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Fie på kirkegården Søren Tomas Hent PDF Forlaget skriver: Fies far er død, og nu besøger hun ham sammen
med sin mor og storebror på kirkegården. Fie synes, det er svært, når mor græder. Men så taler de om far, og

alt det han var god til ...

Fie og Fabian-bøgerne er for både børn, forældre, pårørende og fagpersoner, der gerne vil forstå børns
sorgunivers.

Ca. 3.000 børn og unge mister hvert år deres mor eller far, og mange skjuler deres sorg overfor den efterladte
forælder.

Omgivelserne kan ofte have svært ved at håndtere og støtte børn i sorg, bl.a. pga. berøringsangst og mangel
på viden om, hvordan man skal gribe det an, og hvad man skal tale med dem om.

"FIE PÅ KIRKEGÅRDEN" er en lille gribende fortælling skrevet til børn, der beskriver den helt naturlige
sorg og vrede, børn oplever, når de mister en nærtstående person.

Sidst i bogen er der forslag til spørgsmål, som den voksne kan lade sig inspirere af for at få børnene til at
sætte ord på deres følelser og tanker.

Forfatteren, Line Bundgård, er familie- og psykoterapeut (MPF). Hun mistede sin mand i 2004, da hendes
døtre var 6 og 8 år, og har siden arbejdet med tab, krise og sorg som terapeut, gruppeleder, rådgiver og

foredragsholder.

Bøgerne er illustreret med Søren Tomas´ kærlige og humoristisk streg.

Læs også "FABIAN ER VRED"
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