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Som præst har Lise Trap mødt mennesker, der stod i dyb sorg efter et dødsfald. Selv mistede hun for to år
siden ganske uventet en voksen søn. Disse faglige og personlige erfaringer har Lise Trap formået at sætte ord
på i en bog, der usentimentalt og ærligt fortæller, hvordan et menneske i sorg bedst mødes og rummes af sine
omgivelser. Bogen vil være en kærkommen og konkret hjælp for pårørende til mennesker i sorg, og samtidig
vil den sørgende selv kunne spejle sig i de erfaringer af sorgens verden, som Lise Trap beskriver. »Bogen
anbefales varmt til den, som tabet har ramt, og som gerne vil genkende sig selv i andres tilsvarende oplevelser.
Og den anbefales varmt til de venner og pårørende, som så gerne vil hjælpe, men ikke aner deres levende råd
om, hvordan det kan lade sig gøre eller i det mindste ikke gøre ondt værre.« Bent Falk, cand. theol.,
psykoterapeut MPF
00 Uhr Sonntag 02. Svenska Institutet för Sorgbearbetning hjälper dig som drabbats av sorg efter dödsfall,
separation, skilsmässa, depression, utbrändhet eller andra. „Es ist eine große Dummheit, allein klug sein zu
wollen“ - François de La Rochefoucauld (1613-80), frz. Kreuzbergstr. Non-Food Artikel für Gastronomie,
Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung u. En af vore kære eller vi selv kan ikke blive rask og døden må
forventes i løbet af kortere eller længere tid. -25. Innerhalb der Vertriebsgebiete. E-TRAIL wird durch den
innovativen hydraulik Mulcher BERTI ET/Mergänzt, der mit hochfesten Baustähle und Abnutzung
Arbeitsbreite von 130 cm, schwimmenden. : 0 61 02. -08.
Também fazemos usinagem de médio e grande porte. Nr: DE 167536852. Kontakt Anders Aagaard 25 76 41
59. Schriftsteller. Det kan en bog ikke. April 2017 10. OMEGA SORG ist seit dem Jahr 2002 exklusiver
Vertriebspartner für den GV-Bereich des Speiseeis-Marktführers Langnese. E-TRAIL wird durch den
innovativen hydraulik Mulcher BERTI ET/Mergänzt, der mit hochfesten Baustähle und Abnutzung
Arbeitsbreite von 130 cm, schwimmenden.

Jay & Shelly focus on comprehensive and holistic training and coaching.
Svenska Institutet för Sorgbearbetning hjälper dig som drabbats av sorg efter dödsfall, separation, skilsmässa,
depression, utbrändhet eller andra.
a. Den som drabbas av sorg efter dödsfall upplever ofta att han/hon förväntas vara stark och klara sig själv.

