
 

Lokalkreds Nordjylland – Aktiviteter i foråret 2017 
Til café- og temaaftener 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.  

 

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

Samtale og samvær – aftenens tema ”Skyld”. Der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek. 

 

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

Samtale og samvær – aftenens tema ”Mærkedage”. Der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek. 

 

Torsdag 9. marts 2017, kl. 19.00 – 21.00, Caféaften med generalforsamling, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 

Aalborg. 

Aftenens program: En kort generalforsamling, dagsordenen er efter vedtægterne.  

Derefter samtale og samvær og der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek. 

Bestyrelsen består af: Lars Agertoft Iversen - Formand, Jette Nielsen - Kasserer, Aase Worm, Charlotte Isbak Knudsen 

og Ellen Bæk – Sekretær og kontaktperson.  

Alle er villige til genvalg, men vi vil også gerne have nye kræfter i bestyrelsen 

 

Søndag 26. marts 2017, kl. 14.00 – 16.00 , Foredrag med Esben Kjær - “Min usynlige søn – kunsten at leve med sine 

døde”, Hasseris Kirkes Krypt, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg.   

Arrangementet er lavet i samarbejde med Forældreforeningen - Vi har mistet et barn.  

Gratis entre - alle er velkommen. 

I 2016 udkom Esben Kjær med bogen “Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde”, der er en anderledes bog om 

at miste. Det er ikke endnu en snak om sorgprocesser. Den handler om, hvem du er efter tabet af din elskede, og 

hvordan du lever videre med ham eller hende – noget som næsten ingen beskæftiger sig med – baseret både på 

personlige erfaringer og grundig research og interviews med eksperter. Bogen blev anmeldt til fem hjerter i Politiken, 

ramte toppen af bestseller-listen, og Esben Kjær modtog samme år ”Liv & Død-prisen” for den. 

Esben Kjær foredrag er personligt og tankevækkende. Der tager afsæt i bogen, familiens tab og hvordan der forsøger 

at komme videre i livet og bearbejdede sorgen. Han fortæller i foredraget bl.a. om:  

Hvordan man langsomt lærer at leve livet på en ny måde, når ens elskede barn dør.  

Sorgen, der ændrer, hvem vi er, og hvad den skal have lov at gøre den efterladte til som menneske.  

Nyere sorgforskning, der viser, at de døde lever videre indeni os, som en levende kraft, uanset hvad man tror på. 

Foredraget henvender sig både til forældre, der har mistet, men bestemt også til alle andre. 

Læs anmeldelsen i Efterladtes nyhedsbrev august 2016: http://www.efterladte.dk/aktiviteter/nyhedsbreve.aspx  
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Torsdag 6. april 2017, kl. 19.30, Foredrag med Svend Brinkmann – ”Ståsteder” i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 8, 

9000 Aalborg. 

Lokalkreds Nordjylland har reserveret et antal billetter til foredraget. 

Svend Brinkmann udgav for et par år siden bogen “Stå fast”, som blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod 
tidens omsiggribende udviklingstvang og positivitet. Men bogen efterlod nogle grundlæggende spørgsmål:  

 Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen?  

 Hvad har et menneske pligt til at gøre?  

 Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv? 

Med “Ståsteder” forsøger Svend Brinkmann at præsentere nogle svar på disse eksistentielle spørgsmål, der samtidig 
kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at gøre alting til et middel til noget andet 
frem for at være et mål i sig selv.  

Med et strejftog gennem idéhistorien peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle ståsteder, herunder værdighed, 
frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd at stå fast på, og som bør opfattes som værdifulde i sig selv – 
også i vores forandringsfokuserede tid. 

Se mere på: http://folkekirkenshus.dk/event/svend-brinkmann/  

 

Torsdag 4. maj, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær - aftenens tema ”Hvad siger vi til andre”.   

Vi vil vise filmen ”Sandheden om et selvmord” lavet af Inger Anneberg og Niels Feldballe.  Efterfølgende vil der være 

mulighed for samtale og samvær og låne bøger fra vores bibliotek.   

I Sandheden om et selvmord gives eksempler på to vidt forskellige måder at håndtere selvmord. Temaerne er 

konfrontation med sandheden, også den sandhed, der kan gå forud for et selvmord, f.eks. misbrug eller psykisk 

sygdom. Hvordan fortæller man børn sandheden – og hvad sker der, hvis man ikke får sandheden at vide? Andre 

temaer er at se den afdøde, omgivelsernes reaktion på sandheden, hjælpen fra skolen – og at begynde et nyt liv. 

 

Torsdag 8. juni, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær – aftenens tema ”Den kommende sommerferie”. Der er mulighed for at låne bøger fra vores 

bibliotek. 

 

Følgende datoer er fastlagt for efterår 2017:  

10.09.17 – Verdensdag – Støttegudstjeneste i Budolfi Kirke, 24.09.17 – søndagscafé, 12.10.17, 09.11.16 og 14.12.17  

 

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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