
Programmet vil være en blanding 
av undervisning, felles aktiviteter 
og likepersonsarbeid. Gjennom  
familiesamlingen håper vi å lage 
rammer som vil bidra til:

• å skape trygg og god  
 kommunikasjon i familien

• å gi forståelse for normale  
 reaksjoner på unormale  
 hendelser

• å skape hyggelige øyeblikk for   
 store og små hvor man kan bli   
 kjent med andre familier som  
 er i en lignende situasjon

Et tilbud til hele familien
Det sosiale fellesskapet er en sentral 
del av samlingen. Vakker natur, god 
mat og levende musikk er derfor  
viktige ingredienser i løpet av helgen.
Det vil også bli en minnestund, ta 
gjerne med et bilde av barnet dere 
har mistet. 

Det  blir eget barneopplegg for de 
yngste barna med lek og aktiviteter. 
Ungdom vil i stor grad delta på det 
samme som de voksne. 
 

Samlingen vil være på Kildehuset  
på Modum Bad i naturskjønne 
omgivelser med gode muligheter  
til uteaktiviteter. 

Vi håper å kunne bidra til å hjelpe 
dere som familie på veien videre.  
For å forstå sorgen. For å kunne være 
sammen om det vanskelige. For å 
tenne håp. For å skape nye gode opp-
levelser. Sammen - som en familie. 

INVITASJON    
til familier som har mistet et barn  
med hjertesykdom

Et sted å komme til  - Foreningen for hjertesyke barn  FFHB

I samarbeid med FFHB inviterer vi familier 
til Et sted å komme til sammen med andre 
familier som har opplevd det samme. 

Praktisk informasjon  
og påmelding:   
www.kildehuset.no 

   Påmeldingsfrist: 8. september
 
For medlemmer hos FFHB vil det være  
en egenandel på kr 1000,- for voksne  
og 500,- for barn fra 5 - 18 år,  
men max kr. 3000,- per familie.
Barn under 5 år er gratis. Dette dekker 
reise (fly, tog, buss og bil) og opphold. 

Du kan også ta kontakt med  
Foreningen for hjertesyke barn  
ved Kristin Tvervåg,  
tlf.: 99 04 63 15.  
mail: ressursgruppa@ffhb.no 

 
Til 

alle barn: 
 Ta med ditt 

favorittspill som  

 du kan lære bort 

til de andre barna i 

spillsonen. 

Med støtte fra Tone Bergesen Stiftelse

Fredag - søndag
27. - 29. 

september 
2019



Gjennom Kildehuset skaper Modum Bad arenaer for  
utvikling og utveksling av kompetanse mellom 
fagpersoner på ulike tjenestenivåer og innen ulike 
sektorer. 
 
Avdelingen tilrettelegger dessuten kortvarige, 
forebyggende tilbud innen arbeidshelse og 
samliv for enkeltpersoner, par og familier. 

Ønsker du kompetanseheving eller litt hjelp til veien 
videre, kan du finne en rekke gode bøker og produkter 
i vår nettbutikk som kan inspirere deg. 

 
Se alle våre tilbud og meld deg på kurs:  
www.kildehuset.no og modum-bad.no 
eller send oss en forespørsel på kurs@modum-bad.no

Velkommen  

til Kildehuset, 

Modum Bad

Badeveien 287 - 3370 Vikersund - Tlf. : 32 74 97 00
Epost: post@modum-bad.no - www.modum-bad.no


