UPPSALA
uppsala@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/uppsala/

- för dig som har förlorat ett litet barn

VÄRMLAND
varmland@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/varmland/

VÄSTERBOTTEN
vasterbotten@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/vasterbotten/

VÄSTERNORRLAND
vasternorrland@spadbarnsfonden.se
ww.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/vasternorrland/

VÄSTMANLAND & SÖDERMANLAND
sodermanland@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/sodermanland/

VÄSTRA GÖTALAND
vastergotland@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/vastergotland/

ÖREBRO
orebro@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/orebro/

ÖSTERGÖTLAND
ostergotland@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/ostergotland/

VI FINNS TILL HANDS
Vi i Spädbarnsfonden vet av egen erfarenhet
hur viktigt det kan vara att få möta andra i
samma situation.
Därför erbjuder våra lokala distrikt samtalsgrupper, minnesstunder och andra tillfällen
där du kan träffa andra föräldrar och familjer
som har mist barn.
I detta lilla blad hittar du kontaktuppgifter till
alla distrikt runt om i landet.
Du kan förstås alltid också nå oss på vårt kansli:
kansliet@spadbarnsfonden.se

Varmt välkommen att kontakta oss!
SPÄDBARNSFONDENS SLUTNA WEBFORUM
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I vårt forum på Facebook kan du på egen hand få kontakt med
andra föräldrar som har förlorat ett barn. På Facebook finns också
många distriktsgrupper där du kan bli medlem.
www.facebook.com/groups/spadbarnsfondensforum

BLEKINGE

JÖNKÖPING

kansliet@spadbarnsfonden.se
Vi saknar f n en distriktsamordnare i Blekinge, men samtalsgrupper finns
i Karlskrona i Sjukhuskyrkans regi. (Kontakta diakon Maria Olofsson, tel.
0455-33 47 43 för mer information.)
Du är också alltid välkommen att vända dig till vårt kansli på adressen
ovan! Vi berättar gärna vad som händer i distriktet och förmedlar kontakter till personer och familjer som vill vara till stöd och hjälp för dig!
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/blekinge/

kansliet@spadbarnsfonden.se
Vi saknar tyvärr för tillfället en distriktsamordnare i Jönköping, men du
är alltid välkommen att vända dig till vårt kansli på adressen ovan! Vi
berättar gärna vad som händer i distriktet och förmedlar kontakter till
personer och familjer som vill vara till stöd och hjälp för dig!
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/jonkoping/

KALMAR

DALARNA

kalmar@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/kalmar/

dalarna@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/dalarna/

KRONOBERG

GÄVLEBORG

kronoberg@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/kronoberg/

gavleborg@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/gavleborg/

NORRBOTTEN

GOTLAND
gotland@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/gotland/
HALLAND
halland@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/halland/

JÄMTLAND
kansliet@spadbarnsfonden.se
Vi saknar tyvärr för tillfället en distriktsamordnare i Jämtland, men du
är alltid välkommen att vända dig till vårt kansli på adressen ovan! Vi
berättar gärna vad som händer i distriktet och förmedlar kontakter till
personer och familjer som vill vara till stöd och hjälp för dig!
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/jamtland/

kansliet@spadbarnsfonden.se
Vi saknar tyvärr för tillfället en distriktsamordnare i Norrbotten, men
du är alltid välkommen att vända dig till vårt kansli på adressen ovan!
Vi berättar gärna vad som händer i distriktet och förmedlar kontakter
till personer och familjer som vill vara till stöd och hjälp för dig!
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/norrbotten/

SKÅNE
skane@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/skane

STOCKHOLM
stockholm@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/stockholm/

SÖDERMANLAND & VÄSTMANLAND
sodermanland@spadbarnsfonden.se

www.spadbarnsfonden.se/verksamhet/distrikt/sodermanland/

