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Når det bliver alvor. Gode råd når døden kommer tæt på Birgitte Saltorp Hent PDF Tiden omkring et dødsfald
er vanskelig både følelsesmæssigt og praktisk. For mange er døden noget fremmed, og vi rammes derfor nemt
af stor usikkerhed og frygt, når døden bliver en del af vores liv. Hvad skriver man i en fødselsdagshilsen til en
døende i familien? Hvad siger man til kollegaen, som netop har mistet sin kone? Vi vil gerne hjælpe, men

ofte ved vi ikke, hvordan vi skal reagere.

I sit arbejde som sognepræst kommer Birgitte Saltorp tæt på døende og deres pårørende. Ud fra sin store
erfaring videregiver hun gode råd til, hvordan man håndterer de svære situationer.

Døden ændrer åndedrættet og hjerteslaget ikke kun hos den døde, men også hos familie og venner og alle
dem, de kender. Når et menneske dør, er vi altid mange, som mister. Med denne bog tilbyder Birgitte Saltorp

hjælp til alle, som ønsker at blive bedre til at omgås døende og deres pårørende.

Birgitte Saltorp (f. 1962) er uddannet cand.theol. og arbejder som sognepræst. Hun har gennem samtaler med
døende og deres familie og venner fået mange erfaringer, som hun deler i denne bog.
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