
Er du forældre til et barn  
med handicap, eller til et barn med  

særlige udfordringer ?

Livet med et barn med handicap er for de 
fleste en uventet situation.  
Mange forældre føler en forvirring af 
blandede følelser af glæde og sorg. Sorg 
over ændrede livsforhold, stress ift. 
samarbejde med kommune og institu-
tioner, bekymring ift. fremtidige arbejds-
muligheder og angst i forbindelse med 
barnets eventuelle sygdoms- og  
behandlingsforløb.

Det kan også være en udfordring for 
parforholdet at få et barn med handicap. 
Måske tackler forældrene situationen 
forskelligt, og det kan være stressende 
for parforholdet. 

I gruppen kan du møde andre ligesindede 
og dele erfaringer, frustrationer og  
bekymringer. En selvhjælpsgruppe er 
ikke terapi, men mange oplever at de i  
mødet med andre, i tilsvarende situa-
tioner, finder stor lindring. Gruppen er 
et frirum, et sted med plads til alle slags 
følelser, hvor du ikke behøver at forklare 
dig. Som deltager bestemmer du hvad du 
deler og du kan lade dig inspirere af de 

Hyltebjerggård tilbyder gratis selvhjælpsgrupper til dig!

 - Ønsker du at møde andre forældre i en tilsvarende situation ?

Er det noget for dig eller måske en du  
kender?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

andres fortællinger. Når du er i en selv- 
hjælpsgruppe handler det om dig, og om 
hvordan det opleves for netop dig, at 
være forældre til et barn med et handi-
cap.

Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård  
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www.hyltebjerggaard.dk 

• Gruppen består af 4-7 deltagere
• I mødes enten i vores lokaler i  
            Vanløse eller et tilsvarende sted i   
            København
• Møderne ledes af en uvildig faci-  
            litator, som sørger for gode  
            rammer for mødet
• For yderligere information,  
            opskrivning og bookning af 
            introduktions-samtale: 

Ring til koordinator Ea Landerholm, 
Hyltebjerggård, tlf. 38 88 48 98 eller  
send gerne en mail til: 
Ea.Landerholm@hyltebjerggaard.dk  
– og Ea vender hurtigst tilbage.


