
Kender du en person eller en organisation, som har væ-
ret med til at nedbryde tabuet om døden ved at markere 
sig i det offentlige rum? 

Liv &Død Prisen kan tildeles personer og organisationer, som har 
markeret sig i offentligheden på den ene eller anden måde i spørgs-
mål omkring livet og døden. Det kan f.eks. være ved at fortælle om 
egne oplevelser tæt på døden, men også alt andet hvor man som 
person eller organisation har sat fokus på emnet døden med henblik 
på debat og eftertanke. 

Prisen er på 10.000 kr. og et diplom.

Sådan indstiller du en kandidat
Indstillingen til Prisen skal være skriftlig, og du skal begrunde, hvorfor 
du indstiller kandidaten. Dokumentet skal indeholde navn, adresse og 
gerne e-mail eller telefonnummer på den, som indstilles.

Indstillingen må højst fylde en A4 side og skal være maskinskrevet.  
Husk at skrive dit navn og dine kontaktoplysninger. Vi skal have mod-
taget indstillingen senest den 1. juli. 

Du kan enten sende en e-mail eller sende den med almindelig post. 
Hvis du sender den med postvæsenet, skal du mærke kuverten 
”Liv &Død Prisen”. Adressen er: Landsforeningen Liv &Død, Nikolaj 
Plads 27, 1067 København K. 

Hvis du sender en e-mail, skal du skrive ”Liv &Død Prisen” i emne-
feltet og sende dokumentet som en vedhæftet fil. E-mail adressen er  
info@livogdoed.dk

Læs mere om hvordan man indstiller kandidater, og hvordan Liv &Død 
Prisen overrækkes på vores hjemmeside www.livogdoed.dk

Udvælgelse og prisoverrækkelse
De indsendte indstillinger bliver vurderet af bestyrelsen i Landsfor-
eningen Liv &Død, som også foretager den endelige udvælgelse.  
Modtageren af Liv &Død Prisen må være indstillet på, at begrundel-
sen for valget bliver offentliggjort, ligesom prismodtageren forventes 
at modtage Prisen i forbindelse med en reception.

Liv &Død Prisen uddeles hvert år i 3. kvartal ved en reception i 
Landsforeningen Liv &Død på Nikolaj Plads 27 i København.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef 
Kirsten Søndergaard eller direktør Mogens Balling på telefon 33 36 49 70.

Liv &Død Prisen

Liv &Død Prisen uddeles hvert år til en person eller en organisation, 
som i det offentlige rum på en iøjnefaldende måde har været med 
til at nedbryde tabuet om døden. Prisen blev uddelt for første gang i 
forbindelse med Landsforeningen Liv &Døds 130 års jubilæum i 2011.
 
Landsforeningen Liv &Død hviler på fundamentet af Dansk Ligbræn-
dingsforening, der blev stiftet i 1881, og som på markant vis har 
medvirket til, at mere end 75 procent af alle danskere, der dør i dag, 
bliver kremeret. At arbejde for ligbrændingssagen var altså den op-
rindelige hovedopgave for Foreningen.
 
I 2001 besluttede Foreningen at skifte navn og hovedformål. Fra 
2001 har Landsforeningen således arbejdet for at nedbryde tabuet 
om døden og for at sikre alle en værdig afsked med livet. På denne 
måde handler Foreningens arbejde i dag om både livet og døden – 
deraf navnet Landsforeningen Liv &Død.
 
Vi har en klar målsætning om, at vi også de næste mange år vil arbej-
de for en værdig afsked med livet og for at nedbryde tabuet omkring 
døden. For os ligger Liv &Død Prisen i naturlig forlængelse heraf, og 
samtidig opfatter vi det som en beskeden opmærksomhed til perso-
ner eller organisationer, som på den ene eller anden måde er med til 
at løfte denne opgave.
 
Det er derfor med stor glæde, at vi hvert år imødeser indstillinger til 
Liv &Død Prisen.   

Inge Nesgaard
Formand
Landsforeningen Liv &Død
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