
Når livet gør ondt!
Mange af os oplever at livet gør ondt, når vi rammes af sorg,
når vi bliver stressede, ender i depression eller angst og
måske ser en vi elsker langsomt forsvinde fra os. 

Derfor vil kirken gerne tilbyde hjælp og fællesskab, i form af
foredrag og gruppeforløb.

Sankt Nikolai
Sdr. Jernløse
Søstrup
Nr. Jernløse
Kvanløse
Ugerløse
Undløse
sogne
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Temaforløb om konflikter og kriser 
i Skt. Nikolai Kirke
Efteråret 2018
Coach Inger Petri holder foredraget “Helterej-
sen", hvor hun fortæller om sin egen historie og
om hvordan hun kom igennem en stor livskrise. 

Derefter laves et gruppeforløb over 4 aftner, hvor Inger
underviser og inspirerer andre mennesker til at løse
eller leve med deres kriser og konflikter. I vores liv
møder vi alle konflikter og kriser. Nogle løser vi mens
andre forbliver uløste. Det tærer på os mennesker at
leve med uløste konflikter og vi kan blive tungsindige,
sorgfulde, bitre eller vrede. Vi kan isolerer os fra omverden og lige pludselig står
vi midt i en personlig krise, som vi ikke kan se os ud af. Men der er håb. 

Helterejsen er et forløb, der strækker sig over seks aftener i efteråret. Vi mødes på
følgende mandage: 
Mandag d. 27. august kl. 19.00-21.00, 
mandag d. 17. september kl. 19.00-21.30, 
mandag d. 8. oktober kl. 19.00-21.30, 
mandag d. 29. oktober kl. 19.00-21.30, 
mandag d. 19. november kl. 19.00-21.30 og afslutningsaften 
mandag d. 26. november kl. 19.00-21.30. 

Gruppen er for voksne, der har konflikter og kriser inde på livet og som gerne vil
dele deres historier med andre. Gruppen er for dig, der gerne vil se på din situa-
tion med nye øjne, fordi den nuværende slider på dig og du har mistet noget af
din livsgnist. Gruppemøderne i er dialogform både i hele gruppen og i mindre
grupper. Du får indsigt i nogle teoriværktøjer, som kan hjælpe dig til at se på din
situation på en anderledes måde. Det kan give dig nyt håb og hjælpe dig til at se
lyset for enden af tunnelen.
Der kan maksimalt være 8 personer i gruppen. Pladserne besættes efter
”først-til-mølle-princippet” og gruppedynamikken .

Sankt Nicolai kirke
Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk

Kontaktperson
Sognepræst Nana Schiøtt Hansen
telefon: 2030 3890
e-mail: nsw@km.dk
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Traumer i livet
Foredrag mandag den 8. oktober kl.19-21 i Ugerløse kirkes
sognegård ved psykolog Henrik Lyng

Ingen mennesker kommer gennem livet
uden modgang. Det ved de fleste. Men ind i
mellem viser livet sig fra sin aller mest bar-
ske side, og det er ikke nødvendigvis for-
ventet. 
Hvordan skal vi forstå livet, når vi bliver
ramt at traumer? 
Hvad gør traumerne ved os? 
Bliver vi varigt skadet, eller kommer vi
ovenpå igen? 
Kan det være skadeligt at tale om sine
voldsomme oplevelser? 

Som teksten herover antyder, opstår der
mange spørgsmål hos mennesker, som bli-
ver ramt af voldsomme hændelser - også
kendt som traumer. Når livet udfordrer os,
har vi ofte svært ved at forstå det. Vi har vir-
kelig brug for at have gode mennesker om-
kring os, så vi ikke føler os alt for alene med smerten og meningsløsheden.

I foredraget Traumer i livet vil psykolog Henrik Lyng give nogle gode og let for-
ståelige forklaringer på, hvordan vi skal forstå traumer. Han vil fortælle om de
mest almindelige reaktioner og give eksempler fra sit eget arbejde med traumati-
serede mennesker. Endelig vil han komme med en række gode råd til, hvordan
man bedst hjælper et familiemedlem, en ven eller en kollega efter en voldsom
hændelse. Der er nemlig rigtig meget, man kan gøre som medmenneske. 

Ugerløse kirke
Sognegården på Kirkevej 3,  4345 Ugerløse

Kontaktperson: 
Sognepræst Sara Mikaelsson,  
Kirkevej 3,  4350 Ugerløse 
Tlf. 26 84 67 91 email: sym@km.dk
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Undløse kirke
Sognegård på Hovedgaden 2, 4340 Tølløse

Kontaktperson:
Sognepræst Hannah Reinholdt Clausen
tlf. 59 18 9130
email: hrc@km.dk

Om demens og det at være 
pårørende
Foredrag torsdag den 11. okt. kl. 19.00-21.00 
ved Lise Lotte Aabrink - pårørende til dement og terapeut.

Lise Lotte har i 5 år været nær pårørende
til demente. Hun har i 20 år arbejdet som
sorg/kriseterapeut i egen klinik i Roskilde/
Køge. 

Der er både tab, afmagt og mange svære
stunder, når man er pårørende til demente.
Det er en alvorlig ting, når vi må overtage
en andens liv.

Lise Lotte vil dele både personlige erfarin-
ger og professionelle råd, bl.a. hvordan
man passer på sig selv i den svære situa-
tion.

Alle vil blive mødt med omsorg, og der er
mulighed for spørgsmål og debat under-
vejs.
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At leve med angst og 
stressrelateret depression
Foredrag onsdag 31. okt. kl.19.30-21.00 
i Nr. Jernløse præstegård ved Michael Roldhave

Jeg fortæller om mit liv før, under og efter
mine angstanfald og min stressrelaterede
depression samt om venner og families re-
aktioner og fordomme, når man har fået en
diagnose.

Derudover fortæller jeg om det at være i ar-
bejde og blive ramt af stress, og hvordan le-
dere og kolleger reagerede. Jeg fortæller
også, hvad angst og stress kan ”drive” en til,
og kommer ind på psykiatrien samt på det
at være indlagt på psykiatrisk hospital

Nr. Jernløse kirke
Nr. Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7, 4420 Regstrup

Kontaktperson:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen
Tlf. 59 18 31 27 
E-mail: slla@km.dk
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Vi sørger mere end vi ved og 
vi længes mere end vi tager alvorligt
Foredrag torsdag den 1. nov. 2018 kl.19.00-21.00 
i Sankt Nicolai kirke i Holbæk, ved Mai-Britt Guldin

Tab og sorgprocesser er grundlæggende i
menneskelivet, og vi kommer alle til at
møde sorgen mange gange i livet. I dette
foredrag fortæller Mai-Britt Guldin om den
nyeste forskningsbaserede viden om sorg,
og om diagnosen om sorg, som WHO vil
indføre. Hun præsenterer også den viden
vi har om, hvordan man kan hjælpe men-
nesker med kompliceret sorg. Og så vil vi
reflektere over, hvordan vi lærer at leve
med sorgen. Det har forskningen også
nogle bud på.

Mai-Britt Guldin leder en forskningslinje
om Tab og Sorg på Aarhus Universitet og er
forfatter til bogen Tab og Sorg – en grund-
bog for professionelle samt Tænkepause
om Sorg, Aarhus Universitetsforlag. Hun har
20 års erfaring med sorgterapi og er en erfaren underviser og foredragsholder. 

Sankt Nicolai kirke
Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk

Kontaktperson
Sognepræst Nana Schiøtt Hansen
telefon: 2030 3890
e-mail: nsw@km.dk
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Når de voksnes brandert, 
bliver børnenes hovedpine
Foredrag tirsdag den 6. nov. 19.30 -21.00 
i Sdr. Jernløse sognegård

Kom og hør mere om hvad det betyder at vokse op i en familie med misbrug, og
hvordan det opleves som barn/ung. TUBA (Terapi og rådgivning til Unge som er
Børn af Alkoholmisbrugere) fortæller om deres arbejde sammen med en af de
unge, som har været i et forløb i organisationen.  

Sdr. Jernløse kirke
Sognegården på ?

Kontaktperson:
Sognepræst Line Krogsgaard Olesen
Tlf. 24 45 54 02
E-mail: lkp@km.dk


