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TRINN 2
Montebellosenteret arrangerer
temakurset Det

er nå du lever

Et kurs om døden som en del av livet og om å våge å snakke om det

kurs 22b-19

31. mai - 7. juni

kurs 41b-19

11. - 18. okt

Dette kurset er for deg som har en uhelbredelig kreftsykdom, der kurset har fokus på veien videre med et begrenset
tidsperspektiv. Vi oppfordrer til å ta med samlivspartner hvis det er aktuelt for deg.
Åpenhet om eksistensielle spørsmål hjelper oss til å leve sterkere og mer intenst mens vi gjør det. Å være bevisst
på døden er krevende og fremkaller mange tanker og følelser. Tankene og følelsene som naturlig melder seg, kan
påvirke livskvaliteten for den som er rammet og deres nærmeste. Mange blir opptatt av hvordan de skal utnytte
den tiden de har igjen på best mulig måte. Livet blir tyngre når vi fortier og fortrenger om at døden er en like
naturlig del av livet som fødsel. Derfor burde alle reflektere mer over de eksistensielle spørsmålene. Dette kurset
handler om hvordan vi kan gjøre det beste ut av livet slik det har blitt.
Kurset arrangeres i samarbeid med Per Anders Nordengen, som jobber mye med mennesker i krise, sorg og sykdom.
Kurset vil bestå av foredrag, samtaler i mindre grupper, individuell oppfølging og tid til refleksjon og ettertanke.
«Husk at leve mens du gjør det» (Piet Hein)

Noen tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakerne:
- «Dette er et kurs som kan hjelpe mange til å bearbeide tankene om døden, til å avklare veien videre, og til å
snakke om de vanskelige forhold knyttet til å ha fått en slik diagnose. Ta sjansen og meld deg på!»
- «Det betyr mye å være her sammen med mannen min, slik at vi klarer å snakke ordentlig sammen om de
allerviktigste ting i livet som nå går mot slutten.»
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Send e-post til post@montebello-senteret.no
eller ring på tlf 62 35 11 00. Søknadsskjema finner du på www.montebellosenteret.no.

Montebellosenteret er en helseinstitusjon som har sitt faglige utgangspunkt i Radiumhospitalet
og er organisert som en selvstendig non-profit stiftelse. Senteret ligger i flotte omgivelser
like ovenfor Lillehammer, er nylig opprustet og utvidet og framstår med god hotellstandard
uten institusjonspreg.

