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Liv&Død Prisen 2017
For 7. år i træk blev Liv&Død Prisen
uddelt, og denne gang gik den til
Landsforeningen Spædbarnsdød.
Landsforeningen Spædbarnsdød
rådgiver og støtter forældre, der har
mistet et spædbarn, ligesom de
rådgiver de pårørende.
Foreningen giver desuden rådgivning og information til faggrupper og bidrager med oplysning om
spædbarnsdød.
”Landsforeningen Spædbarnsdød er formidabel til at give den nødvendige hjælp og information til familier og
pårørende, som står i den sværeste situation i deres liv: At miste et barn. Men ikke nok med det – foreningen
formår også at sætte sørgende forældres situation på dagsordenen på en lang række områder, så deres ønsker
og behov får taletid. Bl.a. har Landsforeningen Spædbarnsdød medvirket til, at der nu endelig er kommet bedre
forhold og rettigheder til fædre og medmødre, der har mistet. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at
sikre ligestilling mellem sørgende forældre.
Foreningen har desuden et stort antal frivillige medarbejdere, der alle selv har mistet, og som med deres
engagement i foreningen er med til at hjælpe sørgende forældre gennem en hård tid. Landsforeningen
Spædbarnsdød yder en uvurderlig indsats og er hver dag med til at hjælpe mange familier tilbage til livet igen
efter ufattelige tab. Vi er derfor stolte over at kunne tildele foreningen Liv&Død Prisen 2017,” udtalte formand i
Landsforeningen Liv&Død, Inge Nesgård, i forbindelse med offentliggørelsen af årets prismodtager.
Sekretariatschef i Landsforeningen Spædbarnsdød, Birgitte Horsten, sagde i sin tale til prisoverrækkelsen bl.a.:
”At være nomineret – og at være dem, der modtager Liv&Død Prisen - er en kæmpe ære for mig som
sekretariatschef og for Landsforeningen Spædbarnsdød. Vi er stolte som organisation, fordi det er en stor
anerkendelse af det arbejde, vi laver hver dag. Både for forældrene, der har mistet deres elskede børn, det
politiske arbejde vi gør for at sikre synlighed, ligestilling og ordentlige forhold for forældre, der mister et barn. Og
ikke mindst det arbejde vi laver for at skabe synlighed om sorg og spædbarnsdød.
Og vi er stolte og rørte på alle forældrenes vegne, fordi I ved at tildele os prisen er med til at skabe den synlighed
og vise, hvor ufattelig en sorg det er at miste et barn - og hvor vigtigt det er, at vi alle gør vores yderste for
mennesker i sorg både fagligt og i det nære netværk.”
Liv&Død Prisen 2017 blev overrakt til Landsforeningen Spædbarnsdød ved en reception den 18. september 2017
i Landsforeningen Liv&Døds lokaler på Nikolaj Plads 27, København K. Med prisen fulgte 10.000 kr. og et diplom.
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Kulturnatten 2017
Liv&Død åbnede 13. oktober 2017 igen dørene til
Kulturnatten, og over 800 gæster valgte at besøge
os på Nikolaj Plads i hjertet af København.
Kulturnatten løb som altid af stablen kl. 18-24, og
der var et stort rykind af mennesker, som gik på
opdagelse i vores alsidige program for aftenen.
Fotoudstilling: På rejse med døden
I vores særudstilling Dead and Alive, der åbnende samme aften, kunne gæsterne se den prisbelønnede, danske
fotograf Klaus Bos fotos af døderitualer fra rundt om i verden, bl.a. fra lande som Ghana, Grønland, Haiti og
Indonesien. Udstillingen fandt sted i Funebariet, vores udstilling om død og begravelse.
På tur i Funebariet
Mange tog også en rundtur i Funebariets faste udstilling for at blive klogere på forskellige aspekter af død og
begravelse, fx hvilke typer gravsteder og kister man kan få, og hvad man kan tage stilling til, inden man dør, bl.a.
digital arv.
Vigga Bros fortællinger
Til Kulturnatten var også skuespiller og historiefortæller Vigga Bro i huset for at øse ud af sine fortællinger om
livet og døden. I vores lounge var mange mennesker troppet op for at opleve historiefortælleren.
Skriv en bucket-liste
”Inden jeg dør, vil jeg…”? Aftenens gæster kunne nedskrive ønsker til livet på en stor tavle, som stod opstillet
uden for Landsforeningen Liv&Død. På tavlen stod der bl.a.: Synge gospel, blive mormor og få den store
kærlighed, lære at tilgive.
Forfattermøde
Bogen Dus med Døden er skrevet med det mål at give læseren mod på at prøve at hjælpe andre i sorg og fjerne
berøringsangst. Til Kulturnatten var det muligt at møde forfatterne bag bogen, Mette Bendixen og Marie-Louise
Vianello, til en snak om bogen.
Stor interesse for rustvognsmotorcyklen
Uden for Landsforeningen Liv&Død benyttede mange sig af muligheden for at komme helt tæt på Danmarks
eneste Harley Davidson rustvognsmotorcykel og få en snak med en bedemand. Rustvognsmotorcyklen var til
aftenen venligst udlånt af Begravelse Danmark.
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Særudstillingen
Dead and Alive
Den prisbelønnede, danske
fotograf Klaus Bo rejser verden
rundt for at fotografere
døderitualer fra alverdens
kulturer og religioner. I
udstillingen ”Dead and Alive” i
Funebariet var det for første gang muligt at se et uddrag af hans stærke fotos af døderitualer.
Hvordan forholder vi os til døden? Hvordan tager vi afsked med vores kære? Det er spørgsmål, den danske
fotograf Klaus Bo har været optaget af at finde svar på. Med sit kamera under armen rejser han verden rundt og
fotograferer døderitualer på tværs af religioner og kulturer for at undersøge, hvilket forhold vi har til døden
rundt om i verden.
Det kom der en helt ny udstilling ud af i Funebariet med fotos af døderitualer fra bl.a. Grønland, Ghana, Haiti og
Indonesien. Fotos af kister der står ovenpå jorden, en kiste udformet som en fugl, begravelser med voodooritualer – og døde der får nyt tøj på en gang om året.
Døden kan virke skræmmende på mange. Men ideen med udstillingen er ikke at skræmme, tværtimod skal
udstillingen inspirere os til at se døden som en naturlig del af livet.
“Døden er en af de eneste ting, vi alle har til fælles. På hele Jorden. Nogle lever i 10 minutter, andre i 110 år. Men
vi har det til fælles, at vi skal dø. Hvad vi så lægger i det, er forskelligt. Jeg vil vise, hvordan andre gør.
Vi lever i en kultur, hvor vi i høj grad undgår at berøre døden og helst vil fornægte den. Jeg håber, vi kan komme
til at snakke om døden og forholde os til den, for når vi er så lukkede omkring døden, kommer den som et chok,”
sagde Klaus Bo i forbindelse med lanceringen af udstilingen.
I kølvandet på lanceringen til Kulturnatten den 13. oktober 2017 fik udstillingen markant medieomtale, og den
har trukket mange besøgende til.
Udstillingen kan ses frem til og med august 2018 i Funebariet.
I forbindelse med den store interesse for udstillingen, er vi blevet kontaktet af interesserede, der gerne vil leje
udstillingen. På nuværende tidspunkt er det aftalt, at udstillingen kommer til Nordjylland senere på året.
Når vi nærmer os, vil vi orientere om tid og sted på hjemmeside og Facebook.
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Funebariet fortsat et stort trækplaster
Funebariet – vores udstilling om død og begravelse - trækker forsat mange
mennesker, og besøgstallet er stadigt stigende. I 2017 kom vi op på knap 3.300
besøgende i Funebariet.
Der er fortsat en lang række rundvisninger i Funebariet med studerende fra socialog sundhedsuddannelserne samt præster, som kommer sammen med
konfirmandhold.
Der kommer også skoleklasser, pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og
universitetsstuderende, vågekoner, frivillige på hospice og private grupper.
Og endelig er der dem, der kommer forbi og selv går rundt.
I 2017 besluttede vi at opgradere Funebariet for at gøre vores nuværende udstilling
mere attraktiv og for at benytte Funebariet på en mere alsidig måde med mulighed
for flere, forskellige aktiviteter. I dag rummer Funebariet vores permanente
udstilling og en række lokaler til forskellige varierende særudstillinger og aktiviteter.
Vores første særudstilling var som tidligere nævnt udstillingen ”Dead and Alive” af fotograf Klaus Bo med fotos
af døderitualer fra rundt om i verden.
Foredrag
I forbindelse med udviklingen af Funebariet fik vi også skabt en lille foredragssal, hvor der er plads til omkring 45
personer, og den er nu blevet brugt op til flere gange. Der blev afholdt i alt tre foredrag i efteråret 2017, og her i
starten af 2018 er der afholdt fem foredrag. Foredragene har været en succes, og vi vil fremover benytte os
meget mere af muligheden for at afholde arrangementer, hvorfor der også allerede nu er planlagt en del
foredrag i 2018.
Disse foredrag er blevet afholdt i Funebariet:





Klaus Bo – på rejse med døden: Et foredrag med et udpluk af fotograf Klaus Bos fotos kombineret med
fortællinger om mennesker og kulturer rundt om i verden.
Dus med døden: Et foredrag med forfatterne Mette Bendixen og Marie-Louise Vianello, der tog fat på
berøringsangsten omkring sorg og død og gav viden om, hvordan man møder et menneske i sorg.
Filmforevisning og dialog: Visning af kortfilmen ”Delfinen” og efterfølgende dialog omkring filmen og
dens tema at miste et barn. I samarbejde med Forældreforeningen Vi har mistet et barn.
Sidstehjælpskursus: Et kursus der gav viden om døden og palliativ pleje. I samarbejde med Foreningen
for Palliativ Indsats.
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Interviewserie om at fylde 70 år
På vores hjemmeside bragte vi frem til foråret 2017
interviews med kendte danskere, der alle havde rundet de
70 år.
Som 70-årig må man siges at have opnået en vis livserfaring.
Når man er født i 1946 tilhører man desuden en årgang, som
ikke alene er danmarkshistoriens største. Det er også en
årgang, der sammen med de efterfølgende udgør en
generation, som har ført an i ungdomsoprør, autoritetsopgør
og kvindefrigørelse – som har sat agendaer, flyttet
holdninger og hegnspæle og i det hele taget haft indflydelse
ud over det sædvanlige.
Med afsæt heri udfordrede vi repræsentanter fra denne generation på, hvad der er vigtigt i livet – herunder også
hvordan en god afslutning på livet kan være.
Serien indeholdt interviews med disse forskellige, kendte personligheder, som alle rundede 70 år i 2016:






Lisbet Dahl
Leif Skov
Helle Degn
Mogens Lykketoft
Ole Hartling Ole Olsen

Vores håb med serien er, at den kan være til glæde og inspiration for andre. Og at den kan være med til at sætte
nye agendaer for, hvordan vi taler om livet og ikke mindst døden.
Alle interviews kan ses på vores hjemmeside.
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Digital arv
Der er i 2017 blevet arbejdet videre med at gøre
opmærksom på digital arv.
Det blev der først og fremmest gjort ved, at emnet er blevet
en fast del af alle rundvisninger i Funebariet. Digital arv er
desuden et tema i den faste udstilling i Funebariet.
Herudover blev der afholdt en række foredrag om digital arv fordelt over landet, dels via AOF og FOF samt via
Danske Seniorers lokalafdelinger.
I april 2017 blev vores folder Dit Digitale Liv – Din Digitale Arv revideret. Formålet
med folderen er at give en kort introduktion til, hvad et digitalt liv og en digital arv
er, og give henvisninger til vores hjemmeside, hvor der er mere relevant
information.
Folderen kan downloades og bestilles fra vores hjemmeside.
På vores hjemmesiden kan du få råd om digital arv og finde svar på:



Du vil dele dine data – hvor og hvordan?
Du har mistet en pårørende – hvad gør du?

Revideret udgave af Når Livet Slutter
Landsforeningen Liv&Død har gennem flere år haft et online hæfte, Når Livet
Slutter, med viden og råd om en lang række forhold, man kan tage stilling til og
hånd om før, ved og efter et dødsfald.
Vejledningen giver ikke svaret på alt, men forsøger at komme rundt om de mest
nødvendige oplysninger, som man kan have brug for i forbindelse med et
dødsfald.
I 2017 blev guiden opdateret med ny information.
Når Livet Slutter findes kun online og kan downloades fra vores hjemmeside.
Download eller bestil vores udgivelser
Du finder Når Livet Slutter, men også en lang række andre materialer på vores
hjemmeside, bl.a. Min Sidste Vilje. Her kan du bestille eller downloade flere forskellige udgivelser:
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Omtale i medier
I 2017 og 2018 blev Landsforeningen Liv&Død omtalt i flere
forskellige medier - og her skal blot nævnes et par eksempler.

Sorghjælp i fokus
I ”Fag&Forskning, Sygeplejersken” bidrog Liv&Døds
sekretariatschef Kirsten Søndergaard med artiklen ”Voksne
efterladte ønsker kvalificeret sorghjælp”.
Artiklen omhandler voksne efterladtes behov for kvalificeret sorghjælp fra sundhedsprofessionelle. De
sundhedsprofessionelle har viljen til at hjælpe og støtte, men ved ikke, hvordan det bedst gøres. Derudover
synes der at være en mangel på systematik i sundhedsvæsenet, når det kommer til at tilbyde sorgintervention til
efterladte, og det kan være tilfældigt, om og hvem der tilbydes hjælp.
Læs artiklen om sorghjælp under temaet sorg på vores hjemmeside.

Royal begravelse
I forbindelse med Prins Henriks død medførte hans valg af begravelsesform flere henvendelser til
Landsforeningen Liv&Død fra forskellige medier, og vi udtalte os blandt andet til:



Kristeligt Dagblad - der havde en artikel med titlen ”Nye gravskikke rykker ind i kongehuset”
DR P1 Kulturen – der satte fokus på ligbrændingens historie

Landsforeningen Liv&Død bidrager løbende med informationer omkring død og begravelse til mange forskellige
målgrupper – fra journalister og journaliststuderende til elever i folkeskolen og gymnasiet.

Stor stigning af følgere på Facebook
I 2018 rundede vi 5.000 følgere.
De sociale medier er en af de bedste muligheder for at synliggøre vores arbejde, og derfor bruger vi fortsat
Facebook som platform til synliggørelse. Og vel vidende at ikke alle er på Facebook, så er det dog vores erfaring,
at det er en af de kanaler, hvor vi når ud til et bredt spekter af målgrupper, fra organisationer med samme
interessefelt til den ”almindelige dansker”. Derudover oplever vi god respons på opslag og interaktion i form af
kommentarer, delinger og likes.
Vi har i 2017 fået over 2.500 nye personer som følgere, og i dag er der over 5.000 personer, der følger os på
Facebook.
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Nye temaer på hjemmesiden: Sorg og
verdensreligioner
På vores hjemmeside finder du viden og råd om emner inden for begravelse
og død. I 2017 og 2018 lancerede vi nye temasider omkring sorg og religion.

Sorg
Ca. 200.000 mennesker mister en nærtstående i Danmark hvert år. I kølvandet på tabet følger sorgen.
Hvad er sorg, hvordan viser sorgen sig – og hvor får man hjælp?
På vores hjemmeside har vi samlet en lang række forskellige informationer om sorg, der er relevante for
efterladte, pårørende og fagfolk – men også for den alment interesserede. Læs om:





Hvad sorg er, sorgsymptomer og hjælp
Efterladtes personlige historier
Forskellige fagfolks viden
Sorggrupper og links til hjælp for efterladte

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med ny information om sorg, tilføjer nye fokusområder og flere interviews.

Verdensreligioner
Der kan være mange forskellige forestillinger om døden og måder at sige
farvel på alt afhængig af den enkelte religion.
På vores hjemmeside kan du nu blive klogere på, hvordan seks af de største
religioner forholder sig til døden og tager afsked.
Læs om:







Folkekirken
Hinduisme
Islam
Jødedom
Katolicisme
Tibetansk buddhisme
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Mindeindsamling til ny
udstilling
I efteråret 2018 vil vi i en ny særudstilling sætte fokus på
sorg og mindekultur i Danmark. Derfor har vi i 2018
indsamlet folks erfaringer med at mindes en kær afdød.
I vores kultur mangler vi i dag fælles erfaringer med at
sørge og mindes de døde. Mange efterladte savner og har brug for at skabe plads til den afdøde i deres liv. At
tale om en afdød kan ofte skabe ubehag og forlegenhed, og mange efterladte savner at kunne tale mere åbent
med familie, venner eller netværket om den, de har mistet.
Mange efterladte oplever derfor, at sorg og minder bliver et privat anliggende, som man ikke deler med andre,
og det kan gøre tabet ekstra svært at bære. Døden mindsker ikke betydningen af det forhold, vi har til dem, der
dør, men døden betyder, at vi må leve med dem på en ny og anden måde.
Vi vil derfor nu – i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter – hjælpe og inspirere efterladte til at skabe plads til
de døde i livet. Med den nye udstilling ønsker vi at sætte fokus på sorg og mindekultur i Danmark og invitere
efterladte til at fortælle og vise, hvordan de mindes deres afdøde.
Hver enkelt af os har forskellige erfaringer med sorg og håndterer savnet forskelligt. Ved at udstille danskernes
forskelligartede erfaringer og traditioner med at mindes i én fælles udstilling, vil vi vise, hvor mangfoldig
mindekultur kan være. Det håber vi kan være en støtte, hjælp og inspiration for alle.
Udstillingen finder sted i Funebariet.
Udstillingen skal vise en lang række konkrete eksempler på måder, vi mindes vores afdøde. Vi har her i foråret
2018 indsamlet historier og erfaringer fra mennesker i hele Danmark, der har ønsket at dele deres måde at
mindes på.
Vi glæder os til at vise de mange bidrag til udstillingen i efteråret 2018. Når vi nærmer os lanceringen af
udstillingen, kan du læse mere om udstillingen på vores hjemmeside og Facebook-side.
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Liv&Død på SMK Fridays
Vi arbejder på at synliggøre organisationen og nedbryde
tabuet om døden på flere forskellige måder. Blandt
andet gennem oplæg til arrangementer rundt omkring i
landet. Den 4. maj 2018 gæstede vi Statens Museum for
Kunst til arrangementet SMK Fridays.
Under overskriften Døden Som Fællesnævner deltog
Landsforeningen Liv&Døds sekretariatschef Kirsten
Søndergaard i en samtale med museumsinspektør
Katrine Bruun Jørgensen om sygdom, død og sorg på
tværs af alder – hvor der blev stillet skarpt på, hvordan disse svære emner er blevet behandlet gennem tiden i
kunsten og i samfundet.
Samtalen fandt sted omkring tre kunstværker. Kunstværkerne - der alle er fra omkring slutningen af 1800tallet/start 1900-tallet - var:



”Og i hans øjne så jeg døden” og ”Den syge pige” af Ejnar Nielsen
”Harboøreboere ved kirken” af Niels Bjerre.

Arrangementet SMK Fridays finder løbende sted på Statens Museum for Kunst. Arrangementerne er forskellige,
men tager alle afsæt i kunsten.
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Års- og repræsentantskabsmøde
Den 13. april 2018 blev der afholdt års- og
repræsentanskabsmøde.
Repræsentantskabet afholdt som altid sit årsmøde inden
repræsentantskabsmødet. Til årsmødet var der tre
spændende oplæg, som havde hvert sit fokus på døden – og
ikke mindst livet.
Dagens tre oplæg og oplægsholdere:
Min Sidste Vilje – hvis jeg falder i forsvarets tjeneste - v/Thomas Hansen Beck, hærprovst og feltpræst
Thomas Hansen Beck fortalte om Forsvarets særlige udgave af Min Sidste Vilje, som bliver udleveret til
medarbejdere, der sendes ud på internationale missioner.
Det var oprindeligt Landsforeningen Liv&Død, som tog initiativet til, at Forsvaret fik sin egen udgave af Min
Sidste Vilje.
Uhelbredelig sygdom – ændrer vores syn på, hvad der er vigtigt i livet - v/Stine Buje, forfatter, kommunikatør
og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død
Stine Buje fortalte om sin kommende bog, der skal inspirere os til at leve et liv, hvor vi tager aktivt stilling til,
hvad og hvem vi bruger vores tid på i stedet for at lade timerne, ugerne og månederne gå ubemærket hen.
På rejse med døden - v/ Klaus Bo, fotograf
Klaus Bos oplæg bød på et udpluk af Klaus Bos billeder af døderitualer krydret med eventyrlige historier fra hans
mange møder med kulturer og mennesker rundt om i verden.
Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med de spændende oplæg, og vi i Landsforeningen Liv&Død blev endnu
engang bekræftet i vigtigheden i at have forskellige perspektiver på døden, hvilket vi også vil være opmærksom
på i vores kommende arbejde.
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Års- og repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmøde
Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet. Det er et klart ønske, at
repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af Landsforeningen
Liv&Død.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet blev Bo Snedker Boman valgt ind som nyt
repræsentantskabsmedlem. Eva Fryklund, Rikke Høgsted og Karen Marie Dalgaard blev alle genvalgt for en ny
periode i repræsentantskabet.
De nuværende repræsentanter er:





















Inge Nesgaard, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
Jørgen Secher, Selvstændig, Kolding
Ole J. Hartling, Tidligere ledende overlæge, Vejle Sygehus
Vibeke Iversen, Kontorchef, Københavns Kommune
Connie Engelund, Tidligere direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund
Ane Bonderup, Afsnitsleder, Palliativ afdeling, Århus
Karen Marie Dalgaard,Tidligere forsker, REHPA, København
Gitte Lunding, Centerleder, Kulturcentret Assistens, Videnspædagogisk Aktivitetscenter, København
Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
Jes Dige, Projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Skyggebørn
Rikke Høgsted, Cand. Psych. Chefkonsulent, Høgsted og Middelboe
Eva Fryklund, Provstisekretær i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Astrid Waagstein, Digital rådgiver
Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet
Bo Snedker Boman, Psykolog ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands
Universitetshospitaler

Repræsentantskabet skal jævnfør foreningens love vælge en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død
drives og udvikles i forhold til vedtægterne.
Næstformand Stig Lynghøj Nielsen var på valg og blev genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.
Stig Lynghøj Nielsen var også på valg som næstformand i bestyrelsen og blev genvalgt som næstformand for en
ny periode.
Den nuværende bestyrelse er:






Formand Inge Nesgaard, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
Næstformand Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
Bestyrelsesmedlem Jørgen Secher, Selvstændig, Kolding
Bestyrelsesmedlem Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
Bestyrelsesmedlem Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
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Års- og repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet blev traditionen tro indledt med formand Inge Nesgaards beretning, som indeholdt et
tilbageblik på året, der er gået. Den efterfølgende debat i repræsentantskabet bar præg af tilfredshed med årets
aktiviteter.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet blev der drøftet nogle af de mere langsigtede beslutninger omkring
Landsforeningen Liv&Død, som bestyrelsen har arbejdet med i 2017.
Salg af aktier i Begravelse Danmark
Heriblandt blev der orienteret om, at bestyrelsen – for at sikre Landsforeningen Liv&Døds økonomi fremadrettet
– har besluttet at sælge foreningens resterende aktier i Begravelse Danmark til Begravelseskassen Danmark.
Salget er sket pr. 1.1. 2018.
Arbejdsgruppe med fokus på det fremtidige arbejde
Med baggrund i de kommende års økonomi for Landsforeningen Liv&Død havde bestyrelsen fremsat et forslag
om nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring, hvad Landsforeningen Liv&Døds fremtidige arbejde og aktiviteter
skal være. Forslaget blev vedtaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:




2 fra repræsentantskabet
2 fra bestyrelsen
1 fra sekretariatet

I november 2018 fremlægger arbejdsgruppen deres forslag til bestyrelsen, som arbejder videre med en endelig
fremlæggelse og drøftelse til repræsentantskabsmødet i 2019.
Endnu et godt og særdeles konstruktivt repræsentantskabsmøde, hvor der var gode indlæg og
meningsudvekslinger mellem indlægsholdere og medlemmer af repræsentantskabet.
Dagen blev traditionen tro afsluttet med middag og hyggeligt samvær – og med et på gensyn den 26. april 2019 i
Middelfart.

Endnu et begivenhedsrigt og spændende år, hvor vi fik sat fokus på at nedbryde tabuet om døden på
mange forskellige måder. Ovenstående er selvfølgelig kun et uddrag – men vi håber, det giver et godt
indblik i vores arbejde det seneste medlemssår.
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Mere information om vores aktiviteter
Du kan altid orientere dig om vores tiltag og aktiviteter på hjemmesiden
www.livogdød.dk, hvor du også kan finde information om repræsentantskabet
og bestyrelsen.
Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 33 36 49 70 eller via e-mail
på info@livogdoed.dk.

Tak for din støtte!

www.livogdød.dk
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