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Ny hjemmeside for Landsforeningen Liv&Død 
 

Den 14. februar i år kunne vi præsentere vores nye hjemmeside. Vi har gjort 

hjemmesiden mere enkel og overskuelig, så det er lettere at søge præcis den viden, man 

har brug for. Vi har vægtet et flot æstetisk udtryk og håber, at mange får glæde af vores 

nye vidensportal som findes på www.livogdoed.dk 

 

 

 

 

http://www.livogdoed.dk/
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Liv&Død Prisen 2012 til landsdækkende sorgprojekt 
 

Liv&Død Prisen blev uddelt for anden gang i 2012. Prisen gik til Jes Dige og Per Bøge 

for deres arbejde med projektet ’OmSorg’. Projektet handler om at nedbryde tabuet 

omkring døden ved at ruste voksne til at hjælpe børn, der har mistet. I mere end 15 år 

har de to prismodtagere dannet makkerpar på projektet ’OmSorg’, der indeholder 

pædagogisk materiale og sorggrupper for børn. Ved hjælp af en række manualer og 

handleplaner støtter projektet voksne til at kunne hjælpe børn i sorg i forbindelse med 

enten en forælders eller søskendes sygdom eller død. De to prismodtagere, som delte 

Prisen på kr. 10.000, modtog prisen ved en reception i Funebariet den 19. september 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv&Død Prisen 2013 
Man kan læse mere om Liv&Død Prisen 2013 på vores hjemmeside, hvor man også 

kan finde indstillingsskemaet. Vi vil som sidste år sende orientering om Prisen til 

relevante foreninger, samarbejdspartnere og netværk. Herudover vedlægger vi en flyer, 

der fortæller om Prisen, når vi sender fx Min Sidste Vilje eller andet materiale ud på 

bestilling.  

 

Prisoverrækkelsen sker ved en reception på Nikolaj Plads 27 i København den 18. 

september 2013.  

 

 

 

 



Landsforeningen Liv&Død,  Juni 2013 4 

Kulturnatten i København – ’Først døden – så livet’ 
 

Så åbnede vi igen dørene 

for en aften i Funebariet på 

Kulturnatten. Aftenens 

tema ’Først døden – så 

livet’ bød på et Kierkegaard 

Comedy Show af 

performeren Claus 

Damgaard. Han leverede på 

en humoristisk og 

intelligent måde en lærerig 

oplevelse, der tog sit udgangspunkt i Søren Kirkegaards tanke om, at ’Døden er den 

uendelige humorist’.  

 

Man kunne også nyde Martin Stummanns Jazzband, der leverede en perlerække af 

klassiske swingjazznumre fra 30’erne og 40’erne, og vi gentog succesen med at vise en 

fotoudstilling om begravelser, Mementori Mori, af den professionelle fotograf Trille 

Skjelborg. 

  

 
 

 

458 gæster besøgte i løbet af aftenen vores Kierkegaard-show, hørte swingjazz eller så 

fotoudstillingen Memento Mori. Gæsterne fik også mulighed for se vores faste 

udstilling og spørge bedemændene Henning, Jan og Niels om alt vedrørende død og 

begravelse. Traditionen tro havde vi parkeret en rustvogn foran Nikolaj Plads 27 denne 

aften, som også tiltrak en del nysgerrige gæster. 
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Funebariet 
  

Flere nye målgrupper besøger Funebariet 

Besøgstallet i Funebariet er stadig højt. Vi har mange social- og sundhedsskoler på 

besøg. Vi har også en del skoleelever og konfirmander. I det forløbne år har vi desuden 

haft besøg af nogle af Ældresagens lokalgrupper, sorggrupper, vågekoner, 

sygeplejerske-studerende, pædagog- og lærerstuderende og frivillige ved hospice, for 

bare at nævne nogle af vores besøgende. 

  

 
     På billedet har vi besøg af en 8. klasse fra Søndersøskolen i Værløse.  

 

Besøgstallene for de seneste fire år: 2009: i alt 1467 

2010: i alt 1852 

2011: i alt 2742 

2012: i alt 2394 

 

I 2013 har vi i årets første fem måneder budt velkommen til 868 gæster.   

 

Som noget nyt får vi løbende feedback på vores rundvisninger, og her er nogle af de 

udtalelser, vi modtager fra gæster, der har besøgt os: 

 
”Eleverne synes, at de har fået rigtig meget ud af besøget på Funebariet, fordi det var meget 

informativt. Mange af eleverne vidste ikke, hvordan en begravelse/bisættelse i Danmark foregår og 

alle de regler, der er”.  

 

”Selve rundvisningen med den løbende fortælling giver et rigtig godt grundlag for supplerende viden 

og forståelse af forhold omkring døden i et mere historisk perspektiv. Undervejs skabes mulighed for 

gode drøftelser som er afklarende. Relevant viden deles omkring begravelser/bisættelser, lovstof m.m- 

vigtige perspektiver at være orienteret om som sundhedsprofessionel. Udstillingen understøtter 

indholdet meget flot undervejs, hvilket jeg tror betyder meget for de studerendes læring”. 
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Min Sidste Vilje 
Vi har udarbejdet en ny Min Sidste Vilje, som er mere omfangsrig end tidligere, da den 

bagerst indeholder en vejledning til hvert punkt, man kan tage stilling til. Samtidig er 

den nu opbygget i en mere logisk struktur. Den kan fremsendes på anmodning, og den 

kan downloades, udfyldes og gemmes på egen computer. Vi modtager som 

udgangspunkt ikke længere Min Sidste Vilje og registrerer centralt i vores sekretariat. I 

stedet anbefaler vi, at man selv opbevarer den, og giver et kopi til de nærmeste.  
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Kommunikation, annoncer og synliggørelse af Liv&Død 
I løbet af året har vi deltaget i forskellige sammenhænge for at synliggøre vores arbejde 

i Landsforeningen Liv&Død, som fx:  

 

 

 Temadag i Palliativt Videncenter (PAVI) 

Sekretariatet deltog den 31. januar 2013 med en bod/stand ved PAVIs 

eftermiddagsmøde for patientforeninger og andre foreninger med interesse for det 

palliative felt. Dagens tema var ’Livstruende sygdom, lindring og kvalitet – 

inspiration og videndeling’. PAVIs formål med dagen var: ’at sætte fokus på, 

hvordan danskerne – det være sig især patienterne og pårørende – kan få viden om 

de muligheder, der er, for lindring (palliation). Det vil sige lindring af de fysiske, 

psykiske, sociale og eksistentielle lidelser, der kan følge med at have en livstruende 

sygdom’.  

 

 

 Oplæg på Hospice Sønderjylland 

Sekretariat stod for en temadag om ´samtaler om døden´ for de frivillige på Hospice 

Sønderjylland den 28. maj kl. 9-13. Dagens oplæg handlede bl.a. om følgende: 

Hvem er Landsforeningen Liv&Død?, Min Sidste Vilje, en værdig død, de 

frivilliges forhold til døden – hvad tænker de egentlig om deres egen død? m.m.   

 

 

Pressemeddelelse om folkekirken  
Nye tal fra Danmarks Statistik viser en stor stigning i antallet af udmeldelser fra den 

danske folkekirke. Der er nok mange grunde til, at folk melder sig ud, men den 

markante stigning inden for det seneste halve år menes især at være med baggrund i 

debatten om vielse af homoseksuelle. 

 

Landsforeningen Liv&Død er naturligvis ethundrede procent neutral i debatten om, 

hvorvidt man skal være medlem eller ej, men vi har valgt at gribe muligheden for at 

markere os i debatten om udmeldelserne, hvor vores formål er at oplyse om, hvad 

konsekvenserne af en udmeldelse kan være i forbindelse med en begravelse. Vi 

udsendte derfor en pressemeddelelse den 24. august. Pressemeddelelsen kan ses på 

vores hjemmeside: www.livogdoed.dk. 
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Annoncering i Helse nr. 9/oktober 2012 

I forbindelse med at bladet Helse havde et tema og et helt blad med fokus på døden, 

havde Liv&Død en annonce om Min Sidste Vilje med i bladet. Her ses annoncen: 

 

 
 

Annonce om Funebariet 

I Magasinet Skolen nr. 2, april 2013 var der et stort tema om lejrskoler og skolerejser. 

Vi havde i den forbindelse indrykket en annonce om Funebariet. Vi har alene i maj 

måned haft 80 skoleelever på besøg i Funebariet: 
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Repræsentantskabsmøde og årsmøde 
 

Landsforeningens øverste myndighed er Repræsentantskabet. Den 5. april afholdt 

Foreningen sit årlige repræsentantskabsmøde. På mødet blev der valgt tre nye 

medlemmer, nemlig Gorm Thusgaard (praktiserende læge i Hellerup, samt lægefaglig 

konsulent på Hospice Skt. Lukas i Hellerup) og Jes Dige (projektleder & 

pædagogisk/psykologisk konsulent, projekt OmSorg, Kræftens Bekæmpelse) og Trille 

Skjelborg (fotograf, Frederiksberg).  

 

To repræsentantsskabsmedlemmer, Helle Timm og Mette Raunkjær, udtrådte og vi 

takker for deres hidtidige arbejde og deltagelse i repræsentantsskabet.  

 

 
 

Det nye repræsentantskab består af: 

  

• Inge Nesgaard, arbejdsmarkedschef, Aalborg (formand) 

• Stig Lynghøj Nielsen, advokat, Hørsholm (næstformand) 

• Jørgen Secher, selvstændig, Kolding  

• Michael Hviid Jacobsen, professor, ph.d., Aalborg Universitet 

• Ole J. Hartling, ledende overlæge, Vejle Sygehus 

• Lilian Zøllner, centerchef, Center for Selvmordsforskning, Odense 

• Vibeke Iversen, kontorchef, Københavns Kommune 

• Connie Engelund, direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund 

• Ane Bonderup, afsnitsleder, Palliativ Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

• Tove Kirsten Krogh, AF-chef, Aalborg 

• Christian Juul Busch, hospitalspræst, Rigshospitalet, København 

• Karen Marie Dalgaard, forsker ved Palliativt Videncenter, København 

• Hanne Aagaard, assisterende distriktsleder, Rebild Kommune 

• Jette Søe, leder af Region Hovedstadens rehabiliteringshospital Montebello, Spanien 
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• Gitte Lunding, centerleder i Kulturcentret ASSISTENS, VidensPædagogisk 

AktivitetsCenter, VPAC, København 

 • Gorm Thusgaard, praktiserende læge i Hellerup, samt lægefaglig konsulent på 

Hospice Skt. Lukas i Hellerup. 

• Jes Dige, projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Projekt OmSorg, 

Kræftens Bekæmpelse. 

• Trille Skjelborg, fotograf, Frederiksberg. 

 

Traditionen tro mødtes repræsentantskabet til årsmødet, hvor der i år var to 

overordnede emner: 

 

1. emne var: ´Landsforeningen Liv&Død 2020´ 

Repræsentantskabet havde en spændende dialog, som dels indeholdt et tilbageblik til 

2001, hvor foreningen ændrede navn fra Dansk Ligbrændingsforening til 

Landsforeningen Liv&Død og dels indeholdt fremadrettede ideer. Og som én sagde 

under dialogen – det er godt at vide, hvor vi kommer fra – før vi beslutter, hvor vi skal 

hen.  

 

Repræsentantskabets drøftelse om fremtiden var en uformel drøftelse, hvorfor der 

heller ikke blev draget nogen konklusioner. Bestyrelsen i Landsforeningen Liv&Død 

vil nu arbejde videre omkring Landsforeningens arbejde mod år 2020. 

 

2. emne var: ´Begravelseskultur i Danmark – nutidens tendenser, samt tanker og 

forventninger til fremtidens begravelseskultur´ 

Til at sætte fokus på dette overordnede emne havde vi tre oplægsholdere, der hver 

havde et specifikt fokusområde: 

 

• ´Mellem borgerlige bisættelser og gør-det-selv-begravelser. Moderne udfordringer til 

begravelseskulturen´. Oplæg v/ Eva Fryklund, tidligere bedemand. Provstisekretær i 

Bispebjerg-Brønshøj Provsti. 

 

• ´Hvil ikke i fred!!´ Om brugen af objekter på danske børnegrave. Nye 

gravpraksisser”. Oplæg v/Dorthe Refslund Christensen, cand. Mag, ph.d. og lektor ved 

Aarhus Universitet. 

 

• ´Skiftende gravskikke, som de kommer til udtryk på danske kirkegårde i dag´. Oplæg 

v/ Susanne Guldager, Landskabsarkitekt. 

 

Det var tre meget spændende oplæg, som blev efterfulgt af spørgsmål og en dialog 

mellem repræsentantskabet og de tre oplægsholdere.  
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Mere information om Landsforeningen Liv&Døds aktiviteter 

Du kan altid orientere dig om vores tiltag og aktiviteter på hjemmesiden 

www.livogdoed.dk, hvor du også kan finde mere information om repræsentantskabet 

og bestyrelsen. På hjemmesiden kan du downloade eller bestille eksemplarer af vores 

pjecer og brochurer. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 33 

36 49 70 eller via e-mail på info@livogdoed.dk.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livogdoed.dk/
mailto:info@livogdoed.dk
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