afdeling,
Jeg skulle være startet på produktionsskole samme år, men lige
det pludseligt meget dårligt, som

om jeg var blevet skudt med en
giftpil, og jeg var nødt til at droppe
interviewet.
I dag er min Wegeners i bero, men
jeg slås med en følgesygdom, som
er gået ud over min hypofyse.
Jeg får medicin for mit stofskifte,
mandligt kønshormon og væksthormon.
I Hr. Berg er vi jo alle i samme
båd. Vi har måske ikke den samme
sygdom, men ved hvordan det er
at have smerter og være indlagt, og
hvor hårdt sygdom slår ned på en
og trænger ind i ens liv. Det er jo
svært for folk, der ikke er syge, at
forstå.
For mig er Hr. Berg det bedste
ved at være syg, og jeg vil gerne
pitaler får et lignende tilbud. Det
kan gøre en stor forskel for mange
unge, som er alvorligt syge. Det
havde været meget sværere for mig
at klare min sygdom, hvis ikke jeg
kunne komme i Hr. Berg.
VORES VERDEN

Martin interviewer
socialpædagog
Jakob Larsen
Hvordan er det at være pædagog i
Hr. Berg?
somt, fordi man hører historier, som
folk kommer igennem, der ligger ud
over det sædvanlige. Man kommer
meget tæt på de unge og lærer dem
godt at kende, derfor påvirker det en
følelsesmæssigt. Til gengæld er der
også rigtig mange glæder, når nogle
af de unge kommer og fortæller, at
noget er lykkedes, og man kan se,
at de udvikler sig i den retning, man
godt kunne tænke sig. Det er en af
de største glæder, man kan få i sit
arbejde.
Hvordan kan du se, at I gør en forskel for de unge?
-For at være ærlig kan det være svært
at se, især der hvor jeg arbejder, hvor
de meget gerne vil have, at man skal
måle alting, tage en blodprøbe og se,
om det virkede, at de unge snakker
med Vivi eller mig. Inden i mig selv
er jeg ikke i tvivl, fordi de unge siger
det på andre måder. Det kan være

Dengang jeg havde hovedpine
konstant i nærmest to år,kom min
mor ind og holdt mig hånden,
når jeg havde smerter. Hun var
der bare for mig og var meget
omsorgsfuld.

måden, de træder ind ad døren på,
hvis man har hjulpet dem igennem en
svær periode.

Hvorfor var det en god hjælp?

alle større hospitaler?
-Jeg synes, man skulle overveje på
alle de store hospitaler at have et
sted, hvor der foregår noget af det
samme som hos Hr. Berg. Der skal
være noget for de unge, så de har
mulighed for at udvikle sig og lære
at forholde sig til den situation, de er

Hvem er det, der bedst kan
hjælpe?

noget, der gør det til at holde ud. Der
sker jo mange ting, når vi bare spiller
spil og hygger os. Hvis du lægger
mærke til det, dukker der nogle ret
eksistentielle samtaler og spørgsmål
op, når vi fx spiller Playstation eller
tegner.
lige pludselig var jeg i herregodt
humør…
Og det er jo en af pointerne, at man
inden for et kort tidsrum kan man gå
fra at være trist til at være glad.

Fakta om
Wegeners sygdom - Wegeners Granulomatosis
Wegeners Granulomatose er en sjælden, såkaldt autoimmun sygdom,
hvor kroppen af ukendte årsager danner antistoffer mod sig selv.
Når man har Granulomatose med polyangiitis, har man en betændelse i de små blodkår, som ikke skyldes virus, bakterier eller svampe. Betændelsen lukker disse blodkar,
og det kan ødelægge væv og organer i kroppen, fordi blodforsyningen sættes ned.
Selvom betændelsen i blodkarrene kan ramme hele kroppen, er det primært luftvejene
(bihuler, næse, luftrør og lunger) og nyrerne, der bliver angrebet ved Granulomatose
med polyangiitis.
Kilde: Gigtforeningen
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Hvad er det bedste andre
gjorde for at hjælpe dig dengang, du havde allersværest?

Det lindrede lidt, at hun var der
ved siden af og talte til mig. Jeg
følte mig ikke alene.

Familie og venner har været en
god støtte for mig. De kom ind
og besøgte mig på hospitalet og
sagde, at de var kede af det, og
at det var hårdt for dem at se mig
ligge der. Min bedste ven Charlie
har altid været der for mig.

Hvad ville du selv gøre eller
sige, hvis du mødte et barn
eller en ung, der havde oplevet
sygdom eller sorg?
Jeg siger altid til mig selv: ”Hold
humøret oppe og hav en positiv
instilling.” Det er noget af det
vigtiste. Det kan være svært at tale
med en, der har oplevet sygdom
eller sorg, man kan godt blive
pinligt berørt over det. Men tag
springet, vi lever kun en gang.

Hvad er dit bedste råd, hvis
man gerne vil hjælpe andre
børn og unge, der oplever det
samme som du har oplevet?
Flere tilbud som Hr. Berg. Det
gør en god forskel. Hr. Berg har
betydet rigtig meget for mig og
nok også for andre. Det er helt
sikkert noget, jeg vil foreslå, at
man skal gøre på alle hospitaler.
Det bedste er alle aktiviteterne
og alle de andre unge. Det fjerner
ens tanker fra sygdomsforløbet, så
man glemmer, hvordan man har
det.
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Kursus til klassen,

TAK!

Lærerne og eleverne har svært ved at takle et alvorligt sygt barn i klassen, derfor
vil jeg have indført et kursus til at hjælpe lærerne og eleverne til at starte en
samtale med et alvorligt sygt barn.
TEKST Silas Thing Sørensen FOTO Modelfoto
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Min første dag efter
sygdommen føltes som
en normal skoledag.
Uden snak om noget.

J

eg vil godt have, at klassen og klasselæreren fik et
kursus i, hvordan man snakker med et alvorligt sygt
barn i klassen, så de blev bedre til at spørge ind til
den syge. Mange mennesker ved ikke, hvordan de skal
reagere, når der er et alvorligt sygt barn i klassen. I min
klasse er der mange, der er dårlige til at snakke med en,
når man kommer hjem fra et sygdomsforløb. Det kunne
være dejligt, hvis de fik noget undervisning af en, der vidste noget om det. Derfor vil jeg skrive min historie.

Mens jeg var syg

Lærerne sendte ikke lektier til mig, mens jeg var på hospitalet. Jeg var lidt irriteret over, at jeg ikke fik at vide, hvad
der skete i klassen. Jeg blev nødt til at ringe til mine venner for at spørge. Min mor pressede på for, at jeg kunne få
nogle lektier, men der skete ikke rigtig noget.

Da jeg kom tilbage til skolen

Da jeg kom tilbage fra mit sygdomsforløb, hvor jeg havde
været væk fra skolen i 3-4 måneder, da jeg kom hen i klassen, blev jeg mødt af nogle klassekammerater, som sagde,
at de var glade for at se mig. Men efter det blev der ikke
snakket mere om det. Læreren var heller ikke så interesseret. Min første dag efter sygdommen føltes som en
normal skoledag. Uden snak om noget.

Hvad kan gøres bedre?

Det kunne have været rart, hvis der havde været nogle,
der havde spurgt ind til mit forløb. For eksempel hvordan
det var på hospitalet, og om jeg var blevet opereret. Det
kunne også have været godt, hvis de havde virket mere interesserede. Måske kunne lærerne have fortalt mere om,
hvordan det gik med mig. Jeg kunne også godt tænke mig,
at lærerne var mere interesserede og sendte mig nogle
lektier undervejs. Derfor synes jeg, at det kunne være
godt med et kursus både til lærere og elever, så de bliver
bedre til at kommunikere med den syge. Måske kan staten
eller en privat fond finansiere et kursus til de klasser, hvor
der er et sygt barn.
VORES VERDEN

1. Hvad er det bedste
andre gjorde for at
hjælpe dig dengang, du
havde det allersværest?
Sygeplejerskerne og lægerne
og gode at snakke med.
2. Hvorfor var det en god hjælp?
Fordi der ikke var så mange
andre at snakke med. Ikke var
min klasse i hvert fald.
3. Hvem kan bedst hjælpe?
Jacob fra Hr Berg. Han er god
at snakke med og forstår alt.
Kan sætte sig ind i det.
4. Hvad ville du selv gøre eller
sige, hvis du mødte et barn
eller en ung, der havde oplevet
sygdom?
Jeg ville spørge ind til det og
prøvet det. Prøve at hjælpe så
godt som muligt.
5. Hvad er dit bedste råd, hvis
man gerne vil hjælpe andre
børn og unge, der oplever det
samme som du har oplevet?
Man skal gå hen til dem.
Man skal snakke med dem
om sygdommen og virke
interesserede, for ellers vil den
forudrettede føle sig trist.
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HR BERG
giver mig
støtte!

Cystisk fibrose har været der hele mit
liv. På grund af HR BERG føler jeg mig
ikke alene i min kamp med sygdommen
Af Lonny B. S. Jensen

→MIN LILLE HISTORIE:
Jeg hedder Lonny, og jeg er 22 år
gammel. Jeg har en kronisk
sygdom ved navn cystisk fibrose
(CF). Den er jeg født med... jeg
har haft en stille barndom med
noget behandling imod det, men
først som 16 årig kunne jeg begynde at mærke, hvad jeg egentligt led af. Jeg begyndte at lide af
lunge- betændelser, der skadede
mine lunger, og så kom der noget
sukkersyge, der gik ind og påvirkede luften. Jeg endte med at
stoppe til håndbold. Jeg frygtede
at få de her astmaanfald og ikke
kunne få luft. Senere hen da det
stille og roligt blev værre, gik det
også ind og påvirkede min uddannelse, var der hverken luft eller
energi til at få hverdagen til at
fungere. Jeg startede med en HG.
Den gik galt med de mennesker,
12
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der gik der, og lysten til at sidde
stille havde jeg ikke. På det tidspunkt havde jeg både luft og energi. Så prøvede jeg lidt af hvert.
Noget butik og noget pakkeri, som
bare ikke var mig. Senere startede
jeg på produktionsskole, hvor jeg
prøvede mekaniker og tømrer,
men det gik ikke med alt den støv
i luften. Så jeg gik over til automekaniker og gennemførte næsten
med en masse forhindringer og
en gang, hvor jeg måtte starte
forfra, da jeg mistede for meget
pågrund af sygdomsforløb. Men i
sidste ende måtte jeg trække mig
på grund af sygdommen, da jeg lå
indlagt for tit og ikke kunne få en
læreplads. Siden har jeg kæmpet
for at komme i aktivering i de få
timer, jeg kan, men det er ikke
lykkes mig endnu.
Jeg drømmer om at stifte mig en

lille familie og få mig en uddannelse og have en velfungerende
hverdag med overskud.
Det hjalp mig
HR BERG er et fristed for unger,
der har et forløb på Righospitalet.
Lige så snart man går ind i HR
BERG føler man ikke længere,
man er på syghuset. Det er et rart
sted at være med mulighed for at
spille gammeldags spil og computer og Playstation.
Vi kan møde andre unge, der også
er syge og snakke om det, vi kan,
eller bare spille spil eller hvad
vi nu har lyst til. I HR BERG har
vi to pædagoger, der hjælper os
med alt, hvad de kan. De snakker med os, laver ting med os, og
de hjælper os med at lære os selv
at kende og gå over grænser, og
viser hvad vi egentligt kan, som vi
VORES VERDEN
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→ FA K TA O M : C YS T I S K F I B R O S E ( C F )
Cf er en en genfejl i slimhinderne. Det betyder, at man er
indlagt 14 dage hver 3. måned. Til behandling af bakterier.
Det påvirker luftvejene, så man ikke har så meget energi,
nogle har svært ved sport og bevægelse.
Ca. gennemsnitlig levealder er omkring de 40 år.
Det kan være besværligt at få børn.

ikke troede, vi kunne. For mig har
det været at vise mig, at selv om
jeg næsten intet luft har, har jeg
kunnet løbe rundt på Righospitalet og bruge den luft, selv om det
ikke var meget. Det giver et helt
nyt håb at opdage, man egentligt
kan noget, man ikke troede, man
kunne.
Første gang jeg kom i HR BERG var
det en påmindelse om, at der var
andre end en selv på det sygehus,
der var ung og havde besvær med
sygdom. Første gang jeg bevægede
mig derned, kom pædagogen hen
til mig og sagde, han ikke vidste
noget og nok ville stille dumme
spørgsmål. Og så spurgte han,
hvad han kunne gøre for mig.

ren luft, så er chancen meget lille
for at smitte. I HR BERG har vi
et booking system, så vi kun er
der en ad gangen. Jeg synes også,
det er fint, at vi ikke er for mange
dernede ad gangen, da det øger
risikoen for smitte, men hvis vi

tager forholdsreglerne, burde
rummet være stort nok til, vi kan
være to dernede ad gangen. Man
kan skrive om ting på facebook,
men det sociale i at sidde over for
hinanden er vigtigt. r

Det skal blive bedre
Der er brug for fokus på unge, der
har brug for at møde andre som
dem selv, selv om der er risiko for
smitte. Som cf patient må man
ikke mødes med andre med cf,
fordi vi kan risikere at smitte hinanden, men de siger på samme
tid, at hvis man tager sine forholdsregler med at spritte af og holde
lidt afstand og gøre, så der er god

“

Første gang jeg kom i HR Berg
var det en påmindelse om at
der var andre end en selv på det
sygehus der var ung og havde
besvær med sygdom.
VORES VERDEN
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Mette Schouw
Christensen,
12 år:

”Når jeg er på Hr. Berg,
føler jeg mig ikke lige så syg”
Fire dage før Mette Schouw Christensen blev 12 år, blev hun levertransplanteret, fordi hun havde en kronisk leversygdom. Rigshospitalets
tilbud ’Hr. Berg’ til unge har betydet alt for hende.

J

eg havde en kronisk leversygdom og blev derfor indlagt på
Rigshospitalet og blev levertransplanteret 27. august 2013,
fire dage før jeg blev 12 år. Da
jeg fik det lidt bedre og ikke havde lyst
til at være i min hospitalsseng hele tiden,
hørte jeg om Hr. Berg og kunne godt
tænke mig at være der.
Jeg vil gerne fortælle andre
om Hr. Berg, fordi det har hjulpet mig rigtig meget at være der.
Hr. Berg er et sted på Rigshospitalet, hvor unge fra 12 år og
op kan komme ned og hygge sig,
mens de er indlagt på hospitalet.

Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har været
indlagt i alt. Men det er mange gange
frem og tilbage mellem hospitalet og derhjemme. Jeg har været rigtig glad for, at
når jeg var på hospitalet, så kunne jeg gå
ned på Hr. Berg. Jeg har også lært nogle
af de andre unge på Hr. Berg at kende, og
det er hyggeligt at se dem igen.

bare have siddet på min seng hele alene.
Når jeg er nede på Hr. Berg, føler jeg
mig ikke lige så syg, som når jeg bare
sidder i min seng. Så kan det hele virke
meget sløvt og ensomt, men når jeg så
kommer ned på Hr. Berg, kan jeg hygge
mig med de andre.
Mit største ønske
Mit største ønske er, at Hr.
Berg kunne holde lidt mere
åbent. De har åbent fra klokken 11 til 16, hvor pædagogerne
Jakob og Vivi er der. Og så
holder Røde Kors’ unge frivillige åbent der fra 18.30 til 21
fra søndag til torsdag.
Det bedste ved at være på
hospitalet er, at jeg kan være
på Hr. Berg, når de lukker, skal jeg bare
op igen til min kedelige seng.
Hvis Hr. Berg havde åbent hele dagen
alle dage fra tidligt om morgenen, kunne
det være rigtig fedt.
Jeg synes også, det ville være rigtig
godt, hvis der kunne være et andet Hr.
Berg for dem, der mindre end 12 år. Det
er synd for dem, at de ikke har sådan et
godt sted at gå hen på hospitalet og nogle
som Jakob og Vivi at tale og hygge med.

Hvis jeg er oppe på min stue,
er der bare helt hvidt, og jeg
kan bare sidde på min seng. På
Hr. Berg føler jeg mig meget
mere hjemme.

Jeg føker mig hjemme
Man sig bare hjemme på en helt
anden måde på Hr. Berg end andre steder
på sygehuset. Hvis jeg er oppe på min
stue, er der bare helt hvidt, og jeg kan
bare sidde på min seng. Hvis jeg går ned
på Hr. Berg, føler jeg mig meget mere
hjemme. Der er en hyggelig sofa, hvor
man kan sidde, man kan spille et spil og
hygge. Der er to rigtig søde pædagoger,
Vivi og Jakob, som spiller spil og snakker
med en, og som man kan lave alle mulige
gode aktiviteter sammen med.
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Hvis jeg får feber eller skal ind på
hospitalet igen, er det ikke helt forfærdeligt, for så ved jeg, at jeg også skal ind på
Hr. Berg, og at det er hyggeligt at være
der. Så prøver jeg at se positivt på det og
tænker ’jaaa’, så kan jeg komme ned på
Hr. Berg i stedet for at tænke ’øv’ nu skal
jeg indlægges igen.
Hvis Hr. Berg ikke havde været der,
ville det virkelig være meget hårdere for
mig at være på hospitalet. Så ville jeg nok

VORES VERDEN

1. Hvad er det bedste, andre gjorde for
at hjælpe dig, dengang du havde det
allersværest?
Mine forældre gjorde rigtig meget for fx
at hente mig tidligere og køre mig rundt,
så jeg ikke blev for træt.

Når Mette
bliver voksen, vil hun
være sygeplejerske
og hjælpe
syge børn.

2. Hvorfor var det en god hjælp?
Jeg var rigtig træt hele tiden på grund af
min sygdom, så det var dejligt, at mine
forældre hjalp mig, så jeg alligevel godt
kunne gøre de ting, jeg gerne ville.
3. Hvem er det, der bedst kan hjælpe?
For mit vedkommende var det mine
forældre, fordi jeg snakkede rigtig meget
om min sygdom med dem. Det hjalp mig.
4. Hvad ville du selv gøre eller sige, hvis
du mødte et barn eller en ung, der
havde oplevet sygdom eller sorg?
Jeg ville sige, de skulle prøve at finde en
i samme situation at snakke med, fordi
man har meget mere til fælles med dem
end med dem, der ikke har prøvet det.
5. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne
vil hjælpe andre børn og unge, der
oplever det samme som du har oplevet?
Alle hospitaler skulle have et sted som
Hr. Berg, hvor de unge, der er indlagt,
kunne komme ned og hygge sig, ligesom
jeg gjorde, og ikke bare sidde i deres
senge alene.

VORES VERDEN
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Livet skal leves, selvom man ikke ved hvor længe

Jeg har ikke tænkt
mig at skride i
svinget foreløbig
Annemette vil ikke stoppe med at leve, fordi hun er syg. En kronisk nyresygdom skal
ikke sætte en stopper for hendes sociale liv eller drømmeuddannelsen som ergoterapeut.
AF ANNEMETTE RUNAGER

Det smukke lange, brune hår flagrer i
vinden. Smilet er lidt genert, men øjnene
udstråler stor beslutsomhed og en stærk
livslyst. Annemette er 21 år og bliver
student på tirsdag. Studentereksamen
kommer i hus efter fire år på Nørre
Gymnasium, og undervejs har det være
store udfordringer for Annemette. Hun
fik en dødsdom af lægerne, da hun var 18
år, men der er stadig mange flere blade i
Annemettes kalender.
– Den første af mine store kampe i livet
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var, da jeg som 13-årig blev fejldiagnosticeret med anoreksi, udelukkende på
grund af, at jeg var tynd. En diagnose,
som senere blev forkastet. Det var hårdt
for mig, fordi jeg bare fik at vide, at jeg
skulle ”tage mig sammen”, og blev sat i
boks som psykisk syg. Det er ret tarveligt, fordi jeg jo kunne jo ikke gøre for
det. Det er forkert kun at dømme ud fra
udseendet og give en diagnose ud fra, at
jeg var tynd, siger Annemette, der blev
diagnosticeret som kronisk nyresyg som

15-årig. Det betyder, at Annemette har
en autoimmun nyresygdom, dvs. at immunsystemet angriber nyrerne. Der er
ingen mulighed for helbredelse, da en ny
nyre også vil bliver afstødt i Annemettes
krop. Sygdommen blev opdaget ved et
tilfælde i forbindelse med en undersøgelse for forhøjet kolesterol, som er et
symptom på sygdommen.
- Der er irriterende, hvor enkelt folk
tror, at mulighederne for helbredelse er.
”Du kan da bare få en ny nyre eller gå i
VORES VERDEN

- Stay Strong. Never give up. Annemettes
yndlingsblomst er den japanske kirsebærblomst, der symbolisere et nyt liv eller en ny
begyndelse. Der var derfor det naturlige valg
til en postkortkonkurrence i Ungecaféen,
som Annemette har deltaget i.
- Hver dag er den første dag i
resten af mit liv. Jeg har ingen
planer om at skride i svinget
lige foreløbig.

dialyse”. Men dialyse fungerer heller ikke
for mig, da min sygdom også forsager følgesygdomme som hjerte/karsygdomme,
og jeg har allerede haft tre boldpropper.

Tager ansvar for min uddannelse
Ingen af de udfordringer som Annemettes sygdom giver hende, har kunnet
afholde hende fra at, på tirsdag sætter
Annemettes mormor studenterhuen på
det kloge hoved.
- En af de ting, som har været meget
vigtig for mig er, at tage ansvar for, at
jeg får en udannelse. Som ung syg bliver
man let overset i uddannelsessystemet. Eksempelvis i gymnasiet blev jeg
udelukket fra introturen og studieture.
Jeg blev simpelthen nægtet at komme
med. Skolen ville ikke tage ansvaret for
mig, da jeg er syg. Det værste har været
den manglende forståelse fra lærerne
i forhold til fravær grundet de mange
indlæggelser og kontrol. Jeg blev faktisk
kun bedømt på de timer, hvor jeg ikke
var til stede. På trods af, at jeg har et højt
fagligt niveau, så fik jeg lave karakterer,
end hvad jeg ellers ville have gjort. Det
findes en masse paragraffer som giver ret
til ekstraundervisning, ekstra tid til eksamener, og at du kan tage gymnasiet over
fire år, hvis du er alvorligt syg. Men der
kommer ikke nogen og tilbyder dig det.
Du skal selv kæmpe for at få det. Årsagen
er enten uvidenhed fra studievejledere og
VORES VERDEN

skolens administration, eller simpelthen
manglende initiativ til at spørge eleverne,
hvor det går, og hvordan de har det. Jeg
kunne godt have brugt nogle værktøjer til
lettere at komme igennem min ungdomsuddannelse, siger Annemette. Og hendes
kamp for sine privilegier har ikke været
forgæves. Flere syge elever efter hende,
har nu fået bedre muligheder i gymnasiet – og de siger, at Annemette har banet
vejen for dem. Og selvom kræfterne til
tider kan være små for Annemette, så
kæmper hun alligevel for at andre unge
skal have bedre vilkår end hun selv har
haft. Hun sidder derfor i et ungepanel på
Rigshospitalets Ungdomsmedicinsk Videnscenter, der kæmper for bedre vilkår
for unge syge.

Fremtid trods dødsdom
Mange med en dødsdom over hovedet
ville nok sætte sig hen i et hjørne og give
op. Men Annemette er møgstædig og
har planer for den fremtid, hun ikke ved,
hvor lang er.
- Jeg skal bruge det næste halve år
på at få reguleret min medicin, og det
kræver en del hospitalsindlæggelser. Til
februar har jeg så planer om at starte på
min drømmeuddannelse til ergoterapeut.
Jeg ville egentligt gerne lave noget med
børn, men da mit immunforsvar er helt i
bund, så bliver jeg hurtigt smittet og syg,
og derfor vælger jeg ergoterapeut, hvor

jeg ikke bliver udsat for samme smitte
som i forhold til med børn.
Fællesskab uden druk
Når hverdagen ikke står på skolebøger
eller hospitalsindlæggelser for Annemette, så bruger hun tiden sammen med sine
to bedste venner.
- Johan og Nanna har jeg mødt sidste
år i gymnasiet. Jeg har faktisk ikke før
haft mulighed for at have et godt socialt
liv på grund af min sygdom. Jeg har ikke
haft mulighed for at drikke, så jeg blev
derfor udelukket fra det fællesskab, der
hedder fest. Druk er faktisk det, de fleste
unge bygger deres fællesskab på. Nu har
jeg fået to venner, som kan lave andre
ting end at drikke, ex. at se film. De har
også overskuddet til at være der for mig,
når jeg er meget syg. De er gode til at
hjælpe mig, når jeg har brug for det, og de
accepterer, at jeg ikke kan så meget, som
andre kan. Og så er de altid ærlige over
for mig. Det har jeg ellers kun oplevet en
gang før hos et andet menneske. Det var
under min første indlæggelse, hvor en
frivillig i Ungecaféen (Cafe Hr. Berg på
Rigshospitalet) sagde til mig: ”Din situation er virkelig fucked”. Det er det mest
ærlige noget menneske nogen sinde har
sagt til mig. Jeg ville ønske, at flere folk
var ærlige over for mig. Det var faktisk en
lettelse, at der var en, der sagde dét, som
alle andre tænker, men ikke tør sige.

17

Den er
til dig

!r!

Da min far døde, var der så mange mennesker i kirken,
at vi ikke kunne være i den. For min far var en fantastisk
mand og far, og selvfølgelig savner jeg ham. Jeg ved bare
også, at han ville sige til mig, at jeg skal se at komme
videre med mit liv. Så det har jeg tænkt mig at gøre.
MATHIAS BINNE BILDE
FORTALT TIL VIBEKE DORPH

D

er kom så mange mennesker til
min fars begravelse, at der ikke
var plads i kirken. Min far var
den type menneske, som alle mennesker
kunne lide. Han var altid positiv og glad,
og han kunne også altid finde noget godt
i andre mennesker. Min far var en fantastisk far for min tvillingebror og mig.
Han var fodboldtræner, og han var også
min træner i syv år. Og så arbejdede han
på en kagefabrik, det var faktisk ham,
der opfandt Zambabollen. Så hvad mere
kan man ønske sig af en far? Han var den
bedste. Jeg var stolt af ham – og det er jeg
stadigvæk.
Min far blev syg for tre et halvt år
siden. Det startede med, at han fik ondt i
sin albue. Han troede, det var en tennisalbue. Så begyndte han at slingre,
når han cyklede. Han så ud som om, han
var fuld, men det var han jo ikke. En
dag faldt han om, da han skulle ud med
skraldespanden, han mistede simpelthen
balancen. Så gik han til læge, der sendte
ham videre til hospitalet. Kort tid efter
fik han besked om, at det var muskelsvind.
Min mor og far kaldte min bror og mig
sammen, da de kom hjem fra mødet på
hospitalet. De sagde tingene ligeud. Vores
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far var alvorlig syg, og han ville dø af sin
sygdom. Indtil da ville de bare have, at vi
skulle leve så normalt som muligt. Leve
og være glade og ikke lade sygdommen
fylde for meget. For sådan er vi i vores
familie. Vi kan godt li at leve.
Min far fik tre år, hvor han fik det
gradvis dårligere og kunne mindre og
mindre. Han skulle have hjælp til alt 24
timer i døgnet, og alt for mange af de
mennesker, der var sat til at hjælpe ham,
svigtede. Så blev de syge, så blev de sure,
det endte alt for tit med, at min mor stod
for at passe min far. Jeg kan huske engang, hvor hun sagde, at hun havde været
vågen i 69 timer i træk. Det var en hård
tid for min mor.
Jeg kunne godt blive irriteret på min
far. Fra at have været den der sportsmand, der kunne alt, gik tingene nu
pludselig så langsomt. Jeg kan godt have
dårlig samvittighed efter hans død over,
at jeg kunne finde på at blive irriteret på
min syge far, men det gjorde jeg altså.
Man føler ikke altid det, man synes, man
bør føle – sådan er det ikke.
Jeg var i Legoland med min onkel og
min fætter, da de ringede fra hospitalet
og fortalte, at min far var død. Vi havde
lige brugt en masse penge på at komme

ind. Min onkel sagde, så kører vi, og så
kørte min onkel, mig og min tvillingebror
fra Vejle og ud på Herlev Hospital. Min
far ville ikke have, at vi skulle se ham,
når han døde, men nu var han jo død.
Min bror og jeg var inde hos ham. Han
var blevet gjort i stand. Det var sådan en
underlig dag. De havde lagt min far på
stue 10 – min far spillede som nummer 10
på Avarta, hans fodboldklub, og da min
mor gik ned for at købe en cola i kantinen
fik hun en, hvor der stod Kim på. Min far
hed Kim.
I kirken var der proppet. Da jeg så,
hvordan min farmor brød sammen,
kunne jeg næsten ikke holde det ud. Det
var så svært at se hende helt ødelagt.
Det var meningen, at jeg skulle sidde
med min mor og bror, men jeg tog min
onkel i hånden og spurgte ham, om vi
ikke kunne sidde sammen. Så sad vi sammen, og det hjalp mig virkelig. Det værste
var, da de kørte min far væk. Der forstod
jeg, at det var for altid. Jeg holdt om kisten og kyssede den. Bagefter tog vi ned i
min fars fodboldklub og spiste pølser.
Til jul efter min fars død fik min bror
og jeg en gave fra min far, selv om han
var død. Den hed ”Bogen om mig og min
far”. Min far havde været med til at lave
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den. Der var fotos, og min far fortalte
historier om os og skrev til os. Den bog
blev jeg rigtig glad for.
Min bror og jeg er meget forskellige, og
vi har også reageret meget forskellig på
min fars død. Jeg har mere temperament
end min bror, og jeg vil altså gerne videre
med mit liv. Det går lidt langsommere for
min bror. Det er som om, han ikke helt
har fattet, at min far er død. Det har jeg,
men folk reagerer jo meget forskelligt på
den slags.
Når nogen spørger mig, om der er
noget, jeg har lært af alt det her, så kan
jeg svare ja. Der er faktisk noget, jeg
har lært. Nemlig at vi skal huske at nyde
livet og hinanden, at vi skal leve i nuet
og elske hver dag, vi har her, for vi ved
aldrig, hvor længe vi er her. Så nyd livet
og få det bedste ud af det, det er mit gode
råd – og det stemmer faktisk også meget
godt med, hvordan min far var, så på den
måde hænger tingene jo godt sammen.

Mennesker, der
betød noget for
mig, da jeg
mistede min far:
MIN ONKEL: Han var helt
fantastisk. Han tog fri fra
arbejde og var hos os en uge
efter min fars død. Han har
været der for mig, det glemmer jeg ham aldrig for!
MIN GUDMOR OG GUDFAR:
Min gudmor lavede te og
snakkede stille og roligt med
mig på sådan en god måde.
Min gudfar, Skpper, havde
spillet fodbold med min far
og kunne fortælle en masse
skægge historier om ham.
– Min far var fodboldtræner - også for mig.
Hver gang jeg scorrer
så peger jeg op mod
himlen og siger – Den
er til dig, far!

VORES VERDEN

METTE C.: Hun arbejder som
famileterapeut, og hun var
bare god at snakke med.
MIN MOR: Selvfølgeligt!
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VOKSEN

- alt for hurtigt

På ingen tid gik jeg fra at have et ubekymret teenageliv, til at
blive voksen på rekord tid. Jeg blev hurtigt meget moden med alt for
mange spekulationer, i forhold til mine jævnalderene.
TEKST: REBECCA KARGIN
FOTO: MICHAEL STUBB

D

et hele startede for to år
siden, hvor jeg mistede
min far. Dengang var jeg
en 14-årig teenager uden nogle
former for bekymringer i mit liv.
Godt nok havde jeg prøvet at miste
nogle fra min familie før, men jeg
havde aldrig troet, at det skulle
være den person som nemlig skulle følge mig igennem livet. Jeg har
aldrig følt mig så alene og forladt i
verden, efter jeg mistede min far.
Fra den ene dag til den anden blev
mit teenageliv revet fra mig. Jeg
lærte at blive voksen på en utrolig
kort tid.
Mange folk ved ikke, hvordan de
skal agere efter et dødsfald, og det
samme gælder for de mennesker
som er i den persons omgangskreds, som netop har mistet. Det
er dér, hvor sorgen bliver til et
tabu.
Jeg oplevede desværre selv ikke
nogen form for støtte under hele
sorgprocessen. Jeg følte, at alle
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havde vendt mig rykken. De fleste
var bange for, hvad de skulle sige
til mig, og derfor tog de afstand.
Mange folk havde den tanke, at jeg
nok ikke havde brug for at blive
talt med. Men det havde jeg! Jeg
havde brug for, at folk viste, at de
var der for mig, jeg havde netop
brug for nærvær, da jeg følte mig
så fortabt. Det kunne have været
så rart hvis nogle dengang bare
tog fat i mig og spurgte om noget
så enkelt ”Hey hvordan går det
egentlig?”
Sorgen er tabu
Mine lærere var heller ikke til en
stor hjælp, de skubbede det bare
til side. Jeg blev udelukket fra det
fællesskab i min klasse, som jeg
normalt var en del af. I starten var
det mærkeligt for mig at se folk
gå rundt og have det sjovt, når jeg
selv var fanget i en så mørk periode i mit liv. Jeg lærte hurtigt at stå
på mine egne ben, og jeg oplevede
at jeg blev utrolig moden i forhold

Hvordan kan du
hjælpe en som har
mistet?
Tal! Det får en til at føle at
nogle tænker på en, bare
en lille sms kan hjælpe. I
dag ville jeg have ønsket
at nogle dengang tog fat i
mig og talte til mig. selvom
du måske ikke taler med
personen normalt eller I ikke
er de bedste venner, så gør
det alligevel! Tal åbent om
sorgen. Arranger at I måske
tager ud og oplever noget
sammen da det også kan
være meget rart at blive revet
væk fra sine tanker.
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–Sorg er desværre
blevet et stort tabu i
dag, og det vil jeg rigtig
gerne have ændret

Mit forslag.

til mine venner og veninder. Man
kan vidst godt sige, at jeg blev voksen alt for hurtigt.
Sorg er desværre blevet et stort
tabu i dag, og det vil jeg rigtig gerne have ændret, da det er noget, vi
alle kommer til at gennemgå på et
tidspunkt i vores liv.
Jeg startede i en sorggruppe hos
Børn, Unge & Sorg, og der fandt
VORES VERDEN

jeg ud af at jeg ikke var alene.I
starten havde jeg dog mange
fordomme omkring sådan en
gruppe, men da vi så kom i gang
var det rigtig godt, og jeg fandt ud
af at der var andre som havde det
præcis ligesom mig. Det var også
rigtig godt, fordi jeg startede med
at socialisere mig sammen med
andre jævnaldrene igen.

Månederne efter min far
døde var jeg fanget i en
bobbel og jeg sad bare
der hjemme. I dag kunne
jeg godt have tænkt mig
at der var en form for en
’ønskefond’ hvor mange
kunne f.eks. ønske at komme
ud og opleve noget. Efter
et dødsfald har man heller
ikke så mange penge grundet
udgifter fra begravelse + den
ene som plejer at være der
er nu borte. Man har ikke så
mange midler at gøre godt
med, så derfor tror jeg det
ville være en god ting for
børn og unge som har mistet.
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”Jeg vil gerne tale
om min sorg”
Da Alberte kom tilbage til sin klasse efter sin mors
død, oplevede hun, at hendes klassekammerater havde
meget svært ved at tale med hende om hendes tab og
den sorg, hun var i. Alberte kunne godt have tænkt
sig, at klassen have fået professionel hjælp til at lære,
hvordan man kan tale om tabet.
Af Alberte Wanting.

Min egen oplevelse

Jeg hedder Alberte og jeg er
14 år. Jeg mistede min mor til
kræft i 2012, og det var et
kæmpe chok. Jeg havde gået
inde hos Børn, unge og sorg i
et år, så de havde hjulpet mig
rigtig godt på vej til tabet af
min mor. Men alligevel kan
man jo ikke være helt forberedt og klar? Min mor og jeg
havde et meget tæt bånd, så
det var et meget stort tab, og
det gav mig en meget dyb
sorg.

Hvad er det bedste andre
gjorde for at hjælpe dig
dengang, du havde det
allersværest?

Det der har hjulpet mig rigtig
meget var min tid hos Børn,
unge og sorg. Det har gjort at
jeg er blevet meget åben og at
jeg kan snakke om det uden
at det føles ubehageligt. En
anden ting, der også har hjulpet mig, var min familie og
deres støtte. Jeg føler altid jeg
kan komme til dem, og jeg har
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fået et stærkere bånd til min
far efter min mors død.

Hvorfor var det
en god hjælp?

Det har hjulpet mig til at komme videre og det har givet mig
nogle venner, som står i nogle
situationer der mindede om
min egen. Det har gjort mig
meget mere åben og at jeg
kan føle mig tryg ved at tale
om det og ikke være bange for
at spørge om hjælp.

Hvem er det, der bedst
kan hjælpe?

Dem der bedst kan hjælpe er
de professionelle voksne, som
ved en masse ting om unge og
deres sorg. Det er dem, som
ved hvad man har brug for, og
hvordan man bedst kan komme videre efter et tab. Noget
jeg kunne anbefale til børn,
unge og voksne, er at snakke
med en psykolog, også selvom at mange tænker man så
er dybt underlig og der er noget i vejen med en. For det er

jo slet ikke rigtigt, det er kun
en stor hjælp at kunne snakke
med nogle som enten ved,
hvordan man har det eller
hvordan man kan tackle forskellige situationer.

ælder, så man ikke var alene
om det. Det er vigtigt, at man
kan være åben og ikke er bange for at snakke om det, så det
har jeg prøvet at være god til,
for hendes skyld.

Hvad ville du selv gøre
eller sige, hvis du mødte
et barn eller en ung, der
havde oplevet sygdom
eller sorg?

Projekt UNFAIR

For nyligt mistede min veninde fra min klasse sin mor. Jeg
var meget ked af det på hendes vegne og det rev også
nogle minder op hos mig selv.
Det var vigtigt for mig at være
god til at spørge, hvordan hun
havde det og spørge ind til,
hvad der var sket, så hun ikke
følte jeg var ligeglad. Jeg fortalte hende også, at hun altid
kunne komme til mig, hvis
hun havde brug for at snakke
om hendes mor, eller den
sorg hun sad med. Jeg ville
selv have synes det var rart,
hvis jeg havde en ven, der
havde prøvet at miste en for-

Projekt UNFAIR, som er startet af Børn, unge og sorg, har
til formål at hjælpe lærer,
klassekammerater og studievejledere til at støtte elever,
der er i sorg pga. sygdom og
død i den nærmeste familie.
Bl.a. kan klassen få besøg af
en psykolog og en frivillig,
som selv har oplevet at miste
en forælder. Dette tilbud er pt.
kun til gymnasieklasser, og jeg
synes det også skulle være et
tilbud til folkeskoleklasser! Jeg
forestiller mig, at det kunne
have været rart for vores lærer,
at man kunne opsøge ”Projekt
UNFAIR, og få dem ud i klassen og vejlede og give gode
råd.
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Gode råd til at
håndtere sorg i klassen
Hvad er dit bedste råd,
hvis man gerne vil hjælpe
andre børn og unge, der
oplever det samme, som
du har oplevet?

For mig ville det have været
rart at komme tilbage i klassen og vide, at mine venner
var forberedt og vidste hvad
de kunne gøre og sige, for at
jeg ikke ville synes det var
ubehageligt, og så de ikke synes det var ubehageligt. Hvis
klassen havde fået mere viden
omkring hvad man kunne
gøre, tror jeg det ville have
været lettere for både mig og
dem. For det kunne godt blive
lidt akavet, hvis folk ikke sagde noget, og nogle var måske
bange for at sige for meget. Så
mit gode råd er at, man skal få
hjælp fra nogle professionelle,
så alle kan føle sig trygge ved
situationen og ikke være bange for at sige noget forkert.

VORES VERDEN

ud i klassen.
klassekammeraterne kan gøre, og hvad der kan hjælpe den,
der har mistet.
hellere tale om sin sorg end at møde tavshed.
stadigvæk brug for at tale om sit tab, og man kan have brug
for at folk viser interesse.
gøre noget forkert, selvom man kan blive usikker. Hvis man,
som den der har mistet, sidder og er ked af det er det altid
fedt at få et kram og en snak.

og at man ikke er ligeglad.
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Mit Hjerte Knust Til Glassplinter
Min Fars Farvel Til Mig Og Hvordan Jeg Overlevede.

Hjælp til dig, hvis du sorger:
1. Tænk positivt
2. Snak med folk om det, for det plejer at hjælpe
meget
3. Lav noget, som får dig til at tænke på noget
andet
4. ALDRIG BEGÅ SELVMORD DET HJÆLPER ALLIGEVEL IKKE, DU VIL BARE MERE
ALENE!!

Jeg hedder Marcus, jeg er 13 år, og bor i Rødovre.
Jeg har en mor, en papfar, en søster og en hund,
som hedder Ronaldo. Jeg elsker dyr, jeg elsker spil,
især PC spil, og jeg går i 7.klasse.
Det, som er sket for mig, er, at jeg har mistet min
far ved selvmord. Det skete, da jeg var 11, for ca.
1,5 år siden. Han tændte en grill i sin lejlighed,
lukkede alle døre og vinduer og lagde sig til at
sove. Han døde af kulilteforgiftning.
Følelsen af at have mistet ham var skrækkelig. Jeg
var helt nede i kulkælderen, og var helt alene, fordi jeg ikke kendte nogen, som havde den samme
følelse som mig. Jeg var simpelthen så ked af det,
at jeg ikke kunne huske noget. Det var, som om jeg
var en nyfødt baby, der ikke kunne sige noget.
Jeg var væk i en uge, for min far døde om mandagen, og jeg kom først i skole mandagen i den
næste uge. Det kom bag på mange, at han begik
selvmord, for de fleste kendte ham som en glad,
smilende og sjov gut.
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Hjælp til dig, hvis du kender en, der sorger:
1. Snak med personen om det, snak stille og roligt og hold ikke tilbage, du kan f.eks. spørge om,
hvad du kan gøre for ham/hende
2. Lav noget, som personen godt kan lide, tag
f.eks. i Tivoli eller hold en lille fest og snak
3. Hvis personen har et behov, så opfyld det,
f.eks. hvis personen vil snakke

Som jeg sagde tidligere, kunne jeg ikke huske noget om, hvad der var sket, for jeg var for ked af det.
Jeg havde brug for, at folk spurgte ind til det, og
det ville have hjulpet mig med at komme tilbage
på sporet igen.
Det, der hjalp mig, var, at min familie gerne ville
snakke med mig, og det udnyttede jeg, for så
havde jeg følelsen af, at nogle tænkte på mig.
Det, som ville hjælpe dig, hvis du selv står i situationen, er, at der er mange, som gerne vil hjælpe
dig, måske venner, familie eller psykologer. Hvis
jeg så kendte dig, så ville jeg sige til dig, ”Du skal
tænkte positivt. F.eks. tænk på de gode stunder, du
har haft med ham/hende. Bare fordi han/hun er
væk, er det ikke verdens undergang.”
Hvis du kender en, som står i situationen, skal du
snakke med personen, hvis han/hun behøver det,
og sæt personen i 1. prioritet.
Marcus Bache

VORES VERDEN
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Vi grinede
mere end
vi græd
Mit navn er Clara, jeg er 16 år, og jeg bor sammen med min mor, men jeg
har også to ældre søskende, der er flyttet hjemmefra. For to et halvt år
siden i november, fortalte min mor og far mig, at min far havde kræft, men
at det godt kunne blive bedre, og han kunne leve længe endnu. Hans sygdom blev værre, den spredte sig hurtigt, og han kunne næsten ikke tåle
kemo. Derfor døde han i januar, to måneder efter vi fik diagnosen.

F

ør min far fik diagnosen, havde jeg
forestillet mig, hvordan jeg ville
reagere, men da han døde fandt
jeg ud af, at jeg reagerede fuldstændig
modsat, end hvad jeg troede. Jeg havde
forestillet mig, at jeg ville blive rigtig ked
af det, men at jeg alligevel godt, kunne
snakke om det. Jeg blev selvfølgelig ked
af det, men det var så overvældene, at jeg
slet ikke kunne håndtere at føle sorgen.
Det var som en slags tomhed, der gjorde
ondt. Jeg havde svært ved at acceptere
det, og derfor snakkede jeg ikke rigtig
om det, hvilket, jeg altid tror, er en dårlig
ide. Når sådan en stor ting som døden
kommer nær på en, og påvirker en på alle
måder, så bliver man nødt til at kunne
acceptere sine følelser, også selvom man
havde forestillet sig, at det ville være
anderledes.

FORDOMME OM
SORGGRUPPER
Jeg har efterhånden taget et par valg i
mit liv, men det bedste valg, jeg nogensinde har taget, er at melde mig til samtalegruppe i Børn, Unge & Sorg, fordi det
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har hjulpet mig så utrolig meget. Men jeg
skulle dog tvinges til at gøre det, da jeg
var overbevist om, at det slet ikke var noget for mig. Jeg havde et billede af, at en
sorggruppe er et sted med dårlig og trist
stemning, hvor folk sad i en cirkel på plasticstole og græd i et trist rum med kolde
farver. Jeg tror blandt andet, at denne
forestilling kommer fra tv og medier. Jeg
blev næsten deprimeret af at tænke på
det, og jeg tænkte, at det på ingen måde
ville kunne hjælpe mig. Derfor sagde jeg
også nej tak første gang, min AKT lærer
nævnte ordet. Men både min mor og min
AKT lærer, pressede mig og sagde, at jeg
kun behøvede at prøve det en gang, og
at jeg jo bare kunne stoppe, hvis det ikke
hjalp.

DEN FØRSTE
GRUPPESAMTALE
Det tog mig kun én gruppesamtale at
indse, hvor forkert jeg var på den, for
alt var anderledes, end jeg troede. Først
og fremmeste sad vi i komfortable stole
ved et bord med kage, frugt, vand og
saftevand, som om det var et alminde-

ligt møde, der lagde op til en hyggelig
samtale. Rummets lys og farver var glade
og hyggelige, og rummet i sig selv var
nærmest isbryderen. Der var forskellige
aktiviteter og planlagte emner, vi kunne
snakke om i forbindelse med vores forældres død. Først da jeg var færdig med den
første gruppe samtale, fandt jeg ud af,
hvor glad det gjorde mig, og jeg havde på
ingen måde lyst til at stoppe.
Det er nu mere end et år siden, jeg blev
færdig med gruppesamtalerne, og jeg har
kun gode minder fra det. Stemningen var
vildt god, og vi grinede mere end vi græd,
selvom vi snakkede om så alvorlige ting.
Jeg fandt ud af, at der er andre, der har
det, som jeg havde det, og jeg lærte at acceptere mine følelser. Kort efter min fars
død, fokuserede jeg kun på han sygdom
og de skrækkelige tider, vi gik i gennem.
Selvom jeg selvfølgelig stadig kan være
ret ked af det, prøver jeg at fokusere på de
dejlige minder, min far og jeg havde sammen, og det ved jeg ikke, om jeg havde
været i stand til, hvis ikke jeg havde gået i
en sorggruppe hos Børn, Unge & Sorg.
-Clara Fenger
VORES VERDEN

Hvad er det bedste andre gjorde for at hjælpe dig dengang, du havde det allersværest?
Som nævnt i artiklen var sorggruppen, det der hjalp
mig mest.
Hvorfor var det en god hjælp?
Jeg fandt ud af at der var andre, der følte hvad jeg
følte, og at det var helt normalt.
Hvem er det, der bedst kan hjælpe?
Alle man har tæt på sig, som man kan snakke med.
Det kan både være professionelle, familie og venner.

VORES VERDEN

Hvad ville du selv gøre eller sige, hvis du mødte et
barn eller en ung, der havde oplevet sygdom eller
sorg?
Jeg ville spørge ind til det, med mindre de ikke ville
snakke om det.
Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil hjælpe
andre børn og unge, der oplever det samme som du
har oplevet? Meld dig ind i en sorggruppe, så du kan
snakke med nogen der har det på samme måde.
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BREVKASSE

Gem Jer ikke bag
Facebook!

Tal direkte til mig, når jeg er ked af det
BREVKASSEREDAKTØR JANICE CANTOR

Er det okay, at jeg
kun spørger dig på
Facebook, hvordan
du har det?

Hvad betyder det for dig,
at jeg kun skriver til dig
på Facebook, men ikke
snakker til dig i klassen?

Selvfølgelig er det rigtig rart, at du
skriver til mig, tager tid og er opmærksom på mig. Men så skal du bare også
kunne snakke med mig face-to-face.
Det virker mærkeligt, at du siger, at du
altid vil være der for mig, men så snart
du ser mig personligt eller jeg hentyder
til det, så bliver stemningen helt trykket
og akavet.

Jeg synes det er mærkeligt. Det
ville være mega rart, hvis du kunne
være der for mig både på Facebook,
men også face-to-face. Jeg er stadig
den samme pige og veninde selvom
jeg har mistet min far.

Hvad skal jeg gøre, hvis
du bliver ked af det, når
jeg spørger?
Jeg oplever tit, at folk spørger, men
egentlig ikke vil vide svaret. Man skal
være forberedt på to svar: ”jeg har det
godt” og ”jeg har det pisse nederen.”
Men vær tilstede, spørg lidt mere ind
til det, spørg fordi du er intresseret og
ikke bare for at spørge. Hvis jeg bliver
ked af det, så snak med mig, snak
om det, få mig til grine og giv mig et
kæmpe kram.

15.000
børn har mistet en
eller begge forældre.
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Facebook er jo så populært, hvorfor kan vi så
ikke bruge det til sorg?
Mange bruger Facebook, og det gør
jeg også selv. Jeg ved godt, at når jeg
er på facebook, så er jeg i gang med
mange andre ting på samme tid, og er
ikke så fokuseret på kun 1 ting. Så når
folk spørger mig hvordan jeg har det
på de sociale medier, så tænker jeg
meget på, at de også har gang i mange
andre ting end at vente på at jeg svarer. Omvendt når jeg sidder med dig
face-to-face så er vi begge fokuserede
og kan kigge på hinanden.

40%

af alle børn mellem
9-12 år er på Facebook.

Kan Facebook
overhovedet være en
hjælp, hvis man er i sorg
over at have
mistet en forældre?
For mig som har mistet min far, så
er det virkelig rart, når der bliver skrevet til mig på Facebook frem for at jeg
slet ikke hører noget. Jeg bliver selvfølgelig generelt glad, når folk skriver,
men på de sociale medier mærker man
ikke nærværet og så virker det bare
ikke så personligt og derfor hjælper
det heller ikke lige så meget.

Hvad er det bedste
folk kan skrive til dig,
hvis de skulle skrive
på Facebook?
Det er helt klart at vide, at folk er
der for en og at man altid kan snakke
med dem om det. Og at man virkelig
kan mærke at de mener det. At de står
klar med åbne arme og en skulder at
græde på, samtidige med at de også
vil være der til fis og ballade.

88%

af alle unge over
13 år er på Facebook.
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Hvad er det bedste andre gjorde for
at hjælpe dig dengang, du havde
det allersværest?
Det er når folk bruger sin tid på en, vi
behøver ikke at snakke om det, bare
de holder mig i selskab.
Hvorfor var det en god hjælp?
Fordi jeg kom på andre tanker, og jeg
ved hvor jeg har dem, når de bruger
deres tid på mig.
Hvem er det, der bedst kan hjælpe?
Helt klart familie og venner!
Hvad ville du selv gøre eller sige,
hvis du mødte et barn eller en ung,
der havde oplevet sygdom eller
sorg?
Jeg vil sørge for at være tilstede og
lytte!
Hvad er dit bedste råd, hvis man
gerne vil hjælpe andre børn og
unge, der oplever det samme som
du har oplevet?
Hjælp dem med at hjælpe dig.
VORES VERDEN
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MIN FARS
SIDSTE
SMIL
Jeg lærte i en tidlig alder, at
man ikke skal være bange
for døden, og jeg ville ønske,
man kunne tale frit om døden
AF: LIVA TÆNNER, 16 ÅR

M

in far var syg igennem tre år,
men det blev først opdaget
efter to år. Han startede med
at have kræft i testiklerne, som spredte
sig til lungerne. På det tredje år var han
meget syg, der var mange, turbulenser.
Først gik det dårligt, og så gik det utroligt
godt, og der var håb. Men lige pludeselig gik det helt ned ad bakke. Da jeg for
to år siden tog fra København, hvor jeg
bor, ned til min Mormor og bedstefar
på Fyn, virkede min fars tilstand stabil.
Jeg skulle overnatte hos dem i to dage,
men det endte med én dag, for jeg fik en
fornemelse, at jeg skulle hjem. Og tog
toget om aftenen, og jeg gik glad ind af
døren. Men så så jeg hele familien stå i
stuen omkring hospitalssengen, vi havde
fået op dagen inden. Jeg så min far, og
han var helt gul og afkræftet. Han kunne
ikke snakke, men prøvede at få mit navn
formuleret, da jeg kom ind ad døren til
stuen. Og allerede der kunne jeg se, den
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var gal. Han døde kl 5 om morgenen den
dag. Min mor kom ind og vækkede min
storebror og mig kl 6 om morgenen. De
havde givet min far hans yndlingstrøje
på med bandnavnet Baby Woodrose, det
band, som han var lydmand for, og vi
havde tændt stearin lys omkring ham.
Vi stod og kiggede på ham i få minutter,
men det føltes som de længste minutter i
mit liv. Om morgenen tog jeg på Strøget
med mine veninder for at komme væk og
gøre noget andet, vil jeg tro. Jeg fortalte
mine veninder, at min far var død, og
man kunne godt se på dem, at de ikke
helt vidste, hvordan de skulle reagere.
Men vi havde en hyggelig tur. Min far
døde med åben mund, og inden jeg tog
på Strøget, lukkede han den i med et lille
smil på læben, uden at vi havde rørt ham.
Så tænkte jeg, at nu havde han fået fred.
Og det var også en befrielse for mig, da
jeg havde set ham have det så dårligt i
tre år, og endelig fik han fred. Det var en

befrielse og en lettelse for hele familien.
Det er også lidt underligt, at det var
sådan en befrielse, men når man har haft
en, der lider så meget, som er så tæt på én
selv, er det bare en befrielse for én.
Han døde en uge inden sommerferien var slut, men præcis den dag skolen
startede, kom jeg i skole. Jeg rejste mig
op i klassen og fortalte, hvad der var sket,
fordi det var vigtigt for mig, at jeg selv
fortalte det. Samtidig sagde jeg også, at
de bare kunne spørger ind til det, for det
ville jeg blive glad for.
Men det var der ikke rigtig nogen, der
gjorde, kun få og meget sjældent. Og det
kan jeg også sagtens forstå, da døden er
et svært og hårdt emne at tage op. Jeg
tror, at de var bange for at gøre mig ked
af det, og jeg tror heller ikke de vidste,
hvad de skulle gøre, hvis jeg begyndte at
græde. Det hjalp mig meget at skrive ned
og lave sange - jeg har lavet mange sange,
som jeg har sunget til skolens koncerter.
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Det, der også hjalp mig igennem det, var
at snakke om det, for jo mere jeg snakkede om det,desto nemmere blev det at
snakke, uden at ryste i stemmen eller
begynde at græde. Men det tog måske
et år, før jeg blev vant til at snakke om
min far. Det har Børn, Unge & Sorg også
hjulpet mig meget med, og jeg har fået
bekræftet, af at jeg ikke er den eneste i
denne verden, som har mistet. Der fandt
jeg ud af at jeg overhovedet ikke er alene
om det.
Min far blev begravet 10 minutter fra,
hvor jeg bor, og jeg tager hen til ham i
hvert fald en til to gange om måneden. Så
sidder lidt og kigger ud over græsplænen
med alle de andre gravstene, og det smukkeste ved et gravsted er at der er fred og en
form for tryghed.

ɓ Hvad er det bedste andre
gjorde for at hjælpe dig
dengang, du havde det allersværest?
Det var at snakke om min far,
og skrive sange.
ɓ Hvorfor var det en god
hjælp?
For jo mere man snakkede
om det, desto nemmere blev
det at snakke om.
Sangene var en stor hjælp,
fordi jeg kunne udtrykke
mine følelser i det, jeg
gjorde.
ɓ Hvem er det, der bedst kan
hjælpe?
Min familie og mine nære
veninder.
ɓ Hvad ville du selv gøre eller
sige, hvis du mødte et barn
eller en ung, der havde oplevet sygdom eller sorg?
Jeg vil snakke med personen
og spørge ind til døds/sygdomsforløbet.
ɓ Hvad er dit bedste råd, hvis
man gerne vil hjælpe andre
børn og unge, der oplever
det samme som du
har oplevet?
At tale åbent om det, uanset
hvor hårdt det er i starten.
VORES VERDEN
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NR. 22/2014

Alberte sammen med sin far, Henrik. Det er det sidste billede,
der blev taget af de to, inden Henrik døde tre uger senere.

Bare folk havde spurgt,
hvordan jeg havde det
Alberte mistede sin far for to et halvt år siden,
da han døde af kræft. Hun ville ønske, at
klassekammeraterne havde været klædt
bedre på til at tale med hende.
AF ALBERTE ØLGAARD JENSEN
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er sad jeg i hjørnet, grædefærdig og helt alene. En
oplevelse kun jeg i min klasse
havde oplevet. Min far fik fornyelig
konstateret den værst tænkelige
sygdom: kræft. Det var så unfair, at
det skulle ramme mig, min famille
og min far. Hvorfor?
Ingen ville tale med mig, alle syntes,
det var synd, men var bange for, at
de sårede mig. De lod mig være ked
af det og have det dårligt.
I maj 2010 startede det hele med
sygdom en uge, og efter stærke
smerter og opkast med blod fik min
mor lokket ham med til lægen, der
var under 10 minutter om at finde ud
af, at det var akut, og at han skulle
på hospitalet. Efter 12 timer fik han
at vide, at det var kræft i spiserøret.
To veninder fra min klasse, som jeg
havde kendt, siden jeg var spæd,
kendte mig godt nok til at vide, at
det var ikke mig at sidde i et hjørne
og være helt mut og ked af det. Jeg
var en livsglad, oplevelsesrig og en
fighter-pige. Der skulle meget til
at slå mig ud af kurs. De gjorde det
rigtige, de kom over til mig, tog mig
på skuldrene og spurgte, hvordan jeg
havde det. I den situation kunne jeg
afvise dem eller sige, hvad jeg havde
på hjertet. Til de to åbnede jeg altid
hjertet og fortalte til dem, hvordan
jeg havde det.
Jeg havde ønsket, at folk ligsom
mine to veninder tog fat i mig,
spurgte, hvordan jeg havde det og
ikke bare gik forbi mig, fordi de var
bange for at såre mig. For mig var
nærværet det bedste. For jeg følte
mig alene med min oplevelser og de
tanker, jeg havde.
Det var en mine dårlige dage, og jeg
var mut fra første time, min lærer
tog mig ud på gangen, for hun kunne
fornemme, at humøret ikke var højt.
Hun siger til mig, at det nok skal
gå, men det gjorde det jo ikke, han
skulle jo dø.
2. januar 2012 gik det ned ad bakke
med min far med blodpropper, et
vægttab på 45 kg, og han virkede
længere væk i tankerne. Han lå der
til d. 16. januar og kom på hospice
VORES VERDEN

til d.18 januar, hvor han døde. Han
gav mig en computer som sit sidste
ønske.
Mine veninder ringede flere gange,
da de hørte beskeden og skrev en
flot besked. De græd og græd, da jeg
så endelig tog telefonen, og de var
helt rystede. Fra min synsvinkel virkede det, som om de ikke var til stede
i sygdomsforløbet, men først kom
tilbage, da min far døde. Men jeg
havde brug for den støtte meget før,
han døde. Det var den, der skulle
holde mig oppe psykisk.
Til begravelsen kom min klassse
med for at støtte mig, det var super
vigtigt og rigtig dejligt at se. Men
jeg følte også, at de var tvunget til
det, og det gjorde mig ubehageligt
tilpas, for nogle af reaktionerne var
ikke sjove. Jeg kendte ikke drengene
personligt, så det var svært for dem
at føle sig til rette i situationen. Jeg
ville gerne have haft, at det var frivilligt at komme til begravelsen, så det
var blevet mere afslappet. Fordi så
var det mere personligt og sørgeligt.
Jeg har det i dag meget forskelligt
og blandet med min klasse, der stadig kan være ligeglad med mig, og
jeg kan føle mig ubetydelig. Men når
jeg så er sammen med dem uden
for skolen, eller vi sidder i grupper,
har vi det meget sjovt, og jeg kan
føle mig som den Alberte, der altid
har været der. Hvis de vidste, hvad
de skulle gøre, havde jeg sansynligvis fået en anden form for hjælp
fra klassen. Jeg var det svage punkt
og dermed også den nemmeste og
drille og hakke på, og det gjorde de.

Sådan kan du
hjælpe
børn i sorg
Hvad er det bedste andre
gjorde for at hjælpe dig dengang, du havde det allersværest?
At mine veninder kom hen til
mig og tog armen hen over
mig og spurgte, om de kunne
hjælpe.
Hvorfor var det en god hjælp?
Fordi jeg havde brug for nærvær.
Hvem er det, der bedst kan
hjælpe?
Dem, som er åbne over for
dig.
Hvad ville du selv gøre eller
sige, hvis du mødte et barn eller en ung, der havde oplevet
sygdom eller sorg?
Spørge ind til, hvordan de
havde det.
Hvad er dit bedste råd, hvis
man gerne vil hjælpe andre
børn og unge, der oplever det
samme, som du har oplevet?
Vær åben - gi’ personen omsorg, men stadig plads.
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Frirummet i Kejsergade
D

ET ER EN KÆMPE MUNDFULD AT MISTE
EN FORÆLDER, OG MANGE VENNER OG
BEKENDTE VED IKKE, HVORDAN MAN
SKAL HÅNDTERE DE EFTERLADTE. DE PÅRØRENDE
HAR HELLER INGEN IDE OM, HVORDAN
DE SKAL FÅ SNAKKET OM DET. SVARET LIGGER
PÅ KEJSERGADE 2 I INDRE KØBENHAVN.
Skrevet af:
Marie Holmager, 17 år - Albertslund
Mistede sin far for ca. 1 år siden. Har gået i sorggruppe fra
Januar- Maj 2014
Kristine Bruun, 19 år - Smørum
Mistede sin mor for ca. 1½ år siden. Har gået i sorggruppe
med Marie fra Januar - Maj 2014

Sorggruppe eller sovegruppe?
Nå du nævner, at du går i sorggruppe, er folks
typiske reaktion: “Går du i sovegruppe? Ligger i så og sover sammen en helt eftermiddag.”
Børn unge og sorg har to forskellige typer af sorggrupper; de lukkede og de åbne. De åbne kan man gå
i lige så længe, man har behov for, og de lukkede
er der et bestemt antal møder. Man tænker lidt, når
man hører at vi går i sorggruppe, at vi alle sidder i en
stor rundkreds og holder i hånden, som et andet AAmeeting, men det gør vi slet ikke. Der er to psykologer
med til møderne, hvor man nogle gange har en opgave for, bestemt emne man snakker om eller man
skal have en bestemt ting med, som betyder noget
for dig, i forhold til den du har mistet. Der er MASSERE
af gulerodskage og kaffe. Og nogle gange græder
man, andre gange griner man.
Dette gør det til et afslappet frirum, hvor man deler glæder og sorger, med andre der ved præcis
hvordan man har det.

Veninder på 15 uger
Vi er otte helt forskellige piger. Vi kommer alle fra vidt
forskellige familier og baggrunde. Dog har vi til fælles,
at vi alle sammen har prøvet at miste en forældre.
Nogle pludseligt, andre efter længere sygdomsforløb, men alligevel var det intet problem at genkende
os selv i hinanden. Vi lærte at kende hinanden indefra og ud. Først kom alle de voldsomme følelser, som
resultat af at vi har mistet og først senere den “normale” venskabssnak om fyre, skole og venner.
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Vi blev ganske simpelt veninder på 15 uger og
ser stadig hinadnen, også efter at vi er stoppet
i gruppen. Kejsergade 2 har været et frirum for
os i en travl hverdag. Det har været en geinal
mulighed for at snakke om alt! Også ting der
ikke har noget at gøre med døde forældre.

Sorggruppe muglighederne i Danmark
Lige nu kan man kun komme i sorggruppe i
København, Århus og Odense. Men hvad gør
man så, hvis man bor i Vest Jylland eller på
Bornholm? Hvis du bor i uden for Danmarks
store byer, er der stadig muligheder. Du kan
chatte og tale med frivillige unge, som selv har
prøvet at miste. Men udover det er der ikke
rigtig nogle muligheder. Det burde der komme.
“Alle burde have muligheden for at komme i
sorggruppe. Det giver en indsigt i dig selv men
også i andre. og du oplever næsten alle former
for sorg og beabejdning af den.” - Kristine
“Jeg synes man skal arbejde på at få udbredt
Børn, Unge og Sorg konceptet. fx til Aalborg,
Sønderborg og Esbjerg. Så alle har muglighed
for at få hjælp.” - Marie
VORES VERDEN

1. Hvad er det bedste amdre gjorde
for at hjælpe dig dengang, du havde
det allersværest?
Marie: “Når mine bedste venner trak mig til
sidde og gav mig en krammer eller spurgte
hvordan det gik. Det er de små ting der tæller!”
Kristine: Ja, jeg må give Marie ret, det bedste
har været når man ikke har haft behov for at
gøre opmærksom på at man har haft brug for
en krammer. men at man har haft venner der
har kunne se det med det samme.”
2. Hvem er det, der bedst kan hjælpe?
Marie: “Min mor! Hun er dælme dejlig, også
selvom vi skændes! Men gør man ikke altid det
med sine forældre, haha?”
Kristine: “Min far har også været en kæmpe
hjælp, men man skal også tæmnke på at de
også har mistet. Så man skal passe godt på
hinanden! Også mine bedste kammerater.
Vi kender hinanden så godt at vi næsten kan
læse hinandens tanker.”
3. Hvad ville du selv gøre eller sige, hvis du
mødte et barn eller en ung, der havde oplevet
sygdom eller sorg?
Marie: “Det kommer meget an på situationen.
Der er så mange faktorer der spiller ind, men
det vigtigste er nok om man kender personen
eller det er en fuldstændig fremmed.”
Kristine: “Ja, man reagerer jo forskelligt. Hvis du
kender personen ville jeg helt sikkert spørge ind
til personen. Hvor hvis personen var fremmed eller bekendt ville jeg være mere påpaslig. - Men
det skal lige siges på vores begges vejne at vi
går stærkt ind for at man taler om tingene.. Det
er måske en miljøskade fra Børn, Unge og Sorg.
Haha!”
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4. Hvad er dit bedste råd til andre unge der
prøvet det samme?
Marie: “Tal om det for pokker!”
Kristine:
der har prøvet det samme som dig end du ved.”
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Børn, Unge & Sorg
Rådgivnings- og forskningscenter
Kejsergade 2, 1. og 2. sal
1155 København K
Tlf.: 70 266 766
bornungesorg.dk
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Gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der
her mistet eller har en syg forældre eller søskende.
VORES VERDEN
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S! no#t!
Karoline Agerholms fars blodprop resulterede i et
langt sygdomsforløb, alkoholisme, skilsmisse og
til sidst selvmord. Karoline fortæller sin historie
for at få andre til at snakke mere med deres børn.

M

ichael sidder på en stol og
binder sine sko, for han skal
ud og gå med hunden. Pludselig falder han til siden ned af stolen.
Hans kone råber og siger til sin søn, at
han skal hente naboen. Karoline sidder
på sit værelse på første sal, og da hun er
på vej ned ad trappen, råber naboen, at
hun skal blive deroppe. Karoline kigger
ud af vinduet og ser ambulancen stoppe
foran hoveddøren. Ser sin far blive båret
ud på en båre og ser hjertestarteren. som
hun kender fra tv-serier. Hun tror først,
at han er blevet skudt, for hun hørte et
bang, da han faldt ned af stolen.
Karoline var 10 år, da hendes far fik en
blodprop. I dag er hun 13 år og vil meget
gerne fortælle sin historie for at hjælpe
andre, der mister nogen.
Tilbage i huset er mor taget med på
hospitalet, og naboen tager Karoline
og hendes bror Nicklas på 13 med ud at
kælke. Først næste dag ser Karoline sin
far på hospitalet. Han er ved bevidsthed
og ligger i sengen med en næsesonde,
men han kan ikke kende Karoline, så
hun begynder at græde og sætter sig op
i sengen, for måske kan han bedre huske
hende, når hun kommer tættere på? Men
det kan han ikke. Naboen tager Karoline
med hjem igen, og hun kommer først
tilbage efter et par dage. Hun er meget
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bange og ked af det og har ikke lyst til
noget som helst.
Herefter ser Karoline sin far et par
timer hver dag. Efter en uge kan han
huske hende. Efter en-to måneder kan
han snakke med hende. Efter 6 måneder
kan han gå med et gangstativ. Det er
dejligt, at han kan huske Karoline, men
mærkeligt, at han er skæv i den ene side
og i hvidt tøj og slet ikke den far, Karoline
kan huske. Han har fået konstateret sukkersyge – det var derfor, han fik blodproppen. Da han kommer hjem efter et
år på hospitalet, begynder han at drikke
meget alkohol, og efter to måneder derhjemme bliver Karolines forældre skilt,

4 spørgsmål, du kan
stille dit barn
1. Hvordan har du det?
2. Er der noget, du er
ked af?
3. Er der noget, du er
bange for?
4. Hvordan føles det
i maven?

og hendes far flytter hjem til sin mor.
Karoline har glædet sig til, at han
skulle komme hjem og de skulle være
sammen, som de plejede. Og får besked
om skilsmissen via sin brors ven, som
har set på facebook, at hendes far har
ændret status fra gift til single. Og først
bagefter fortæller faren, at de skal skilles. Mor siger, at de skal skilles fordi,
at far drikker for meget og er en dårlig
påvirkning. Nicklas lukker sig inde på sit
værelse i tre-fire dage. Karoline er bare
rigtig ked af det. Besøger ham to gange,
mens han bor hos farmor, hvoraf han kun
er hjemme den ene. Efter to måneder
flytter han i egen lejlighed, hvor Karoline
besøger ham to gange, den ene gang har
de en dejlig tur i Tivoli. Hun vil gerne
besøge ham noget mere, men mor synes,
der skal være en anden voksen til stede,
når Karoline er på besøg.
En dag skriver far en sms, hvor der
står: Jeg ved godt, du elsker mig, og jeg
elsker også dig.
Kort tid efter kommer mor hen i Karolines skole i et frikvarter og tager Karoline med hjem til mormor, hvor Nicklas
også er. Han spørger, om far er død, og
mor siger ja. Karoline græder, Nicklas
tager hjem og lukker sig inde.
Dagen efter tager Karoline i skole,
læreren siger det til klassen sammen med
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Det sværeste var, da
Karolines far ikke kunne
kende hende. Og selv havde
forandret sig meget efter
blodproppen.

Karoline, og Karolines klassekammerater
græder sammen med Karoline.
Herefter fortsætter hverdagen, som
den plejer, bortset fra at den er helt
anderledes. Karoline spørger sig selv:
Hvorfor?
Hun tænker, at hvis hendes far havde
fortalt, hvordan han havde det, ville Karoline have følt sig tættere på og måske
ikke så bekymret. Og hvis alle andre både
under farens sygdomsforløb og efter selvmordet havde spurgt Karoline, hvordan
hun havde det, havde hun ikke i lige så
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høj grad følt sig ensom og udenfor. Når
folk ikke siger noget, føles det som om, de
tager afstand. Når de spørger, føler hun
sig mere normal. Og som en del af fællesskabet.
I dag hører Karoline stadig sirener,
selv om der ikke er nogen. Men det
er blevet lidt nemmere, og det er i høj
grad sorggruppen Børn, unge og sorgs
fortjeneste. Fordi hun er blevet spurgt en
hel masse og har fortalt en hel masse og
mødt andre børn og unge, der også har
mistet en forælder.
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”Når jeg spillede
’Minecraft’, havde
jeg ikke en far,
der var syg”
For Valdemar var computerspil
en godt pusterum fra sin fars
sygdomsforløb. I dag drømmer
han om, at computerhobbyen
skal blive hans voksenjob.
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et var, når farens sygdom fyldte hele huset, at
Valdemar søgte ind i, hvad han selv kalder sit
frirum. Faren var så syg af kræft, at han i perioder ikke kunne andet end at ligge ned og kun
rejse sig, når han skulle kaste op. Valdemar
havde brug for en anden virkelighed, og den virkelighed var
computerspillet ’Minecraft’.
”Vi talte ikke rigtig om det, men begge mine forældre lod
mig gå op på mit værelse for at spille computer,” fortæller
Valdemar.
Han beskriver sig selv som en af klassens nørder, der ikke
går op i tøj og fodbold, og da hans far blev syg, følte han sig
endnu mere anderledes end sine jævnaldrende og havde
endnu mere behov for at holde sit frikvarter fra virkeligheden.
”I ’Minecraft’ er alle ens – her bygger man sin egen verden,”
som han siger. ”Når jeg spillede ’Minecraft’, havde jeg ikke
en far, der var syg.”
På en måde gav spillet ham også mere overskud til at vende
tilbage til den virkelige virkelighed, siger Valdemar.
”Jeg havde ikke bare noget andet at lave, men også noget
andet end sygdom at tale med min far om. Min far kunne
også godt lide at spille computer.”
I det meste af sin barndom syntes Valdemar, at han ikke
rigtig kendte sin mor. Hun havde sin egen boghandel og tog
på arbejde kl. 7 om morgenen og kom hjem kl. 19 om aftenen. Men et stykke inde i farens sygdomsforløb, afhændede hun boghandlen for at være sammen med sin mand og
Valdemar.
VORES VERDEN

”Vi begyndte at tale mere sammen. Vi bor på landet og har
får og høns, og vi talte bl.a. om, hvordan jeg kunne lære at
passe dyrene, når min far ikke længere var der,” fortæller
Valdemar.
”I dag har vi talt om, at det er ok, at jeg havde og også stadig
har computerspillene som mit frirum, men også om, at jeg
ikke skal bruge det for meget. I dag er jeg mere mig selv.”
Første skoledag
Det var på Valdemars første skoledag, at hans far fik konstateret kræft. Valdemar blev fulgt i skole af sin mormor, så
hans mor kunne være med faren hos lægen. Farens ben var
svulmet op og var ømme, og dommen var prostatakræft.
Det er snart 10 år siden. I dag er Valdemar 15 år, og det er to
år siden, at hans far døde af sin sygdom. Han kan huske, at
han var ked af det, men at han forsøgte at overbevise sig selv
om, at der ikke ville ske noget. At faren ville blive rask. Men
sygdommen blev værre og værre.
”Jeg kan huske, at vi sad og samlede en racerbane, og på et
tidspunkt brækker han ribbenet bare af at sætte to skinner
sammen. Kræften havde spredt sig,” fortæller Valdemar, der
dengang var 12-13 år.
Faren blev behandlet med kemoterapi, men fortsatte i hele
perioden med at arbejde som sælger. Han havde sin bærbare computer med overalt – selv i den første tid da han var
på hospice, et par måneder før han døde.
”I den periode sagde jeg farvel til min far en del gange. Den
aften han døde, havde min fars søskende, min mormor og
morfar og min mor og mig været ude at spise på en kro – vi
spiste en masse retter, som min far kunne lide.”
Fra frirum til job
Når Valdemar ser tilbage på sin fars sygdomsforløb, ærgrer
han sig over, at han ikke kunne koncentrere sig mere om at
lave sine lektier. Det har han sat sig for at samle op på nu, og

i bestræbelsen på det skifter han nu skole, fordi han har følt
sig udenfor på sin snart gamle skole.
”Mange af mine venner fra klassen har også skiftet skole, og
jeg bliver drillet igen af et par af de andre,” forklarer han.
Valdemar brugte en del af sine gavepenge fra sin konfirmation til at bygge sin egen computer, og nu drømmer han om
at gøre sin interesse til sit voksenjob.
”Jeg gerne tage en HTX og derefter en ingeniøruddannelse
med henblik på at blive IT-programmør og måske have
noget med IT-design at gøre.” ■
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HVAD ER DET BEDSTE ANDRE GJORDE FOR AT HJÆLPE DIG DENGANG, DU HAVDE DET ALLERSVÆREST?
Det bedste var, når jeg fik lov til at være mig selv og fx kunne
gå ind på mit værelse, uden at andre stod og stillede spørgsmålstegn ved det.
HVORFOR VAR DET EN GOD HJÆLP?
Det var en hjælp, at jeg kunne få lov at være mig selv uden at
skulle tage hensyn til andres følelser og tanker hele tiden.
HVEM ER DET, DER BEDST KAN HJÆLPE?
Klassekammerater, venner, familie. Det var især en hjælp, når
mine klassekammerater accepterede mig, som jeg var, uanset om jeg var ked af det, glad eller bare havde lyst til at fjolle
lige som alle andre.
HVAD VILLE DU SELV GØRE ELLER SIGE, HVIS DU MØDTE ET
BARN ELLER EN UNG, DER HAVDE OPLEVET SYGDOM ELLER
SORG?
Jeg vil spørge ind til sygdommen eller sorgen, fordi det var
noget, jeg selv manglede, da min far døde. De gange, mine
venner spurgte mig, blev jeg glad, fordi det viste mig, at de
ikke var ligelade.
HVAD ER DIT BEDSTE RÅD, HVIS MAN GERNE VIL HJÆLPE ANDRE
BØRN OG UNGE, DER OPLEVER DET SAMME SOM DU HAR OPLEVET?
Man skal prøve at finde et fristed, hvor man kan være sig
selv. Men man skal lade være med at isolere sig - det er vigtigt at sørge for, at man deler sine tanker med andre, fordi de
ellers kan komme til at fylde for meget.
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Man må gerne være ked af det

SAMMEN

Børn, Unge og Sorg er en organisation, som henvender sig til børn og unge
med alvorligt syge eller døde forældre eller søskende. I organisationen er vi et
hold frivillige unge, som selv har erfaring med at have mistet og den sorg der
medfølger. Vi er frivillige i Børn, Unge og Sorg, da vi hver især har mistet vores
mor til kræft i gymnasiealderen.
AF SHIRA, AMALIE OG SARAH

Hvem er vi?
Shira: Jeg mistede min mor for fem år
siden, da hun døde af kræft. Jeg var på
dette tidspunkt 16 og stod nu forældreløs. Jeg gik i 1.g. Denne tid var præget af
en masse nye indtryk og samtidig skulle
jeg forholde mig til min mors død. Under
hendes sygdomsforløb, som varede et år,
var hun meget inde og ude af hospitalet.
Når hun var hjemme, måtte jeg hjælpe
hende med de praktiske ting; lave mad,
vaske tøj etc. Når hun var indlagt, længtes jeg efter hendes tilstedeværelse.
Kommunen svigtede meget i forhold til
hjælp, både før og efter min mors død.
Jeg boede i lejligheden alene, da de ikke
vidste, hvad de skulle stille op med mig.
Det var en kaotisk tid. Tingene begyndte
først at falde på plads, da jeg blev tilknyttet Børn, unge og sorg.
Amalie: Jeg var 17 år da min mor fik konstateret lungekræft. På dette tidspunkt
boede jeg sammen med hende og min
tvillingesøster. Min mor lagde helt fra
starten skjul på, at hun var dødeligt syg,
så det kom som et chok for mig, da hun
døde to år senere. At hun ikke fortalte
alvoren omkring hendes sygdom, gjorde
hele forløbet meget turbulent og forvirrende, da kræften løbende spredte sig til
flere og flere steder i kroppen. Tabet af
min mor er i dag fem år siden. Det var i
gymnasietiden, hvilket også var noget af
det, der gjorde det svært, fordi man samtidigt skulle følge med i skolen, og inde i
hovedet sidder man og tænker på nogle
andre ting, fordi hele ens liv er vendt på
hovedet. Man er slet ikke til stede. Jeg
blev samtidig mødt med det her tabu i
klassen, som gjorde, at man følte sig helt
alene. Jeg prøvede flere gange at bryde
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dette tabu, og jeg skrev bl.a. et digt, som
jeg læste op for klassen, men jeg fik ikke
rigtig nogen reaktion. Det endte med, at
jeg blev mere og mere væk fra skolen,
og samtidig følte jeg mig mere og mere
alene. Det blev lidt en ond cirkel, og så
var det, jeg henvendte mig til Børn, unge
og sorg. Jeg husker, at jeg skrev til dem
’Jeg kan ikke klare det mere’. Jeg fandt
dem, da jeg søgte på nettet. Jeg blev tilbudt en sommergruppe med andre unge
i sorg, og for første gang siden tabet af
min mor, følte jeg, at jeg ikke længere
var alene.
Sarah: Jeg mistede min mor for fire år
siden, da jeg var 18 år. Hun døde af kræft
i hjernen og havde været syg i et år. Da
hun blev syg, var jeg lige flyttet hjemmefra, fordi jeg selv havde været syg med
kræft og havde brug for at komme væk
fra det hjem, jeg havde ligget syg i. Det
var svært at finde et frirum, fordi jeg ikke
rigtigt holde ud at være derhjemme, hvor
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min mor var meget syg. Men det var også
uudholdeligt at være væk hjemmefra,
når jeg kun var 17 år og egentlig stadig
havde brug for at blive taget lidt af. Min
far passede min mor derhjemme under
hele forløbet, så der var ikke rigtigt en
voksne med overskud omkring mig. Derfor følte jeg mig lidt alene i verden.

Arbejdet som frivillig giver
tabet en mening
Organisationen har forskellige tilbud til
børn og unge, bl.a. Linjen, hvor børn og
unge kan ringe og skrive ind omkring
deres sorg. Her bruger vi vores egen erfaring til at støtte andre i lignende situationer. Som udgangspunkt skal vi tage
fat i vores egen historie i forhold til den,
der henvender sig. Det kan være hårdt,
men det giver os samtidig et formål i
det tab, som føles så meningsløst. Det
giver meget, når man kan fornemme, at
man har gjort en forskel. Man føler, man
kan give hjælp på en måde, man selv
savnede i situationen, og det kan være
med til at hele og reparere.
Man får kompetencer og erfaringer,
der kan bruges i mange sammenhænge.
Amalie: Jeg har brugt min erfaring fra
min egen situation i forbindelse med
min uddannelse om pædagog, hvor jeg
har beskæftiget mig med, hvordan man
bedst kan støtte børnehavebarnet ved
tabet af en forælder. I min bachelor
brugte jeg meget af min viden fra min
tilknytning til Børn, unge og sorg. Jeg
brugte bl.a. en artikel, som en psykolog
derinde fra havde skrevet. Mit arbejde
som frivillig har motiveret mig til at
skabe samme støtte i mit pædagogiske
arbejde med den yngre aldersgruppe.
Hjælp til videre bearbejdelse af egen
sorg – man har let ved at lægge låg på
at glemme, men i arbejdet som frivillig
bliver man tvunget til, at forholde sig til
sin egen sorg, og det er meget konstruktivt i ens videre proces.
Man lærer at skille tingene ad, og det
bliver mere legitimt at være ked det.
Man må gerne være ked af det sammen
med brugerne. Vi har selv stået i lignende situationer, og tør derfor at være
til stede med dem hvor de er – også når
der ikke er noget, der giver mening.
En rigtig stor del af det at være frivillig,
er mødet med de andre frivillige. Det er
en stor oplevelse, at være i forum, hvor
man møder genkendelse og forståelse.
Og have et sted, hvor det er ens tab, der
er i fokus. Fordi det kan være svært at
finde plads til det i ens hverdag og i ens
omgangskreds. Vores fælles erfaringer
gør, at vi måske har en umiddelbar forståelse, der tillader os et frirum, hvor der
plads til både tårer og humor.

1. og 2. Hvad er det bedste andre
gjorde for at hjælpe dig dengang,
du havde det allersværest? Og
hvorfor var det en hjælp?
De mennesker, der var vedholdende og insisterede på at opsøge én,
selvom man ikke lagde op til det.
Man kan nemt komme tiln at føle
sig alene og isoleret, fordi det kan
være svært at række ud efter hjælp
- derfor betyder det utrolig meget
at, der er nogen omkring én, som
ikke er berøringsangste.
3. Hvem er det, der bedst kan
hjælpe?
Når man i en tidlig alder oplever
at miste, er det vigtigt hvordan de
voksne omkring én reagerer.
Amalie: Min lærer stoppede timen,
fordi jeg sad og græd. Vi gik udenfor klassen, hvor hun gav mig et
stort kram. Jeg følte at jeg blev set,
og havde virkelig brug for et kram
af netop en voksen.
4. Hvad ville du selv gøre eller
sige, hvis du mødte et barn eller
en ung, der havde oplevet sygdom
eller sorg?
Shira: i arbejdet som frivillig,
møder vi tit unge i den samme
situation som vi selv har stået i. Vi
oplever at det er vigtigt at anerkende deres følelser og give plads til
sorgen. Vores personlige erfaringer
giver os mod til at være i sorgen
med de unge, og stille nogle spørgsmål som andre måske ikke ville.
5. Hvad er dit bedste råd, hvis
man gerne vil hjælpe andre børn
og unge, der oplever det samme
som du har oplevet?
Man skal turde at tale om sorgen
og ikke være bange for at gøre vedkommende ked af det.
Sarah: Jeg ville ønske at jeg havde
været bedre til at dele mine følelser
og tanker med andre, i stedet for
at isolere mig. Der var en masse
omkring mig, men jeg kunne ikke
finde ud af at bruge dem. Dem der
alligevel nåede ind til mig, var dem
som blev ved med at ringe og dukke
op - det lettede min følelse af at stå
alene.
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