
 

Lokalkreds Nordjylland – Aktiviteter i efteråret 2021 
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. 

 

Kirkelig markering i Nordjylland af Verdensdagen for selvmordsforebyggelse (WSDP): 

Fredag 10. september 2021, Kl. 16.30 – Mindegudstjeneste i Budolfi Kirke, Algade 40, 9000 Aalborg ved sognepræst 

Henriette Pedersen 

Søndag 19. september 2021, Kl. 14.00 – Mindegudstjeneste i Sognegården, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund ved 

sognepræst Hanne Svensmark  

Begge steder er der efterfølgende en forfriskning og mulighed for en samtale med præsten og repræsentanter fra 

Efterladte efter Selvmord og NEFOS (Netværk for selvmordsramte). De vil fortælle om tilbud for efterladte i 

Nordjylland.  

 

Søndag 26. september 2021, kl. 13.00 – 17.00 – Søndagscafé med oplæg om emnet følelser, De Frivilliges Hus, 

Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.  

Søndagscaféen starter kl. 13.00, vi er vært ved en let anretning. Oplægget starter kl. 14.00.  

Tilmelding senest 17. september på link: https://efterladte.nemtilmeld.dk/57/  

Oplæg med Hanne Svensmark, præst og psykoterapeut. Der er mange følelser på færde, når man står som efterladt 

efter et selvmord. Der kan være vrede, lettelse, skam, smerte, afmagt, forvirring osv. Med udgangspunkt i at ingen 

følelser er forkerte, men har noget at fortælle os, vil Hanne tage os med rundt i hvad de forskellige følelser kan 

betyde. Der vil være en pause i løbet af eftermiddagen, hvor der serveres kaffe/the. 

  

Torsdag 14. oktober 2021, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften med oplæg, De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

Oplæg v. Lars Agertoft Iversen. Lars har været medlem af referencegruppe, som fulgte forskningsprojektet ”Psykosocial 

rehabilitering af ældre mennesker, der er efterladt efter selvmord”.  

Lars vil præsentere materialet fra forskningsprojektet. Samtale og samvær og der kan lånes bøger.  

 

Torsdag 11. november 2021, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften m. foredrag, De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 

Aalborg. Foredrag med Mai Bakmann - Skal vi tabe et tabu? – Foredrag om selvmord og sorg 

Hvert år tager 600 danskere deres eget liv, mens cirka 200 mister livet i trafikken. Men du har formentlig 

talt mere om cykelhjelme end om selvmord med dine børn. Derfor fortæller Mai Bakmand sin historie om 

Martin og starter samtalen om et vigtigt emne.  

 

Torsdag 9. december 2021, kl. 19.00 – 21.00, Caféaften, De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 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! Husk gyldigt Corona-pas, der kan være stikprøvekontrol. 

Se opslagene på www.efterladte.dk. Vi gennemfører aktiviteterne som planlagt – selvfølgelig i tråd med 

myndighedernes aktuelle retningslinjer ifm. COVID-19. HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter via NemTilmeld, der 

er link i de enkelte opslag eller: https://efterladte.nemtilmeld.dk/. 

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

 

Vel mødt og venlig hilsen  

Bestyrelsen – Lokalkreds Nordjylland 

Lars Agertoft Iversen, Formand, Jette Nielsen, Kasserer 

Aase Worm og Ellen Bæk, Sekretær og kontaktperson 
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