
Hvad kan vi tage stilling til, inden vi dør
Den sidste tid og en værdig afsked
Begravelsen/Bisættelsen
Sorg- og mindekultur.

Velkommen til Funebariet - Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om død og begravelse.
I skal på en rundvisning i vores faste udstilling, hvor en rundviser vil guide jer gennem udstillingens fem
rum. Rundvisningen sætter fokus på emner som:

I udstillingen vil I blandt andet se vores bud på et Livets Træ, se en kiste, som også kan prøves, og en
urne m.m. Billederne herunder viser nogle af udstillingsrummene: 

Vi har garderobe til overtøj og tasker i Funebariet. Garderoben er på eget ansvar.
Der er toiletfaciliteter i Funebariet.
Vi har ikke faciliteter til at spise medbragt mad i Funebariet.

Målet med rundvisningen er at skabe rum for samtaler om døden og formidle viden om død og
begravelse. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og byde ind med tanker og oplevelser i
løbet af rundvisningen.

Før besøget
Inden jeres besøg er det en fordel, hvis I har talt med eleverne/de studerende om eller arbejdet med
død og begravelse, så I allerede inden besøget har reflekteret over emnet.

Det er også en god ide at tale med eleverne/de studerende om, hvad Funebariet er for et sted. Nogle
elever/studerende kan være lidt nervøse over, hvad de skal ind og se, og kan måske have forestillinger
om, at de skal se døde mennesker - hvilket der ikke er i Funebariet.

Som underviser råder vi jer også til at være opmærksomme på eventuelle elever/studerende, der har
haft døden tæt inde på livet og selv har mistet. Måske er der behov for, at der tages særligt hånd om
dem, og I kan eventuelt aftale med dem, hvad de kan gøre, hvis de reagerer under rundvisningen. Fx
kan de trække sig eller holde pause undervejs. Rundviserne er vant til at tage højde for forskellige
reaktioner og giver plads til, at man fx holder en pause.

Efter besøget
Efter besøget anbefaler vi at tale med eleverne/de studerende om deres oplevelser i Funebariet og
hjælpe dem med at få sat ord på og bearbejde deres indtryk fra besøget.
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