
 

Til rette vedkommende  

Under Regnbuen er sorggrupper for børn og unge i alderen 4 -17 år. 

Sorggrupperne fordeler sig på 3 grupper: 

- I Tårnby Kirkes konfirmandstuer: 

4 – 5 år sammen med deres forælder, hvor en kreativ aktivitet vil 
danne rammen for samværet. 

- 6 – 9 år uden deres forældre, men hvor forælderen vil blive 
opfordret til at blive og få en kop kaffe i lokalet ved siden af 

sorggruppen, og hvor en kreativ aktivitet vil danne rammen for 
samværet og snakken. 

- I Kastrup Kirkes køkken og konfirmandstuer: 
10 – 17 år uden forældre, hvor madlavning vil danne rammen 

for samværet og samtalen 

Formålet med grupperne er at give børn og unge i sorg et rum, hvor de kan få 
mulighed for at spejle deres sorg i hinanden og udtrykke deres følelser, tanker 

og forestillinger i kreative udtryk, madlavning og små ritualer.  

Vil I vide mere er I velkomne til at kontakte Susanne Steensgaard, Sognepræst i 
Kastrup Kirke på 40 45 25 30 / ssan@km.dk eller Louise Husted Rosenberg, 

Sognepræst i Tårnby Kirke på 30 46 08 86 / lrr@km.dk 

Med venlig hilsen 

Susanne Steensgaard & Louise Husted Rosenberg
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Sorggrupperne for de små og mindre børn 4-9 år afholdes af: 
 
Lotte Jakobsen 
Sygeplejerske og uddannet sorgvejleder samt under uddannelse til coach og 
psykoterapeut. Arbejder til dagligt på Hvidovre Hospital med kræftpatienter og deres 
pårørende. 
 
Simone Westergaard Hjort Hansen  
Selvstændig, uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi samt supervisor. Arbejder til 
daglig som psykologisk konsulent med speciale i ADHD, autisme og angst. 
 
Louise Husted Rosenberg 
Sognepræst i Tårnby Kirke, og sorggruppeleder af sorggruppen for små og mindre børn i 
Under Regnbuen. 

Sorggruppen for de større børn 10-17 år afholdes af: 
 
Susse Lotte Kappel  
Sygeplejerske og uddannet krise- og sorgterapeut, supervisor og coach samt under 
uddannelse som mindfulness instruktør. Arbejder til daglig på Hvidovre Hospital med 
kræftpatienter og deres pårørende. 
 
Pia Mi Ran Poulsen 
Sognepræst i Vanløse Kirke. Arbejder med sorggrupper og børnemesser. 
 
Susanne Steensgaard 
Sognepræst i Kastrup Kirke, og sorggruppeleder af sorggrupper for større børn i Under 
Regnbuen. Arbejder med sorggrupper for voksne, retræte og børnemesser samt ledende 
beredskabspræst for Regions Hovedstaden. 
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