
Kl. 13.00 

Åndelig/eksistentiel omsorg for døende 

Hvordan drager vi åndelig/eksistentiel omsorg for døende, der måske ikke 

er i stand til at føre lange samtaler på grund af træthed eller sløret be-

vidsthed? Det kræver andre sanser at fornemme, hvem han eller hun er. 

Hvordan skaber vi rum omkring den døende og de pårørende – rum, hvor 

noget kan tale til dem? Hvordan signalerer vi åbenhed til at tale om det, 

der har betydning og trænger sig på –åbenhed i sproget, kropsholdning og 

eventuelt brug af symboler? Hvornår giver det mening at synge en sang, 

bede en bøn eller henvise til præsten? Hvordan får vi modet til at bevæge 

og blive bevæget? 

Kirsten Bühler er sygeplejerske og diakon og arbejder på Sankt Lukas Hos-

pice, som er det første hospice i Danmark. 

Temadag om sorg 
Lørdag den 28. september 2019 

Gro Stoltze Katborg er psykolog og arbejder deltids på Hospice Søholm i Stautrup, Aarhus. 

Kl. 09.00  

For maksimalt 30 deltagere er der mulighed for at besøge Hospice Limfjorden, inden temadagen begynder i Skive  

Kirkes Sognegård kl. 10.00.  Husk ved tilmeldingen at angive, om du ønsker at deltage i rundvisningen på hospice. 

Kl. 10.00 

Sorg hos den døende 

Vi har oftest fokus på de efterladte og deres sorg. Men hvad med den 
døende? Hvad ved vi om sorgprocesser hos mennesker, der ved, at 
de har kort tid tilbage? Gennemlever de forskellige sorgfaser? Er der 
forskel på, om de er gamle eller unge, om de har ægtefælle og/eller 
børn eller ej? Hvordan samtaler vi med den døende om hans eller 
hendes forestående død, afsked med pårørende, begravelse, tanker 
om det hinsides osv.? Er der typiske reaktioner (chok, vrede, depres-
sion, bestyrtelse, vantro, frygt, krise, købslåen, fornægtelse, stolthed, 
håb…), vi skal være særligt opmærksomme på? 

Kl. 12.00 

Frokost 

Temadagen er for sorggruppeledere, vågekoner, aflastere, besøgsvenner, frivillige på hospice og andre interesserede. 

Temadagen afvikles i Skive Kirkes Sognegård, Reberbanen 19, Skive (Hospice Limfjorden ligger Kompagnigade 11). 

Temadagen afsluttes med kaffe kl. 15.00-15.30. 

Deltagelse er gratis. Der serveres formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. 

Bemærk: Der er kun plads til 30 til rundvisningen på hospice, mens der er plads til 100 i sognegården. 

Tilmelding til stiftspræst for diakoni Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk, Odshøjvej 7 B, 8800 Viborg. 


