
BROEN  
Erfaringsdeling ved samlivsbrudd 

 
 

- et gruppetilbud - 



Han sang dette Odd  
Børretzen: «Noen ganger er  
det all right.» .  
Det høres fint ut.   

 
Noen ganger er ikke livet all 
right i det hele tatt.  
Det går rett og slett  
skikkelig dårlig.   
 
Samboerskapet,  
ekteskapet eller andre  
«skap» går over ende og  
vi sitter igjen med ulike  
erfaringer.   
 
Noen er glad det er over.  
Andre vet ikke hvordan de  
skal komme gjennom  
dagene og ukene som  
ligger foran.  
 
Livet gjør så vondt.  

 

«Noen ganger er det allright . . .» 

Ill. Nick Fewings/ ww.unsplash.com  

Hvor kan vi gå med våre  
erfaringer?  
 
Er det noen som vil lytte?  



Høgskulen på Vestlandet, 
Bjørgvin bispedømme,  
Bergen kirkelige fellesråd,  
IOPT Vestland og  
Bjørgvin familiekontor vil denne 
høsten og vinteren legge til  
rette for et tilbud til deg som 
har opplevd samlivsbrudd -  
enten nylig eller om det ligger 
langt tilbake i tid.  
 
Tilbudet er livsynsåpent og  
derfor et tilbud til alle -  
uavhengig av religiøst ståsted. 

 

Det er du som bestemmer om 
du ønsker å delta i  
«Broen - erfaringsdeling  
ved samlivsbrudd».  

 

 

 
 
 
 

Tilbudet er gratis og blir ledet 
av gruppeledere som selv har 
erfart samlivsbrudd eller som 
arbeider med familier daglig.       

 
Tilbudet går i første omgang  
over et halvt år og vil bestå av 
mellom 5 - 8 gruppe-
medlemmer i tillegg til to  
gruppeledere.   
 
Gruppetilbudet vil bestå av  
både menn og kvinner.  
 
På det første møtet gis det  
nærmere informasjon om  
tilbudet og deltakere får  
mulighet til å stille  
spørsmål før en takker ja  
eller nei til å være med.   

 

Ill. Mick Haupt/ www.unsplash.com 
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Informasjonsmøte:                                                              
tirsdag 26. oktober kl. 20.00 

 

Sted: Bjørgvin familiekontor,   
Slottsgaten 3, Bergen 

 

Påmeldingslink informasjonsmøte 
(pga. corona-restriksjoner):  

https://bjorgvin-bispedome.hoopla.no/sales/2000311772 
 

Kontaktperson:  

Vetle Karlsen Eide 
seniorrådgiver, Bjørgvin bispedømmekontor 

E-post: vk267@kyrkja.no  

Mob.: 400 35 35 6 
 

Påmeldingsfrist informasjonsmøte:  
 22. oktober 2021 

 

Velkommen! 

Bjørgvin familiekontor 


