
FORENINGEN NÆRVÆR OMKRING DØENDE 

- inspirationsforedrag til sundhedssektoren 



Foreningen Nærvær Omkring Døendes inspira-
tionsforedrag kan arrangeres som enten fyraftens-
møder eller ”rigtige” foredrag mm..

Foredragsholderne er dels medlemmer af besty-
relsen, dels personer udefra, som gerne vil bidrage 
til at udbrede viden, ideer og praksisser, som er 
centrale for os som forening.  Læs mere på de næste 
sider.

Princippet er, at foredragene er gratis/mod do-
nation til foreningen; at det foregår i foredragshol-
derens nærområde, og at der betales transport. 

Der vil også være mulighed for, mod normal be-
taling, at booke foredragsholderne til enten længe-
revarende seancer og/eller til foredrag uden for nær-
området. 

Foredragsholderne kan kontaktes via forenin-
gens mail: mail@naervaeromkringdoende.dk
Donationer kan foretages via Mobile Pay: 46183 el-
ler bankoverførsel: 9070 1629850100

Vi glæder os til at møde jer!

Se mere om os på:  
www.naervaeromkringdoende.dk eller på vores 

facebookside: whttps://www.facebook.com/naer-
vaeromkringdoende.dk/?ref=bookmarks 

Foreningen Nærvær omkring Døende er en ny 
forening med følgende formål:
 

At støtte patienter, pårørende og professionelle 
i at være nærværende med alvorligt syge og døende.

At samle viden og udbrede kendskabet til fysi-
ske, psykiske, sociale og spirituelle aspekter af dø-
den.

At bidrage til en samfundsudvikling der værd-
sætter og respekterer døden som en naturlig og be-
tydningsfuld begivenhed i ethvert menneskes liv.
 

Inspirationsforedragene, du præsenteres for i 
denne brochure, er én måde blandt mange, hvorpå 
vi håber at indfri foreningens formål - og samtidigt 
udbrede kendskabet til foreningen.

Velkommen!

    
    Inspirationsforedrag - derfor: Sådan gør vi - og sådan gør du:



     

Nærvær og medfølelse for omsorgsgivere

    
 

At leve og dø bevidst

Ann Ostenfeld-Rosenthal, phd, antropologi, CFM 
UMASS Certificeret mindfulness (MBSR) undervi-
ser:

Vi har som samfund brug for, som den engelske 
hospicelæge, Kathryn Mannix skriver, at generobre 
vores tabte visdom omkring døden og dødsproces-
sen. 

I den sammenhæng er omsorgspersoners nær-
vær og medfølelse essentielt. 

I foredraget vil Ann fortælle om et forsknings-
projekt om mindfulness for omsorgspersoner i Hol-
land. Om en model, G.R.A.C.E., for hvordan man 
kan bruge sin nærværs- og medfølelsestræning til 
at være en bedre ledsager for mennesker i den sidste 
del af livet. Modellen er udarbejdet af Joan Halifax, 
antropolog og leder af Upaya Zen Center, New Me-
xico. 

Afslutningsvis vil Ann guide en  
G.R.A.C.E meditation.

Birgit Westphal Christensen, sygeplejerske, ma-
ster og phd i Public Health, sundhedsrådgiver for 
bl.a. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, WHO og  
Danida: 

Med udgangspunkt sin bog ”Samtale om at leve 
og dø bevidst’ vil Birgit fortælle om det at lave en 
såkaldt livsgennemgang. 

Om hvordan dén kan gøre én mere bevidst om, 
hvad man har oplevet og lært i livet - og dermed i 
stand til at kunne reflektere bevidst over den sidste 
livsfase og forberede sig på døden. 

Om hvordan sådanne refleksioner kan klæde én 
på til at kunne tale med de yngre generationer om 
døden.

 Ann Ostenfeld-Rosenthal, 
Djursland/Aarhus/Randers

Birgit Westphal Christensen, 
Langeland/Fyn



    
    At dø i fremmede arme Mødet med den døende på det menneskelige plan

 Hanne Bess Boelsbjerg, 
København

Janne Koller, 
Aalborg Nordjylland

Hanne Bess Boelsbjerg, phd, religionssociologi:

 Andelen af den aldrende del af den danske be-
folkning med anden etnisk baggrund er stigende. 

Det betyder, at vi må indrette sundhedsvæsenet, 
så man er i stand til at varetage de behov, der opstår 
blandt de gamle og døende, hvis modersmål ikke er 
dansk. 

International og national forskning peger på, at 
man som sundhedsfaglig ofte er usikker på, hvor-
dan man skal håndtere en døende med anden etnisk 
baggrund. 

Oplægget/inspirationsforedraget stiller skarpt 
på, hvilke forudsætninger, der bør være tilstede for 
at bedrive kulturelt kompetent palliation, så det 
forbliver trygt ’at dø i fremmede arme’. 

Jane Koller, pædagog, vågekone og mindfulness 
(MBSR) underviser:

Jane fortæller om sin erfaring som vågekone. 
Om at være sammen menneske til menneske uden 
at have andre formål, end blot det at være sammen 
med et menneske, som stadig lever, men er ved at 
tage afsked med livet. 

Om hvad det vil sige bare at sidde og lade sig 
blive rørt og berørt af situationen. 

Om den frihed der ligger i, at man som våge-
kone ikke skal forholde sig til medicin, andre pa-
tienter osv. Blot det, at være tilstede. Det er meget 
stort og intimt. 

Afskeden med livet er ikke altid smuk og god. 
Der kan være store kræfter, smerter, angst ved li-
vets slutning - alle følelser man som vågekone skal 
kunne rumme.
 



    
    Sang på sjælens vinger

Buddhistiske synspunkter på dødsprocessen  
- og det at dø 

 Liselotte Flyborg; 
Ringe/Odense/ Fyn 

Maria Damsholt, 
København 

Liselotte Flyberg, Steinerlærer og uddannet vokal 
lydterapeut hos Ghita Ben David:

 I vores del af verden sætter vi ikke gerne ord 
på det svære; som om sproget ikke slår til og bare 
bliver akavet og tomt i forhold til alt dét, vi gerne 
ville give videre. 

Som vokal lydterapeut har Liselotte oplevet, 
hvordan sangen lynhurtigt baner sig vej derhen, 
hvor de uforløste, svære følelser er ophobet. Kærligt 
omfavnende og forløsende - ægte menneskesprog, 
som forstås helt umiddelbart. 

Som terminal patient har man måske talt nok, 
der er ikke flere ord... Men følelserne er der stadig: 
Angsten for døden, smerterne, ensomheden... Alt 
det svære... Derfor er healingssangen så indlysende 
anvendelig netop for denne gruppe. Sangen forlø-
ser; låser op til hjertets inderste og healer... kærligt 
og respektfuldt. 

Liselotte er dybt taknemmelig for at kunne ar-
bejde med lyden på denne måde, og er overbevist 
om, at det er en vej med endnu mange ukendte mu-
ligheder. 

Hun vil i sit foredrag gerne fortælle om sin vej 
ind i lydens univers og give små prøver på, hvordan 
hun arbejder, og hvad lyden gør. 

Maria Damsholt, psykolog. Maria har startet  
Medicin Buddhas Lysende Klare Land; en buddhi-
stisk besøgs- og vågetjeneste med frivillige: 

Buddhismen har en meget stor viden om døds-
processen og det at dø. 

Maria vil bl.a. komme ind på, om det er muligt 
at dø lykkelig. Så det ikke kun er et urealistisk 
ønske, men faktisk kan blive til virkelighed.



    
    Massage og berøring i den afsluttende del af livet

Tal om døden, det er så livsbekræftende 
- om sorg, tabu og taknemmelighed

 Vibeke Bækstrøm Jensen, 
Aarhus

Gitte Larsen, 
Aarhus

Vibeke Bækstrøm Jensen, psykomotorisk terapeut 
og jordemoder: 

Med afsæt i sit daglige virke som palliativ mas-
sageterapeut i Ikast-Brande kommune, fortæller Vi-
beke fortælle om, hvordan massagen er et berettiget 
og hjælpsomt supplement til den øvrige lindrende 
behandling hos borgere, der er konfronteret med 
udsigten til snarlig død. 

Vibeke kommer også ind på de fysiologiske 
processer, der forbundet med massagen; på de mel-
lemmenneskelige aspekter samt på de mere ”bløde 
værdier”, der ofte kommer i spil gennem massage og 
berøring.

Gitte Larsen, psykoterapeut:

Gitte Larsen deler sin tabshistorie og fortæller 
om, hvad det betyder, for både den sorgramte og 
de pårørende, at give sorgen en ramme, så den kan 
få plads. Og om, hvorfor det kan være livsbekræf-
tende at tale om døden.

I 1996 mistede Gitte, som 28-årig, sin 20 må-
neder gamle søn ved en traktorulykke. Hun vil 
fortæller bl.a. om, hvad hun gjorde som hjælp til 
selvhjælp for at blive mødt i sin sorg, og om, hvor-
dan hun i nogen grad selv formåede at sætte sin 
ramme, da sorgen pludselig ramte hende.

 Det kunne hun (kun) gøre, fordi hun på for-
hånd vidste, at døden har berøringsangst og tabu 
til følge, og at hun derfor nok med stor sandsynlig-
hed ville blive forsøgt undgået. Gitte ville mødes, 
ikke undgås. 

Gitte vil gerne være med til at gøre op med 
tabu omkring sorg og lidelse - og har et ønske om 
at give lys, håb og inspiration til mennesker i sorg 
samt deres pårørende. 



“No one wants to die. 

Even people who want to go to Heaven don’t want to die to 

get there. And yet Death is the destination we all share. 

No one has ever escaped it. 

And that is as it should be, because Death is very likely the 

single best invention of Life. 

It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for 

the new”.     

- Steve Jobs


