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Fantastisk arrangement. Så meningsfuldt og dybt. 
XXX 
 
I vil gerne have en tilbagemelding på KK44-arrangementet All Soul´s Day Everywhere, og jeg vil rigtig gerne 
give 6 ud af 6 stjerner. 
Sikke en venlig og smilende modtagelse vi fik af jeres medarbejder (Lars tror jeg) ved "den røde løber" - og 
sådan var det hele vejen rundt, når vi mødte jeres medarbejdere. 
Selve ideen om at lade en kunstner indtage kirkegårdsrummet er genialt og på sin vis også modigt - smukke 
husker-du-stationer OG tid til at reflektere. Godt gået og tak. 
XXX 
 
Vurdering: 
Det faldt straks i øjnene, at der var gjort et meget stort forarbejde af Ida van der Lee og hendes hjælpere. 
Intet var tilfældigt eller uigennemtænkt. De forskellige steder, som var opbygget til refleksion og samtale, 
fungerede godt takket være de frivillige, der bemandede dem.  
Som gæst blev man nænsomt guidet til eftertænksomhed og til at sætte ord på erfaringer og følelser om 
relationer og tab. 
Stor anerkendelse til kirkegårdens medarbejdere og det stort antal frivillige foruden naturligvis KK44 
arrangørerne! 
XXX 
 
Kære alle jer på Vestre Kirkegård. 
Tusind tak for et fantastisk arrangement med Allerhelgensritualer på Vestre Kirkegård. 
Det var så rørende at blive berørt på denne måde. 
Stations - vandringen var så livgivende og gav mange minderige stunder med afdøde.  
At vandre ind i mange forskellige følelsesrum, hvor ord ikke slår til, det var så sanseligt og følelser blev til 
krop og kød. 
Det var en velsignet gave at være med til. 
Det ville være så glædeligt, at det kunne blive en fast tradition hvert år til allerhelgen at mindes de døde på 
denne måde. 
Tak for jeres mod til dette initiativ - fortsæt gerne igen til næste år. 
Det var som at blive ramt af nådens lys på sådan en dag. 
De bedste hilsner  
XXX 
 
Tak for en dejlig eftermiddag på kirkegården, hvor der var plads til den individuelle sorg og fællesskabet. 
Tak til kunstneren for de sanselige stemningsfulde udtryk. 
Tak til KK44 og alle frivillige for at blive guidet.  
Tak til Kirkegårdskontoret for at åbne stedet for os. 
XXX 
 
Det var en rigtig god oplevelse i Mariehøj Sognehus, og helt fantastisk på Kirkegården, det at være nysgerrig 
og søgende sammen med så mange interesserede mennesker var langt bedre end forventet, og så vejret! 
Hvor har det været et stort arbejde for alle jer der har gjort det klar.  
XXX  



Tak for en fantastisk event. 
Tak til dem der har gjort det muligt, for min mand og mig, at få den enestående sanse oplevelse, hvor krop 
(gå i frisk luft) og sindet blev bevæget, fordi ildstederne og mindestationerne ikke talte til hjernen, men til 
hjertet. 
Det var en meget stærk oplevelse. 
Vi mistede vores voksne søn for ca. 2 år siden, tabet - sorgen - savnet vil være en del af vores liv for altid. 
Men hverdagen bliver, at tåle det vilkår og alligevel langsomt lukke glæden ind i hjertet.  
Vi fik vasket vores søns skjorte i varmt vand, sådan en fysisk ting gjorde jeg i starten efter tabet, men har 
ikke givet mig selv lov til siden. Vi har allerede en mindehylde med foto og hvor forskellige småting 
symbolisere karaktertræk, begivenheder, foretrukne lidenskaber m.v. Der bliver skiftet ud i småtingene. 
Stearinlyset bliver tændt morgen og aften. Ovennævnte er noget vi har praktiseret intuitivt. Gåsespillet 
gjorde kæmpe indtryk, jeg vil opfinde mit eget spil, som vi kan benytte til vores søns fødselsdage, hvor vi 
plejer at samle et par af hans venner og lidt familie, vi besøger vores søns “have” og mindes og derefter 
hygger vi med lidt mad. 
Eftermiddagen i går var en stærk og smuk oplevelse, en dejlig måde at mindes på i pagt med naturen. Vi 
håber virkelig, at denne event må blive gentaget, f.eks. hvert 5 år (den er nok dyr og stor at skulle etablere 
hvert år) men der kunne måske hvert år tændes små ildsteder som skaber liv og god stemning, samt 
mulighed for at lægge et løg i plænen. 
Tak igen. 
Kærlig hilsen 
XXX 
 
Det var et storslået arrangement.  
Må gerne gentages - og med opfordring om at børn/børnebørn også kan deltage.  
XXX 
 
Tak for jeres arr. på Vestre Kirkegård. 
Jeg var der i anledning af, at have mistet min søster til kræft. 
Det var nogle meget smukke ting jeg kunne gøre for at mindes min søster. Jeg plantede blomsterløg, fandt 
en ting til mindekassen, sad ved bålet og drak te. Desuden nød jeg alt det andet også. Hvis jeg skal 
fremhæve en af tingene, var det dejligt at deltage i teceremonien, hvor jeg havde en dejlig snak med hende 
der serverede te og gav mig et varmende tæppe på. 
Sikken en god omsorg - og dejligt at fortælle historien til en lytter med "nye" ører. 
Hvis i laver noget lignende næste år, vil jeg helt bestemt overveje at komme igen.  
Jeg var "højstemt" da jeg cyklede hjem imellem efterårets smukke farver i mørkningen. 
 Mange varme hilsner fra  
XXX 
 
Tak for en god eftermiddag den 3. nov. 2018. 
Det hele var rigtig godt tilrettelagt.  
Det var smukt at få udleveret de 3 små krokus-løg, som jeg fik lov til at tage med og plante ved min 
ægtefælles gravsted. Det var også smukt at se alle de små pinde, hvor mange besøgende havde begravet 
deres 3 løg. Når vi til foråret ser de små krokus kan vi se tilbage på "minde-dagen" på Vestre Kirkegaard. 
Det var også en god oplevelse at vælge en gås og kaste terning til et billede, som fik tankerne igang omkring 
den bortgangne kære. 
Det var dejligt at finde en ting på bordet, der synes at sætte nogle tanker i gang og derefter sætte det i 
reolen sammen med et lys som en hilsen til den, man savner. 
Ved the-bordet gav den lille snak inspiration og det var dejligt på det lille kort at anføre, hvilken indflydelse 
den savnede havde og stadig har på ens liv. 



Det hele var stillet så godt op og gav en dejlig allehelgen-oplevelse. Tak til alle Jer, der var medvirkende til 
at give os besøgende en god dag. Jeg fik inspiration til at finde alt det gode frem, så man kan se, at de døde 
stadig lever igennem vi andre.  
Venlig hilsen 
XXX 
 
Tilbagemelding af oplevelse- og kunst,- udstilling. 
Jeg vil starte med at fortælle at det var den bedste oplevelse jeg ind til nu har haft på en kirkegård. 
Jeg var med min moster og min mor på kirkegården den dag. 
Vi havde alle tre en fantastisk oplevelse og oplevede en lettelse og forløsning ved at gå fra oplevelsessted til 
oplevelsessted.  
Ved alle oplevelsesstederne blev vi mødt af søde og forstående frivillige og ansatte der på en god måde fik 
fortalt os hvad den pågældende oplevelse gik ud på. 
Allerede ved indgangen hvor vi hver især fik udleveret tre små løg fik det hurtigt gang i samtalen omkring 
de to familiemedlemmer (min mormor og morfar) som vi har mistet inden for de sidste 10 år og følelserne 
fik frit løb. 
Jeg oplevede det forløsende for både min mor og min moster at der ved flere oplevelsessteder var fokus på 
både de gode og de vrede/frustrerede følelser som man kan have til afdøde og at de fik lov at føle at den 
vrede følelse også var okay. 
Til slut vil jeg lige fortælle at jeg de sidste par dage har “kæmpet” en hård kamp på bl.a. Facebook med 
nogle få negative folk som tilsyneladende slet ikke har forstået budskabet med kunst- oplevelsen på Vester 
kirkegård. Jeg oplever at dem der brokker sig ikke har været der selv! 
For mig og min familie var det en uforglemmelig oplevelse som vi gerne vil takke for. 
Mvh.  
XXX 
 
Jeg besøgte kirkegården i lørdags. Det var dejligt og stemningsfuldt med bål overalt. De enkelte "stationer" 
satte gang i tanker, men jeg gik ikke aktivt ind og brugte dem.  
Jeg har siden hørt at nogen var sure over al den hurlumhej på kirkegården. Jeg synes det var meget 
respektfuldt hurlumhej, og rart med liv på kirkegården. 
Jeg holder af at gå på kirkegårde, og hvis der kan tændes bål en gang imellem, vil det være smukt. 
XXX 
 
Jeg havde også selv en positiv oplevelse på kirkegården i lørdags og kunne se, at de besøgende befandt sig 
godt i de i dagens anledning anderledes rammer.  
De frivillige, som var udstationeret på de forskellige ”poster”, var meget dygtige og formåede med 
udpræget situationsfornemmelse og finfølelse at guide gæsterne rundt og få dem til at tale, hvis de havde 
lyst til/behov for det. 
Flot arrangement. 
Venlig hilsen 
XXX 
 
Vi må til fulde istemme os koret af begejstrede besøgende i lørdags. Tak til alle, der har medvirket til at få 
det til at ske! 
De forskellige "interaktive" installationer/mindesteder/ritualsteder på kirkegården var alle stærkt 
berørende både for deres indhold, den måde de talte til os på og deres kunstneriske nerve.  
Også seminaret om formiddagen var i særklasse meningsgivende, inspirerende og begavet. Blot var det 
synd, at ikke flere havde spottet dén mulighed. 



 
Over frokosten sad vi og jokede med, at det - i modsætning til f.eks. at berette om en fodboldkamp eller en 
koncert - nok ikke ville vække den store interesse hos kollegerne at fortælle om at have brugt sin lørdag på 
at have deltaget i et seminar/ en udstilling om dødens mysterium. Men det er blevet gjort til skamme! 
Jan er i dag kommet hjem og har fortalt om, at hans kolleger var vildt begejstrede for at høre om det, og 
flere gav udtryk for, at det lige ville have været noget for dem at deltage i (hvis de havde vidst det)!  
Vi håber, at I eller andre har mod på at lave noget lignende en anden gang :-) 
Mange hilsner fra 
XXX 
 
Til arrangørerne 
Tak for et fantastisk arrangement. 
For mig var det en vidunderlig og livsbekræftende oplevelse at deltage i.  
Selv har jeg for nylig mistet min svigermor og det var bl.a. min bevæggrund for at deltage.  
Da jeg ikke længere er en del af min svigerfamilie har jeg savnet et rum til at mindes et menneske jeg holdt 
meget af og for mig var det oplagt at deltage. 
Jeg føler det er et rigtig godt bud på noget vi mangler, rum til at mindes og sørge, også selvom det måske er 
længe siden vi har mistet.  
Vi har fine traditioner omkring begravelsesdagen men når vi kommer længere bort fra tabet taler vi ikke 
mere om det.  
Ingen tør starte den svære samtale op og mange går alene med sorg. 
Et arrangement som dette kan være en god hjælp til at starte samtalen, både når man ingen har at dele 
med eller i fællesskab med andre. 
Her kort min oplevelse: 
Jeg ankom glad og forventningsfuld, måske mere nysgerrig end egentlig klar på at engagere mig aktivt i mit 
eget sorgarbejde, men stille og roligt blev jeg alligevel ført ind til mit eget tab, 
Jeg oplevede grin og glæde, da jeg plantede blomsterløg og delte de sjove kælenavne vi ind imellem får 
givet dem vi elsker med en anden deltager. 
Jeg fik hjælp til at blive sporet ind på mit eget tab da jeg delte karaktertræk, minder og fortrængte evner 
med hjælperne ved gåsespillet og bordet med de mange figurer. 
Da jeg ankom til bålet hvor det var tid til at give slip på det smertefulde og smelte det fastfrosne var jeg et 
helt andet sted end ved ankomsten til kirkegården 40 min. før.  
Jeg var stille, i kontakt med min sorg, og det virkede utroligt stærkt at finde ind til den følelse der skulle 
"brændes" af for derefter at give slip og se isterningen smelte. 
Herefter havde jeg ikke rigtig overskud til at gå ind i mere men følte mig meget fredfyldt da jeg gik hjemad. 
Hvor er vore kirkegårde på mange måder dejlige rum og jeg håber de også fremover vil kunne benyttes på 
lignende måde hvor vi er mere aktive i arbejdet med de svære følelser. 
Med venlig hilsen 
XXX 
 

 
 
 


