
 

Lokalkreds Nordjylland – Aktiviteter i efteråret 2017 
Til vore arrangementer møder du andre efterladte.  

Du får mulighed for at tale og dele erfaringer med andre i en lignende situation som dig.  

Du får mulighed for et varmt, uformelt samvær i et fællesskab, hvor selvmord ikke er tabu.  

Du er altid velkommen til at tage en ven med, hvis du har behov for det.  

 

Søndag 10. september 2017 er WHO’s internationale dag for selvmordsforebyggelse.  

Kl. 14.00 - Mindegudstjeneste i Sognegården, Rævdalsvej 5, Dronninglund ved sognepræst Hanne Svensmark.  

Kl. 16.30 – Gudstjeneste i Aalborg Klosterkirke, Klosterjorden 1, Aalborg ved domprovst Niels Christian Koppelgaard 

Begge steder deltager foreningen Efterladte efter Selvmord og Nefos og vil fortælle kort om deres tilbud i Nordjylland 

 

Søndag 24. september 2017, kl. 13.00 – 17.00. Søndagscafé med frokost og foredrag, De Frivilliges Hus, 

Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. Foredragsholder psykolog Lotte Nørbach, Aalborg, læs om: http://www.norbach.dk/  

Søndagscaféen starter kl. 13.00, hvor vi er vært ved en let anretning. Derfor vil vi gerne have din tilmelding - senest 

den 15. september - mail nordjylland@efterladte.dk eller mobil 2423 4475. Se program http://efterladte.dk/  

 

Tirsdag 26. september 2017, kl. 19.30 – 21.30. Foredrag – Sorg er en kraft – Folkekirkens Hus, Gammeltorv 8, 9000 

Aalborg. Lokalkreds Nordjylland har købt lidt billetter til foredraget med Esben Kjær, forfatter og radiovært, læs mere 

http://folkekirkenshus.dk/event/sorg-er-en-kraft/. Kontakt mail nordjylland@efterladte.dk eller 2423 4475 

 

Torsdag 12. oktober 2017, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften med film, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær, der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek.  Vi kan evt. se filmen ”Den lukkede dør” der 

varer ca. ½ time. I Den lukkede dør, hvor hhv. en efterladt far til en teenagedreng og en efterladt søster til en 

midaldrende storebror fortæller om deres tab. Temaerne er bl.a. chok, skyld, vrede, angsten for om selvmord smitter, 

at bryde den onde cirkel, spørgsmålet “hvorfor” – og åbenhed om selvmord, herunder mødet med andre efterladte.  

 

Søndag 5. november 2017, kl. 14.00 – 16.00 Foredrag med Jes Dige - Skyggebørn, Hasseris Kirkes Krypt, Thorsens 

Alle 2, 9000 Aalborg.  Arrangementet er lavet i samarbejde med Forældreforeningen - Vi har mistet et barn, 

https://www.mistetbarn.dk/ Gratis entre - alle er velkommen! Mere info følger senere på http://efterladte.dk/  

 

Torsdag 9. november 2017, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær – aftenens tema ”Hvad siger vi til andre”. Der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek. 

 

Torsdag 14. december 2017, kl. 19.00 – 21.00, Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Vi har kaldt det Jule-café og der vil blive hygge, men også mulighed for samtale om hvordan vi tænker om den 

kommende højtid og de følelser julen kan vække i os. Medbring en lille pakke til et gavespil, værdi af max 25 kr. 

Alle er velkommen til vore arrangementer! Der vil blive serveret kaffe/te og kage til møderne.  

Af hensyn til kaffen vil tilmelding være rart, men det er ikke en betingelse.  

 

For yderligere information og tilmelding: Ellen Bæk, nordjylland@efterladte.dk, mobil 2423 4475 
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