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SAMMEN OM SORGEN 
 
I forbindelse med Allehelgensaften har en række samarbejdspartnere valgt at sætte fokus på sorg 
med en aften, hvor vi alle er Sammen om sorgen. På aftenen markerer vi, at DR lancerer en stor 
kampagne om sorg på alle flader. Samtidig har Landsforeningen Liv&Død lige åbnet en udstilling 
om sorg og minder i deres lokaler.  
 
I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg inviterer alle parter derfor til en 
aften i sorgens tegn, hvor vi vil præsentere resultatet af vores indsats.  
 
Derfor vil det glæde os at se dig 
 

Onsdag den 31.10 kl. 19.30 – 21.00 
Landsforeningen Liv&Død  

Nikolaj Plads 27 
1067 København K 

Oplev bl.a.: 
• Introduktion til Liv&Død’s udstilling De døde i vores liv om sorg og minder i Funebariet - 

ved sekretariatschef Kirsten Søndergaard. 
• Highlights fra en række af DR’s udsendelser om sorg. 
• Hør Pernille Strøm Øster fortælle om sin Sorg-klump, som både indgår i udstillingen og i et 

af DR’s tv-programmer. 
• Marie Dietz fra ULTRA-serien Min sang til far opfører sin sang. 
• Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter samt Børn, Unge & Sorg og en ung 
frivillig fortæller om deres arbejde. 

• Forfatter Alberte Winding fortæller om romanen Når jeg savner min far og forfatter Anne 
Lise Marstrand-Jørgensen fortæller om romanen Sorgens grundstof. Begge bøger er DR-
lydbøger i november måned. 

Efter programpunkterne vil der være adgang til udstillingen De døde i vores liv og adgang til DR-
loungen, hvor du kan dykke ned i DR’s mange udsendelser om sorg. Lokalerne lukker kl. 22.00.  

 
Aftenens moderator: Lene Johansen 
Der vil blive serveret lidt snacks og drikkevarer.  
 
Tilmelding via Landsforeningen Liv&Døds hjemmeside: https://livogdoed.dk/event/sammen-
om-sorgen/.  Der er et begrænset antal pladser, så meld dig til snart for at være sikker på at få 
en plads.  NB: Arrangementet vil ikke blive sendt i TV eller radio.  
 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! 
 
 


