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Ny bog til trøst
i svære tider
Til de sidste dage er en bog til konkret støtte ved et syge- eller dødsleje. På landets plejehjem og sygehuse kan den bruges som inspiration og hjælp, hvor pårørende ofte våger
i mange timer over deres syge eller døende familiemedlemmer.
Bogen rummer smukke fotos og velvalgte ord: sange og salmer, digte, bønner, refleksioner og vers fra Bibelen, der alle kredser om at være menneske, og om det at skulle
sige farvel. Den giver således mulighed for, at pårørende i fællesskab kan synge sammen, eller at den enkelte kan bruge bogens indhold som afsæt for refleksion.
Udvalget af tekster er gjort af Jeppe Carsce Nissen, præst gennem flere år på Rigshospitalet og nu på landets største plejecenter, Sølund. Han bidrager desuden til bogen med
fire refleksioner under overskrifterne ”Meningen”, ”Håb”, ”Lyset” og ”Nysgerrighed”
samt et oplæg til, hvordan en udsyngning kan foregå. Udsyngning afholdes typisk som
en privat afsked i forbindelse med, at afdøde lægges i kisten.
Til de sidste dage er tænkt bredt og til respektfuldt at favne forskellige livssyn.
Jeppe Carsce Nissen, cand.theol. og master i sjælesorg, er præst ved
plejecenteret Sølund og i De Gamles By, København. Har stor erfaring
med sjælesorg og åndelig omsorg, ligesom han har forestået undervisning for plejepersonale. I 2014 afleverede han masteropgaven
”Sjælesorg med demensramte og døende”. Han arbejder udviklende
med, hvad Folkekirken kan gøre på dette område.

”Lyset dukker op på overraskende
steder. Det ved vi af erfaring, og at
mørket aldrig får bugt med det lys,
det ved vi inderst inde godt.”
Jeppe Carsce Nissen,
citat fra bogen
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