
 

 

 

 

Lokalkreds Nordjylland – Aktiviteter i efteråret 2020 

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. 

 

Mandag 24. august, kl. 19.00 – 21.00, Hvordan kommer man videre efter et selvmord? Festsalen, Psykiatrien – 

Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg. Foredragsaften i samarbejde med Bedre Psykiatri 

Aalborg. Gratis - tilmelding senest 22. august kl. 12.00 på link: https://bedrepsykiatriaalborg.nemtilmeld.dk/ 

”Fra smerte til minde” Et oplæg ved cand.psyk. Morten Holler, Brabrand. På baggrund af egne erfaringer som 

efterladt og ud fra professionelle erfaringer fra arbejdet som psykolog, bl.a. i Dansk Krisekorps, vil Morten Holler holde 

et oplæg om, hvordan man kan komme videre med sit eget liv på en god måde efter at have mistet en af sine 

nærmeste ved selvmord. 

 

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

Torsdag 10. september 2020, Kl. 19.00 – Mindegudstjeneste i Budolfi Kirke, Algade 40, 9000 Aalborg ved 

sognepræst Henriette Pedersen 

Søndag 13. september 2020, Kl. 14.00 – Mindegudstjeneste i Sognegården, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund ved 

sognepræst Hanne Svensmark  

Begge steder er der efterfølgende kaffe/te 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. 

Læs mere: https://efterladte.dk/aktiviteter/2020-09/ 

 

Torsdag 17. september 2020, kl. 19.00 – 21.00. Sange der tænder lys i mørket – koncert i psykiatriens tegn. 

Musikforedrag med Me and Marie. Brønderslev Bibliotek, P.N. Jensens Plads 5, 9700 Brønderslev.  

Fri entré. Tilmelding senest 12. september kl. 21 på link: https://venneforening.nemtilmeld.dk/ 

Glæd dig til en nærværende oplevelse, når duoen ME AND MARIA skaber rum til ro og fordybelse med 
smukke, blide sange og fortællinger. Musikerne, Maria Anna Rosenberg og Johannes Pehrson, deler ud af 
deres erfaringer i psykiatrien, både som musikere og pårørende. 
Duoen har været forbi “Go’Morgen Danmark,” hvor de sidste år spillede titelnummeret fra deres andet 
album “Med tusind stjerner,” og indlevende fortalte om deres koncerter i psykiatrien. De har spillet en lang 
række koncerter på både lukkede og åbne afdelinger samt koncerter for pårørende og tidligere indlagte. 
Derfor er Venneforeningen for Psykisk Sårbare i Brønderslev Kommune og Efterladte efter Selvmord – 
Lokalkreds Nordjylland gået sammen om denne helt specielle og hjertevarme koncert. 
 

 

Søndag 27. september 2020, kl. 12.30 – 17.00 – Søndagscafé, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Søndagscaféen starter kl. 12.30, vi er vært ved en let anretning. Oplægget starter kl. 14.00.  

Tilmelding senest 18. september på link: https://efterladte.nemtilmeld.dk/1/  

Sogne- og sygehuspræst Henriette Pedersen vil lægge op til debat om emnet sårbar- og ensomhed i en pandemi-tid. 

Hvad har covid_19-pandemien gjort ved os? Vores tålmodighed og udholdenhed er blevet sat på prøve. Det er vores 

relationer også – mange af os har været afskåret fra at besøge hinanden. Ensomheden eller aleneheden er som altid 

en udfordring på både godt og ondt, men siden 11. marts har den været en realitet for mange af os – også vore 

sårbare medmennesker. 
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Torsdag 8. oktober 2020, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær – aftenens tema er: Bordet rundt – hvordan går det? Der kan lånes bøger. 

 

Tirsdag 20. oktober 2020, kl. 19.00 – 21.00. Sange der tænder lys i mørket – koncert i psykiatriens tegn. 

Musikforedrag med Me and Marie i Hasseris Kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg. Billetpris 50 kr. 

Tilmelding senest 18. oktober kl. 18 på link: https://bedrepsykiatriaalborg.nemtilmeld.dk/4/ 

Glæd dig til en nærværende oplevelse, når duoen ME AND MARIA skaber rum til ro og fordybelse med 
smukke, blide sange og fortællinger. Musikerne, Maria Anna Rosenberg og Johannes Pehrson, deler ud af 
deres erfaringer i psykiatrien, både som musikere og pårørende. 
Duoen har været forbi “Go’Morgen Danmark,” hvor de sidste år spillede titelnummeret fra deres andet 
album “Med tusind stjerner,” og indlevende fortalte om deres koncerter i psykiatrien. De har spillet en lang 
række koncerter på både lukkede og åbne afdelinger samt koncerter for pårørende og tidligere indlagte. 
Derfor er Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Bedre Psykiatri Aalborg gået sammen om denne 
helt specielle og hjertevarme koncert. 
 

Torsdag 12. november 2020, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften m. oplæg, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 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”. Der holdes afsluttende møde i oktober måned, Lars 

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

 

Torsdag 10. december 2019, 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.  

OBS – På grund af Coronarestriktioner og max. antal personer i lokalerne må vi bede om tilmelding til vore 

arrangementer. Se på opslaget på www.efterladte.dk, hvordan man tilmelder sig det enkelte arrangement. 

 

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 

Ellen Bæk, Sekretær og kontaktperson 
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