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LFUB udbyder forskellige net-

værksgrupper, fordi vi tror på 

værdien af at indgå i et trygt 

og varmt fællesskab med ligesindede. Derfor tilbyder 

vi en række forskellige online og fysiske netværks-

grupper, som alle har til formål at afhjælpe følelsen 

af at stå alene. Netop ufrivillig barnløshed og gravi-

ditetstab er ofte forbundet med ensomhed, men ved at 

mødes med andre i samme situation, kan vi være med 

til at lindre ensomheden og reducere stress. 

Hvad får jeg ud af at deltage på møderne?

Har man ikke deltaget på møderne før, er det helt 

naturligt at være forbeholden. For nogle kan det føles 

grænseoverskridende at skulle tale med fremmede om 

det, der er allermest sårbart. Andre er usikre på, om 

onlinemøder kan skabe den samme følelse af et trygt 

fællesskab, som fysiske møder kan. Foreningens lek-

tor i psykologi, Lise Holck, forstår godt, hvorfor det 

kan være en personlig overvindelse at tilmelde sig 

et netværksmøde første gang. Hun vil derfor gerne 

uddybe, hvad det er, møderne kan tilbyde, og hvorfor 

vi som landsforening vægter netværksgrupperne så 

højt.

”Når vi indgår i et trygt og varmt fællesskab, 

kan vi lindre den ensomhed, som mange ufrivilligt 

barnløse oplever. Ensomhed er en naturlig følelse, 

som opstår, når vores pårørende og nære venner 

ikke forstår, hvad det er, vi gennemgår, når vi er i et 

fertilitetsforløb. Bliver vi en del af et fællesskab med 

ligesindede, virker det beroligende på vores nervesy-

stem, og dermed også stressreducerende,” forklarer 

Lise Holck. 

Hvad kan jeg forvente?

På møderne taler man med andre mennesker, som 

befinder sig i samme situation. Der er derfor mu-

lighed for at høre andres historier og erfaringer, og 

blive mødt med en forståelse, som mange savner i det 

daglige. Man kan spejle sig i hinanden, fordi mange 

af følelserne er genkendelige. 

”Nogle har en forventning om, at det kan blive 

svært at deltage, fordi man både skal kunne rumme 

sin egen og andres smerte, men i virkeligheden er det 

en styrke, når vi mødes, fordi vi er flere til at bære 

smerten. Møderne er dog ikke kun smerte. Der bliver 

både grinet og grædt undervejs,” fortæller Lise Holck.

Møderne tager både udgangspunkt i samtaler om 

følelser og forløb, men giver samtidig deltagerne mu-

lighed for at erfaringsudveksle om helt grundlæggen-

de ting, f.eks. spørgsmål i forhold til medicin, valg af 

klinik, osv. Der er derfor samtaler på flere planer, og 

med udgangspunkt i deltagernes situation og behov. 

Professionelt team skaber et trygt rum

LFUB´s netværksmøder varetages af foreningens 

professionelle team, som, udover Lise Holck, udgøres 

af jordemoder og psykoterapeut Helene Cagara samt 

fertilitetsterapeut Tina Teglgaard. Fælles for teamet 

er, at de har en professionel baggrund inden for lige 

netop dette område kombineret med flere års erfaring 

gennem samtaler med hundredvis af kvinder, som er 

i et fertilitetsforløb, eller som har mistet en eller flere 

graviditeter. 

Høj faglighed og mangeårig erfaring danner der-

for rammen for landsforeningens netværksgrupper, 

og deltagernes oplevelser på møderne. 

Bliv en del af et  
trygt fællesskab på  
LFUB ś netværksmøder
Af journalist Anne Buur
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Prisen for at deltage i foreningens netværks-

grupper er 30,- for LFUB´s medlemmer. 

Prisen for ikke medlemmer er 100,-. 

Datoer for kommende netværksmøder kan ses 

på www.lfub.dk under aktivitetskalenderen. 

Alle deltagere har tavshedspligt.

”Som fagfolk kan vi dele metoder og redskaber, 

som vi ved virker i håndteringen af svære følelser. Vi 

kan give konkrete redskaber til at arbejde med sorg 

og til at reducere stress. Det betyder, at deltagerne 

også tager noget brugbart med fra møderne, som de 

kan arbejde videre med derhjemme,” fortæller Lise 

Holck. 

Ingen forventninger til deltagerne

De fleste mennesker har en naturlig forventning om 

at skulle forberede sig inden et møde. I Landsfor-

eningen gør vi dog meget ud af at understrege, at 

netværksmøderne ikke kræver noget som helst af 

deltagerne. Man skal bare komme, som man er, og 

uden at forberede noget på forhånd.

”Man skal ikke have det på en bestemt måde. Der 

er ikke rigtige eller forkerte følelser. Man kan være 

ked af det, sårbar eller i sorg. Og man kan vælge 

at fortælle lidt eller meget om sig selv. Det er vores 

ansvar som fagfolk at skabe et trygt rum og guide 

deltagerne igennem mødet. Vi er der for at hjælpe, og 

der er plads til alle,” understreger Lise Holck. 

Praktisk information

Foreningens onlinemøder varetages af Lise Holck 

og jordemoder Helene Cagara. Helene faciliterer 

netværksmøderne for kvinder, som har oplevet 

graviditetstab, og kvinder som er blevet gravide efter 

tab, mens Lise Holcks møder er målrettet kvinder i 

fertilitetsbehandling, og kvinder som er blevet gravi-

de efter fertilitetsbehandling.

I København afholder fertilitetsterapeut Tina 

Teglgaard fysiske møder, som er målrettet kvinder i 

fertilitetsbehandling, par, solokvinder i behandling 

og mænd. De fysiske møder indledes oftest med et 

lille foredrag. 

I LFUB har vi valgt at holde fast i onlinemøderne, 

selvom Corona ikke længere er en hindring for at 

kunne mødes. Ved at afholde både online og fysiske 

møder, sikrer vi, at alle kan være med, uanset hvor 

i landet man bor. Derudover viser undersøgelser, at 

onlinemøder er lige så effektive som fysiske møder, 

også når det handler om at føle sig som en del af et 

fællesskab. Onlinemødernes særlige egenskab skal 

findes i, at man sidder i et trygt rum hjemme hos sig 

selv, hvilket i sig selv kan virke beroligende. 

Fælles for foreningens online og fysiske net-

værksmøder er, at der ikke er tale om et egentligt 

forløb. Man binder sig derfor kun til et møde ad gan-

gen, og man kan vælge at deltage, når muligheden og 

behovet er der. Grupperne er små for at sikre, at alle 

føler sig set og hørt. 

”Vi tror på et inkluderende fællesskab, som alle 

skal have mulighed for at være en del af. Derfor har 

vi lavet grupperne på en måde, hvor det er nemt og 

ligetil for alle at være med. Vi oplever faktisk også, 

at der knyttes venskaber efterfølgende, hvor nogle 

af kvinderne mødes til gåture eller en kop kaffe, så 

netværksgrupperne danner rammen om et rigtig fint 

fællesskab på flere planer,” fortæller Lise Holck. ●
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