VIMILs råd till
sörjandes närstående
Hör av dig, den sörjande orkar inte ta initiativ
Erbjud mat och dryck
Krama och håll om
Var till tröst genom din närvaro
Lyssna, håll ut, lyssna om och om igen
Respektera den sörjandes känslor
Jämför inte med andra förluster
Erbjud praktisk hjälp och föreslå tidpunkt
Fortsätt ta regelbunden kontakt och bjud in till aktiviteter
Bryt inga löften
Ha tålamod, att sörja tar flera år
Uppmuntra att träffa andra sörjande

VIMIL
Vi som mist någon
mitt i livet

VIMIL
VIMIL – vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se
Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/vimil.se
Kontakt: 0767-142 199, info@vimil.se, medlem@vimil.se
Ge din gåva med SWISH till nummer : 123 694 8160

VIMIL
www.vimil.se

DETTA ÄR

VIMIL!
VIMIL är nätverk

VIMIL är aktiviteter

Tillsammans med andra medlemmar i VIMIL blir man delaktig i ett sammanhang.
Andra vet och förstår hur man har det och var man befinner sig. Man får nya vänner,
inte bara i den egna närmiljön utan i hela landet.

Det där man brukade göra tillsammans - det kan man göra i VIMIL-familjen!
Vandra på Omberg, cykla på Ven, paddla i Stockholms skärgård, göra utflykt till det
blomstrande Öland, besöka Höga Kusten. Det kan också vara att resa till London över
nyårshelgen eller på en upplevelseresa till Toscana.

VIMIL är stöd
Genom att träffa andra drabbade som verkligen förstår, får man stöd och förståelse i sin
sorg. Regelbundna lokala VIMIL-träffar på många platser i hela landet ger tillfälle till
sociala möten. Sluten facebook-grupp, chatt och gästbok på hemsidan www.vimil.se
ger ovärderligt stöd. Man väljer om man vill läsa eller kommentera vad andra skriver
eller om man själv vill skriva.

VIMIL är familjeläger
Att åka på läger och vara tillsammans med andra drabbade familjer är en fantastisk
möjlighet. Barn i olika åldrar träffar andra barn tillsammans med vuxna. Ingen behöver
förställa sig, ingen behöver prata om sorgen – alla vet ändå.

VIMIL är engagemang

VIMIL är livlina
Då man har det som allra svårast, allra jobbigast, är som allra mest ledsen och handlingsförlamad – då finns VIMIL-familjen där. Här får man hjälp att ta sig framåt och
så småningom må bättre.

Som medlem har man stora möjligheter att vara aktivt delaktig och medverka i föreningens planering och utveckling. Man kan vara VIMIL-värd, delta i en arbetsgrupp
eller i styrelsen. Man kan få en plats i tillvaron som kan vara vägen mot ett annat liv än
det man förlorat, ett avstamp för att må bättre, och för att lindra sorgen.

VIMIL är samvaro

VIMIL är gemenskap

När man saknar, då ensamheten känns påtvingad och man trots vänner känner sig
ensam - då finns VIMIL. Föreningen och enskilda medlemmar ordnar regelbundet
tillfällen att träffas för att t.ex. gå ut och äta, gå på bio, på museum och promenera.

Det som medlemmarna upplever vid möten, aktiviteter, resor, fina samtal ”känns i
luften”. Det är värme, energi och en otrolig gemenskap. Tryggheten i att känna sig
bekräftad i VIMIL kan vara det som till en början gör att man håller näsan ovanför
vattenytan som sedan kan utvecklas till långvarig vänskap.

VIMIL är vänskap
Då världen rämnat, då inget är som förr och man står inför ett nytt och annorlunda liv
- då finns nya vänner i VIMIL-familjen. Här finns gemenskap och stöd för att skapa
nya rutiner och nya traditioner och vänner att göra saker tillsammans med.

www.vimil.se

www.vimil.se

