INVITATION TIL DEBATARRANGEMENT

EN LIVSNØDVENDIG
SAMTALE OM DØDEN!
- Når vi tør erkende, vi skal dø, kan vi tale med hinanden om at leve
Når det gælder vores forhold til døden er mange af os
analfabeter. Men tabuiseringen af døden risikerer at
spænde ben for os i livet.
Livet varer ikke evigt! Den erkendelse er vigtig for
alle. Det gælder, uanset om vi er unge og skal leve
mange år endnu, eller om vi er ældre og har levet
størstedelen af livet. Hvis vi undlader at se i øjnene, at
livet ikke varer evigt – hverken vores eget eller vores
nærmestes – eller hvis vi bruger alle vores kræfter
på at kæmpe imod døden, når den nærmer sig, så
forsømmer vi måske at nyde den tid, vi har sammen,
og at sætte pris på de ting, som betyder mest for os.
Måske bliver vigtige ord ikke sagt, før det er for sent –
og vigtige spørgsmål ikke stillet.
Det Etiske Råd og Det Nationale Sorgcenter inviterer i
2019 til en livsnødvendig samtale om døden!

Vi besøger Aarhus den 30. april 2019
kl. 19.00 til 21.00
Studenterhuset, Aarhus Universitet
Frederik Nielsens Vej 2
8000 Aarhus C
Gennem film, oplæg, debat og samtale kan du få
indsigt i betydningen af at tale med hinanden om
døden – til glæde for livet. Du kan også få inspiration
til, hvordan du kan bruge erkendelse
af døden som en løftestang til en samtale om livet.
Vi får besøg af læge og professor i almen medicin,
Frede Olesen. Frede Olesen har som praktiserende
læge, professor og tidligere formand for Kræftens
Bekæmpelse i mange år beskæftiget sig med emnet.
Han har klare holdninger til, hvordan læger kan tage
samtalen med patienter om, at livet har en ende.
Herdis Hansen, medlem af Det Etiske Råd, er aftenens
ordstyrer.
Arrangementerne henvender sig til dig, der har
alvorlig sygdom inde på livet – det kan være privat
eller gennem dit arbejde. De henvender sig også
til dig, der blot er optaget af spørgsmål vedrørende liv
og død.

TILMELDING
Det er gratis at deltage. Deltagelse kræver tilmelding
på www.etiskraad.dk/aarhus2019, hvor du også kan
finde program m.v.
Der er begrænsede pladser.
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