
Du/I er inviteret til at være med til at skrive i en særlig mindebog 
for .................... . Vi vil blive rigtig glade, hvis du/I vil hjælpe os 
med at fortælle om, hvem .................... var.

Du/I kan f.eks. skrive lidt om: 

•  Hvornår lærte du/I .................... at kende?

•  Hvad betød .................... for dig/jer?

•  Hvad bidrog .................... med i dit/jeres liv?

•  Hvad synes du/I .................... var god til?

•  Sjove ting .................... har sagt og gjort?

•  Hvad har .................... fortalt om mig/os?

•  Hvad mente .................... var vigtigt i livet? 

•  Hvad savner du mest ved .................... ?

•  Hvordan er .................... en del af dit liv i dag?

•  Ideer til, hvad vi måske kunne gøre sammen
i fremtiden for at hjælpe hinanden og mindes .................... ,  
f.eks. bage yndlingskagen eller tage på kirkegården, til 
fodboldkampe, i butikker eller ordne cykler sammen?* 

På forhånd rigtig mange tak for hjælpen

Med kærlig hilsen .................... og .................... 

FORTÆLLEFTERMIDDAGE 
OG GÆSTEFORFATTERE

Kære  ............... og ...............

Som du ved, er vores .......... død. Han/hun var en rigtig god bedsteforælder/forælder/

bror/veninde, og vi savner ham/hende. Vi tænker tit på, hvad .......... betød for os og på 

alt det, som vi har oplevet sammen med .......... og lært af ........... Og vi synes, det er rigtig 

dejligt at tale med andre mennesker, som også kendte ham/hende. Derfor skriver vi til 

dig/jer for at høre, om du/I vil komme på besøg en dag og dele dine/jeres historier om 

.......... med os? Måske du/I har nogle billeder, avisudklip eller andet, du/I kan tage med?

   Vi håber, du/I har lyst til at komme hjem til os en dag. Så skal vi 

       nok byde på en sodavand/en kop kaffe og bage en kage.

         Med kærlig hilsen  ............... og ...............  

En rar måde at sørge og mindes på er at være 
sammen med andre mennesker, som også 
holdt af den, man har mistet. Så kan man 
nemlig tale sammen om personen og dele 
nogle sjove og gode historier med hinanden. 

En måde at dele historier på kan f.eks. være, 
at man sammen med en voksen inviterer 
nogle på besøg til en ”fortælle-eftermiddag“ 
om personen, man har mistet. Her kan I se et 
forslag til en invitation, som man kan sende.

En anden måde at dele historierne om afdøde 
på kan være ved at invitere nogle til at være 

”gæsteforfattere“ i denne bog. Det vil sige, de 
skal skrive på ”Gæsteforfatter-siderne“ 

på de næste sider. I kan på hjemmesiden 
www.tilmindeom.dk evt. printe invitationen 
ud og sætte kryds ved de spørgsmål, som I 
rigtig godt kunne tænke jer at høre noget om. 

Alle kan inviteres til en ”fortælle-eftermid-
dag“ eller til at være gæsteforfattere – eller 
til begge dele. Det kan være din faster og 
hendes familie, dine søskende, dine bedste-
forældre, din legekammerat og hans eller 
hendes familie, din pædagog eller din lærer, 
en fra den afdødes gamle arbejde, naboerne 
eller andre, som kendte vedkommende godt 
og gerne vil fortælle nogle gode historier.

              Rigtig god fornøjelse med det!

Kære gæsteforfatter

*Kom med på holdet, se side 90. På www.tilmindeom.dk 
kan I printe en kopi af dette brev og sende til de personer, I gerne vil have fortæller historier. 

Husk at fortælle, hvis der er bestemte af spørgsmålene, som I særligt gerne vil høre om.

Her er et forslag til, hvordan en invitation til „fortælle-
eftermiddag“ kan se ud. Måske kan I bruge nogle 

af vendingerne! Måske har I lyst til at 
gøre det på en helt anden måde. 

Husk – det er jer, der vælger. 
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