
Arrangør: 
Neuro-Info Samarbejdet 
 
Hjerneskadeforeningen 
Aarhus /Østjylland 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 11, parterre 
8000 Aarhus C 
6916 1010 
www.hjerneskadet.dk 
 
Region Midtjylland 
Specialområdet - Hjerneskade 
Engtoften 5A, 
8260 Viby J 
7847 7411 
www.regionmidtjylland.dk 
 
Borgercenter Midtby 
Neuropædagogisk Team 
P.P. Ørums Gade 11, Bygn. 3, 2. sal 
8000 Aarhus C 
8713 2706 
www.neurofysisk.foundry.aarhuskommune.dk 
 
Stefanshjemmet 
Carl Nielsens Vej 2 
8000 Aarhus C 
8733 1900 
www.stefanshjemmet.dk 
 
Neurocentret, Aarhus Kommune 
P.P. Ørums Gade11, bygn. 20. 
8000 Aarhus C 
8713 2694 
www.aarhus.dk 

Når vi mister vores livsledsager, vores arbejde eller vores trygge handlemuligheder, er det 

ikke overraskende at føle sig ensom.  

Andre gange oplever vi følelsen af ensomhed der, hvor vi burde føle os som en del af en 

flok:  i ægteskabet, i venskabet, i foreningslivet og på arbejdspladsen. 

I Danmark stiger følelsen af ensomhed. Især blandt unge ser man en foruroligende stigning 

af en livstruende ensomhedsfølelse. 

Foredrag om ensomhed  
Individualitet, fællesskab og paranoia-dage  

 Tirsdag den 16. november 2021 - Kl. 19.00 - 21.00 

 MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000  Aarhus C 

Entre for medlemmer 50 kr.- ikke medlemmer 100 kr. -  Tilmelding sker ved at følge 
linket: https://hjerneskadet.nemtilmeld.dk/25  senest d. 15. november kl. 12.00. 

Nina Numan er cand mag. i æstetik, 
kultur og litteraturhistorie. Hun arbej-
der til dagligt som højskolelærer på 
Egmont Højskolen, hvor hun underviser 
i hovedfagene psykologi og medie. 

• Hvad er det der sker, når mennesker, der lever i 
et af verdens mest ressourcestærke samfund, 
rammes af ensomhed? 

• Hvem sker det for?

• Hvornår bliver ensomheden farlig? 

• Hvorfor sker det? 

• Hvad kan vi gøre for at ændre tendensen? 

 

Det er nogle af de områder, vi vil berøre i foredra-

get. Du kan ikke forvente en grydeklar opskrift på, 

hvordan du undgår ensomhed. Til gengæld vil fore-

draget pege på, hvordan vi ved en forståelse af det 

der aktiverer følelsen kan komme ensomheden i 

møde. Sammen.  
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