
 

Samtalemenu 
Samtalesalon om døden 

 
 

Åbningsspørgsmål: 

Hvordan kan det være, at de døende 
aldrig græder? 

 
 

1. Hvordan vil du gerne tage afsked, når du selv eller én af 
dine kære skal dø? 

2. Hvor vil du gerne dø, og hvordan skal din begravelse være? 

3. Hvem ønsker du er hos dig, når du dør? 

4. Hvordan taler du med dine nærmeste om din egen død? 

5. Hvad siger du til en, som lige har mistet? 

6. Tænk tilbage på en nærtstående persons sidste tid. 

7. Hvad var fint – havde du ønsket at noget var anderledes? 

8. Vil du gerne være udødelig? 

9. Hvordan kan det være, at nogle mennesker er bange  
for at dø? 
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Instruktion 
Samtalesalon om døden 

 
 
 
 

Mens I spiser, skal I på skift vælge et spørgsmål fra 
samtalemenuen, som I skal tale om ved bordet. 

Begynd gerne samtalen med ”åbningsspørgsmålet”.  
I har ca. 10 minutter til at tale om hvert spørgsmål. 

 
 

Når de første 10 minutter er gået, vælger en ny person ved 
bordet det spørgsmål, som I nu skal tale om. 

I må gerne vælge det samme spørgsmål flere gange. 
 
 

Sådan fortsætter I indtil, alle har valgt et spørgsmål,  
som I har talt om. 

 
 

I taler i et fortroligt rum, og der bliver ikke en fælles 
opsamling om, hvad I har talt om efter samtalesalonen. 

 
 

Samtaleregel: Én taler ad gangen, alle skal høres 
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