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Kender du et barn som har mistet ? Jonathan Løw Hent PDF Hvert år mister 3.000 danske børn deres far eller
mor. I en ny bog fortæller 25 kendte og ukendte danskere om det at miste en forælder, og om hvordan man

forholder sig til smerten og tabet.

Blandt bidragsyderne er forfatteren og præsten Johannes Møllehave, musikeren Alberte Winding, politikeren
Elsebeth Gerner Nielsen, forfatteren Rushy Rashid og sangerinden Karen Busck.

Næsten fire pct. af alle danske børn oplever at miste deres far eller mor i løbet af barndommen. Det vil sige, at
der statistisk set er mindst et barn i hver dansk skoleklasse, som mister en far eller mor i løbet af skoletiden.

"Kender du et barn som har mistet ?" er en helt ny antologi skrevet af både kendte og ukendte danskere.
Bogen skal give forældre, familiemedlemmer, skolelærere og andre, der kommer i kontakt med børn, som har
mistet, indblik i de tanker og følelser, børn oplever. Bogen giver også konkrete råd til, hvordan man som

voksen kan støtte og hjælpe barnet.

Michael Bjørnbak Martensen, freelancejournalist
"Bogen favner vidt - med det gennemgående livsbekræftende budskab, at emnet sorg handler om livet:
Fortsat at have sjove og finurlige børn, der udvikler sig til unge og voksne med livslyst og handlekraft."

Niels Pinholt, bladet Helse
"En gribende, nyttig og nødvendig bog, der kan og bør læses af enhver, der enten professionelt eller privat

omgås børn."

Gitte Ullstad, Folkeskolen
"Bogen henvender sig til forældre, pårørende, pædagoger og lærere, som kommer i kontakt med et barn i

sorg, og redaktøren har valgt at donere en del af indtægterne ved salget af bogen til Børns Vilkårs
sorggruppearbejde.

En rigtig god bog, der varmt kan anbefales."
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