Kursus om døden i kulturel sammenhæng

Det er en lbagevendende udfordring for læger at stå ved en døende, og at stå med
dennes pårørende. De senere år er vores tro og dødsopfa else under has g forandring.
Troen er blevet individualiseret, og dermed opfa else af døden. Nogle begynder tage
døden i egen hånd, som det tydeligst ses omkring den ak ve dødshjælp, og kravet om at
vi, som læger, skal hjælpe l med de e er s gende.
Andre udfordrer os med en anden tradi on og tro end vor folkekirke-kristne, hvor
fores llinger om døden og ritualerne om disse, er fremmede for mange af os.
Med de e kursus ønsker vi at belyse og diskutere dagens mange dødsopfa elser, og gøre
os bedre l at hjælpe som læger i bredeste forstand.
Kurset falder i 2 dele.
1. del i København. To fulde kursusdage. Se program nedenfor.
2. del i Schweitz/Tyskland
Vi tager l Zürich og besøger Dignitas, som vil fortælle om deres loso og erfaring med hjælp l
assisteret selvmord. Dere er en 3 dages vandretur med med walk and talk i grupper med emner
fra de første dages undervisning ( f.eks. re eksioner over ak v dødshjælp, tanker omkring vores
egen død, hvordan håndtere vi døende fra forskellige kulturer osv.)
Del 1.
29. August 2022
0900 – 1030 Dødsopfa elser gennem derne i Europa
V/Lektor Adam Bencard
1045 – 1230 På en måde skal vi dø
V/hospitalspræst
1230 – 13.00 Frokost
1300 – 15.00 Dødsopfa elsen i Islam
V/ Imam
1500 – 1530 Rejseforberedelser
30. august
0830 Ankomst
0900 – 1030 Hvad gør reinkarna on ved døden
V/ Buddist
1045 – 1215 I dine hænder
v/ lm
1300 – 1430 E k og eutanasi
1445 – 1530 Diskussion og generering af walk and talk emner omkring døden
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Del 2.
Dag 1 Afrejse 31. august l Zürich
Afrejse fra København kl. 0755 med ankomst l Zurich kl. 0940
Transfer direkte l Dignitas.
1100 - 1300 Introduk on l Dignitas.
Transfer l Tegernsee i Tyskland ankomst omkring kl. 1900
Dag 2 1. september
Vandre fra Tegernsee l Schliersee
Ca. 14 km.
Dag 3. 2. september
Vandre fra Schliersee l Spizingsee
Ca. 11 km
Dag 4. 3. september.Spizspi
Vandre fra Spizingsee l Tegernsee
Ca. 14 km.
Dag 5. 4. september
Transfer l Munchen lu havn. Afrejse
kl. 1620 med ankomst l Købanhavn kl. 1750
Pris: Ca. kr. 13.800,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.500
I kursets pris er indeholdt:
Kursusdage i København
Flybillet København – Zürich og München – København på økonomiklasse
Bagagetransport mellem hotellerne på vandringen
Hotelovernatninger med morgenmad
Transfers
Kursusledelse:
Line Jepsen og Frederik Zeuthen
Caspar Su on
Ændringer vil forekomme.
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