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Oversigt over Vågetjeneste-Gribskovs bibliotek 2017 
 
Bøger: 
 
         Tæt på døden - Tæt på livet                                         ( Marianne Harboe ) 
         Døden nær - En brugsbog i nærvær omkring døende  ( Liselotte H. Kragh ) 
 
 1          En værdig afsked - Bogen om døden                       ( Balling og Binau ) 
 2 -4      Døden og den døende                                              ( Elisabeth Kübler-Ross )  
 5          E. Kübler-Ross besvarer ? om døden og den døende. 
 6          Sådan dør vi                                                             ( Sherwin B. Nuland ) 
 7          Når familien træder til                                               ( Karen M. Dalgaard ) 
 8          Mor, må jeg få din pc, hvis du dør                            ( Susan og Alan Binau ) 
 9          Om døden                                                                ( Jørgen L. Thomsen ) 
10         At lære om døden og livet                                        ( Ingeborg Ilkjær ) 
11          Liv og død                                                               ( F. Stefansson og A- Sørensen ) 
12          Min søster døde. Min bror døde                             ( Peter Olesen ) 
13          Den nødvendige smerte                                          ( M. Davidsen Nielsen og Nini Leick) 
14          Afslutningen -- Tanker om døden                            ( L. Ardelius og P.C. Jersild ) 
15          Det skal mærkes at vi lever                                     ( Karen Thisted ) 
16          Trygfonden                                                              se side 48 
17          Når engle våger                                                      ( J. Grund, M. Hovmand, T. Stroyer ) 
18          Møde med døden                                                   ( Betty J. Eadie ) 
19          Den skjulte kilde-Erfaringer fra dødens grænseland ( Patrice van Eersel ) 
 20         Budskaber fra Himlen                                             ( James van Praagh ) 
 21         Den anden side og tilbage                                      ( Sylvia Browne) 
 22         Afsked med livet                                (A. Bach, V. V. Olsen, B. Solsø og K.Christensen) 
23          Sig nærmer tiden                                                    ( Jørn Halberg Beckmann ) 
 24         I englens spor                                                         ( Bent Haller ) 
 25         Jeg elsker margueriter                                            ( Gerda Iserhorst ) 
 26         The gift of a memory                                               ( Marianne Richmond ) 
 27         The next place                                                        ( Warren Hanson ) 
 
 
 
 
 
2 bøger er uden nummer. Dem har vi ikke lige nu.  
 
 
 



 
 
 
DVD 
 
A-C                 Vågekonerne og døden. Dokumentarfilm fra Bornholms og Gribskov vågetjeneste 
D                     En god død. Livet på Hospice 
E                      Vågetjenesten på Funebariet 2012                                     ( Kaj) 
F                      Ankerfjord Hospice                                                              ( Kaj) 
 
 
 
 CD 
 
 1 + 2    Interview med Birthe W.  radioudsendelse   2014 
  
 
 
BLADE 
 
1 - 2     Mappe fra: Landsforeningen Liv og Død   indeholder bl.a. “min sidste vilje” 
3 -4      Blad: Søndags BT                              Birthe W. side 28  
5          Blad: Helse                                         Birthe W. side 16  
6          Blad: Hendes Verden                         Janne      side 38  
8 - 9    Omsorg:     Den sidste tiden  
1o       Sygeplejersken     januar 2013            s. 70 fra Hospice Djursland 
11       Sygeplejersken     februar 2013           s. 23 genoplivning ? 
12       Sygeplejersken     september 2013     s. 22 sorg.  
13       Sygeplejersken     november 2013      s. 20 Et godt plejehjem 
14       Blad  Sundhed                                     s. 40 Vågekoner  
15       Ved livets afslutning på plejehjem.      Fra Liv og død 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


