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Meningen med det hele?





Eksistentielle spørgsmål

• Hvorfor rammer det mig? (Er det tilfældigt?)

• Hvad er meningen? (Det er da uretfærdigt?)

• Hvad har jeg gjort? (Er det en straf? Guds straf?)



Gæstebog 
Rigshospitalets Kirke

Kære Gud, 
Jeg ved godt, at jeg måske ikke kommer til at overleve denne 
sygdom. Men jeg håber. Jeg håber, at lægerne kan fikse mit 
hjerte, så det kan slå i mange år endnu. Jeg er ikke klar til at 
dø og forlade alle dem jeg elsker. Men sommetider, når jeg 
har mest ondt og er mest bange, så vil jeg bare væk. Så ber´
jeg om at lægerne får smerterne til at forsvinde. Så kan jeg 
lidt igen. Jeg har så meget mit hjerte slår for. Hjælp mig med 
det, Gud. Amen.



Gæstebog 
Rigshospitalets Kirke

Du kan ikke være bekendt, hvis du tager ham fra mig. Hvad 
godt har du af at have en 11-årig ved din side. Han er min og 
du har bare at sørge for, at han bliver hos mig i mange år 
endnu. MIN!





Gæstebog 
Rigshospitalets Kirke
En stor tak til kirken, som hjalp os i vores svære stund i 
december, da vi mistede vores lille pige. Det har betydet så 
meget, at vores datter blev døbt, da hun blev født. Og tak til 
Gud, fordi vi fik lov til at få et par timer med vores smukke pige, 
inden hun døde
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