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Mere & andet end blot alene
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Gert Jessen, cand.phil. · DiplomLeder · Direktør 

Telefon 20 811 812 E-mail info@gjconsult.dk

Gert Jessen Gert Jessen & GJ Consult              Forskning ◦ Forebyggelse ◦ Formidling 
Kursusudvikling og undervisningskoncepter 

Produktion af undervisningsmaterialer, film, bøger, guides, web mm. 

Ledelse og organisering af kompetence- og organisationsudvikling

Publikationer: se www.gjconsult.dk

Kompetenceområder

A) Suicidologi, ensomhed, selvskader, ludomani, moderne afhængigheder, psykisk 

sårbarhed, mental sundhed, efterladte & pårørende 

B) Organisering, ledelse, bestyrelsesarbejde, projektudvikling & -styring

Underviser, kursusudvikler & foredragsholder 

Undervisningsinstitutioner, kommuner, virksomheder, Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde, frivillige organisationer, biblioteker, fagforbund, seminarer, konferencer mfl.

Mere end 5.000 timers undervisningserfaring

Projektleder og faglig sparringspartner

Ensomhedens Sprog I-III (200+); www.livsmod.net; www.ensomhed.info; Når himlen 

er nær; www.angstforeningen.dk/vaerikkebange; Ældre og ensomhed; www.trivsel-i-

skolen.dk; Vi knækker mobbekurven; www.ungeogensomhed.info; Netværk om 

Ensomhed, Spil for livet; Ældres Livsmod; Vær ikke bange for angsten; Trivsel også for 

sårbare unge; Børn og den gode samtale mfl. 

Udviklingsopgaver 

Livslinien, European Network for Suicidology, Livsmod, UCL, Diplomlederforeningen, 

Vejlederuddannelsen, Magisterforeningen, AOF, Center for Frivilligt Socialt Arbejde mfl.

Tilknyttet 

Livsmod, Forum100%, Ungdomspædagogisk Netværk, Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde, Forskergruppen Ældre & Selvmord, Syddansk Netværk for 

Selvmodsforebyggelse, Forskergruppen Ældre & Selvmord, Diplomuddannelsen i 

Vejledning, De Sociale Diplomuddannelser, Socialpædagoguddannelsen mfl., 

International Association for Suicide Prevention IASP, Crisis, International Academy of 

Suicide Research IASR mfl. 

http://www.gjconsult.dk/
http://www.livsmod.net/
http://www.ensomhed.info/
http://www.angstforeningen.dk/vaerikkebange
http://www.trivsel-i-skolen.dk/
http://www.ungeogensomhed.info/


Kursus

2 dage

Kursus

2 dage

ES I ES IIIES II

Tema

1 dag

Ældre I

Ensomhed, tab, krise, 

besøgsvenner, kommunikation mm.

Unge I

Ensomhed, anderledeshed, kropssprog

kommunikation, venner mm.

Opfølgning

Genopfriskning

Træning/rollespil

Supervision

Cases ol.

Andre fokus

Sorg, sygdom oma.

Målrettede temaer

fra ES I

Tungere emner

Kommunikations-

træning

Krise

Tab

Ensomhedens Sprog

Intro

Timer

ES 0

Intro

Foredrag

Temadag

Workshop



Weekendens overskrifter

✓ Præsentation af deltagere & kursus

✓ www.ensomhed.info

✓ www.ungeogensomhed.info

✓ De 4 grundudfordringer

✓ De 2 X 3 ensomhedsformer

✓ Mænd & kvinders kommunikation ☺

✓ Samtaler: personligt, privat

✓ Skam, skyld, tavshed & de alle andre

✓ Ensomhed, mistrivsel & kommunikation

✓ Svære & tunge samtaler

✓ Ideelle cirkulære samtaler

✓ Spørgsmålstyper

✓ Den gode samtalepartner

✓ Øvelser; grupper & én til én

http://www.ensomhed.info/
http://www.ungeogensomhed.info/




Budskaber

Den svære & tunge ensomhed  

• er mere og andet end ’uønsket alene’

• består af tre forskellige elementer

• er både årsag og resultat

• kan være indikator på selvmordstanker

• har forskellig ‘tyngde’ og ‘længde’

• kan ikke altid blot ‘snakkes’ / ‘aktiveres’ væk
(der skal mere og andet til i tunge tilfælde)

• følges med skam, skyld, angst, tavshed mm.

• er en grundudfordringer i livet

• kan vi alle lære at håndtere bedre



Livets 4 udfordringer (ensomhedens klangbund)

Døden Meningsløsheden

Ensomheden Friheden

Alle skal livet igennem forholde sig til

Angst , 
skam og 

‘alenehed’



Ensomhed hænger blandt andet sammen med …

✓ Alkohol / Afhængighed / Misbrug i Familien

✓ Børn / Søskende / Ægtefælle i fængsel

✓ Dødsfald / Selvmord i familien / Demens

✓ Spilafhængighed (ludomani)

✓ Personlighedsforstyrrelser

✓ OCD / Stress / Angst / PSTD

✓ Psykiske problemer blandt nære

✓ Ordblind / Læsesvag

✓ Skilsmisse

✓ Mobning / Chikane / Ydmygelse

✓ Fedme / Svær Overvægt 

✓ Fobier / Tvangstanker

✓ Selvmord / Selvmordsforsøg

✓ Fysisk sygdom / Handicap

✓ Tab af førlighed / Kæledyr / Kørekort

✓ Isolation / Uvenskab i familien 

✓ Depression / Psykose / Anden Psykiatrisk diagnose

✓ Nedsat syn eller Hørelse / Blind 

✓ Vold / Overgreb / Nedværdigelse / Usynliggørelse

✓ Flygtning / Sprogproblemer / Og meget andet …

Livsudfordringer (‘tunge emner’)



Hvor mange … ældre?

1 ud af 4 ÆLDRE

føler sig ofte eller altid ensom

”Jeg føler nok, at de 

unge ikke gider en. De er 

så optaget af deres eget”
Anton - 92 år

Se filmiske portrætter af ældre og meget andet her:

http://ensomhed.info/parorende-og-famlie/portraetfilm/

http://ensomhed.info/parorende-og-famlie/portraetfilm/


Hvor mange … unge?

Mere end hver 2. ud af ALLE UNGE

føler sig nogle gange eller ofte ensom
(1 ud af 4 er ‘ofte ensom’)

”Jeg vil hellere kaldes 

grimme ting end ikke 

blive snakket med. Det 

er vildt hårdt at være 

anderledes end dem.” 
Signe -14 år

Se filmiske portrætter af unge og meget andet her:

http://ungeogensomhed.info

http://ensomhed.info/parorende-og-famlie/portraetfilm/


Selvmord
Mobning og

usynliggørelse

Sygdom, tab og 

funktionstab

Psykisk og

fysisk sårbarhed

Selvskader

Det enkelte

menneske

Forsøg
Ydmy-

gelse

Uheld Stress

Cutting

Moderne

afhængigheder

Alkohol

Penge-

spil

Sorg Kriser

Spise-

forstyrrelser

Ensomhed kommer mange steder fra …

Angst

Medicin

Vold

Over-

greb



Men den gode historie er, at ensomhed faktisk KUN findes blandt

frisører, praktiserende læger, skolelærere, advokater, gartnere, sygeplejersker, 

revisorer, kunstnere, ingeniører, sælgere, mekanikere, politibetjente, bøsser, 

buschauffører, jordemødre, journalister, direktører, hjemmehjælpere, politikere, 

kassedamer, viceværter, pensionister, stand-up komikere, biologer, svømmere, 

sundhedsplejersker, ergoterapeuter, malere, brøndgravere, massører, 

kørelærere, IT-teknikere, sekretærer, kommunalt ansatte, gynækologer, 

overlæger, receptionister, elektrikere, togkonduktører, pantelånere, bankrøvere, 

købmænd, flyttemænd, forfattere, børn & unge, skiltemalere, brandmænd, 

dyrepassere, soldater, piccoliner, skuespillere, designere, kordegne, jægere, 

socialrådgivere, sportsfolk, fotografer, murere, officerer, tømrere, gamle, 

fysioterapeuter, vvs’ere, frivillige i Roskilde, dansere, forskere, landmænd, 

snedkere, meteorologer, borgmestre, vinduespudsere, selvskadere, 

popstjerner, psykiatere, alkoholmisbrugere, godsejere, mejerister, sælgere, 

kokke, fiskere, tandlæger, hjemløse, ejendomsmæglere, servitricer, ministre, 

piloter, folkeskolelærere, bankrådgivere, opfindere, prostituerede, døende, 

skraldemænd, psykologer, bedemænd, restauratører, musikere, social- og 

sundhedshjælpere og assistenter, stewardesser, skiltemalere, vejarbejdere, 

slagtere, keramikere, præster, entertainere, cirkusartister, urmagere, smede, 

jægere, elever, avisbude, arkitekter, hjemmehjælpere, fabriksarbejdere, 

optikere, søfolk, hjemløse, bagere, filmanmeldere, pædagoger, TV værter, 

radioværter, sosu-assistenter og alle andre socialt udsatte



Mistrivsel fører ofte til mistrivsel (hønen & ægget)

Udløser forskellige

ensomhedsformer

og udfordrer den

mentale sundhed

Ny mistrivsel, 

mindre mental 

sundhed og

forstærker 

eksisterende 

mistrivsel

Mistrivselsområder

Mobbeoffer

Udstødt/isoleret

Omsorgssvigt

Kærestebrud

Skilsmisse

Vold i familien

Misbrug i familien

Psykisk sygdom i familien

Seksuelle overgreb

Tab / dødsfald i familien 

Selvmordsadfærd i familien

Spiseforstyrrelse

Selvskade

Selvmordsadfærd

Angstlidelser

ADHD/ASF/andre diagnoser

Handicap mfl.



Omfang af mistrivsel hos børn & unge - eksempler:
✓ 120.000 børn vokser op i familier med alkohol- og/eller narkomisbrug (hver tiende)

✓ 3.000-4.000 børn og unge mister en forælder eller en søskende om året

✓ 2-3 % (svær) og 12-15 % (let) lider af personlighedsforstyrrelser

✓ 50.000 familier med børn og unge har psykiatriske problemer

✓ 1-2 % af børn og unge lider af OCD (tvangstanker og -handlinger)

✓ 12-15 % bliver mobbet

✓ 20-25 % er moderat til svært overvægtige

✓ 5 % er ordblinde - 20 % er læsesvage

✓ 1 % (12.000 mellem 0 & 17 år) er anbragt udenfor hjemmet

✓ 25 % har søvnproblemer

✓ 7 % lider af socialfobi (angstform)

✓ 60 % oplever sig nogle gange eller (10-25 %) ofte ensomme (alle 3 former)

✓ 8-10 % af danske unge har eller har haft en psykisk sygdom

✓ 30.000-40.000 børn og unge har problematisk spilleadfærd (stor risiko for ludomani)

✓ 36.000-40.000 oplever inden deres 18. år en forælder i fængsel  

✓ 70 % af de psykisk syge unge føler sig overset i skolen

✓ 60 % er nervøse for at fortælle om deres psykiske udfordringer

✓ 15 % kan ikke lide at gå i skole 

✓ 60.000 danske børn lider af ADHD - 6.000 har Tourettes Syndrom

✓ 2 % lider af spiseforstyrrelser - ca. 25 % vægtregulerer med mad - 80 % har slanket sig (piger)

✓ 10-12 % lider af en fysisk sygdom

✓ 15 % vil blive ramt af depression på et tidspunkt i livet (2-5 % i ungeårene)

✓ 5-10 % af alle børn og unge ville få en angstdiagnose - 30-40 % har angst nogle gange eller ofte

✓ 15 % af alle børn og unge har skadet sig selv med vilje

✓ 20 % af en gymnasieårgang har skadet sig selv med vilje

✓ 50 % af en gymnasieårgang har indirekte skadet sig selv med vilje

✓ 20 % har alvorlige tegn på mistrivsel i deres daglige liv

✓ 50 % af de selvskadende børn og unge har selvmordstanker 

✓ 10.000 familier belastes af selvmordsadfærd (søskende overses) … med mere



Forskellige symptomer … hver dag

SFI 2014



Og gamle oplever flest tab …

Tab af 

✓ Ægtefælle

✓ Funktioner

✓ Rolle

✓ Betydning & nytte

✓ Hurtighed

✓ Mental (& fysisk) styrke

✓ Indflydelse osv.

Det betyder også

‘tab af mening’ 

&

‘tab af livslyst’



Barn / ung               Voksen                Ældre / gammel

Ensomhed knyttet til                       Ensomhed knyttet til Ensomhed knyttet til

Identitetsudvikling Identitetsfastholdelse Identitetsafvikling

Hvem/hvad er jeg ?                  Hvad kan jeg? Hvem er (var) jeg?

Hvad kan jeg (ikke)?                (Hvem er jeg?)     Hvad kan jeg (ikke mere)?

Her og nu Erfaring Her og nu

(lige nu) (svært ved liv i nuet) (og i fortiden)

Fremtidsforventninger Fremtidsdrømme Fremtidsrealisme

Kort om ‘ensomhed og alder’



En udfordring for samtaler

– som katten og garnnøglet

http://picasaweb.google.com/lh/photo/fFCyQo6fZotsJOwq6-LG4w?feat=embedwebsite


Når der ingen nære 

relationer er
(isolere sig / blive isoleret)

• Jeg har kun mig selv

• Ingen, jeg orker at være 

sammen med

• Ingen, der gider være 

sammen med mig

Relationel (social) ensomhed 



Emotionel (følelsesmæssig) ensomhed

Når vi er alene med 

vores følelser

• Kun jeg har det sådan – og

ingen andre

• Jeg kan ikke dele mine følelser

med nogen

• Jeg savner nogen (eller noget)

• Jeg mangler ord

• Jeg føler mig tom & forladt …

• Jeg skammer mig

• Jeg er sur og vred (frustreret)



Når vi oplever meningsløsheden 

• Hvad er meningen med mit liv (nu)?

• Hvilke forkerte valg har jeg begået  i livet? 

• Hvad betyder døden og smerten for mig?

• Kan meningsløshed være meningsfuld?

• Hvilke svigt har jeg gjort?

• Hvorfor er det så uretfærdigt?

• Hvorfor netop mig?

Eksistentiel (tankemæssig) ensomhed



• Hvem er jeg (nu)? 

• Hvad er meningen med  mit liv? 

• Har jeg givet mit liv mening?

• Hvordan får jeg mening?

• Hvor er jeg på vej hen (nu)?

• Har jeg gjort det rigtige?

• Hvordan gør jeg det rigtigt?

• Har jeg været god nok?

• Er jeg god nok?

• Traf jeg de rigtige valg i livet?

• Hvilke valg har jeg egentlig?

• Hvordan skal jeg dø?

• Hvad er døden for noget?

• Hvorfor har jeg smerter? 

• Hvad, hvis jeg tog mit eget liv?

• … og mange, mange flere

Alle de eksistentielle spørgsmål… som gør ensom



Ensomhed kommer aldrig ‘ud af den blå luft’

Ensomhed kommer altid ‘ud af noget andet’



Ensomhed i en kognitiv forståelsesramme

Tanker Følelser

Krop

Adfærd
(ensomhed)

Omverden Omverden

Omverden

Omverden



Tre typer ensomhed
En forudsætning for alle samtaler om ensomhed

Ensomhed

Eksistentiel

Tankemæssig

Emotionel

Følelsesmæssig

Relationel

Social

Når vi oplever 
meningsløsheden 

Hvad er meningen og 

hvorfor netop mig?

Hvad er døden for mig?

Hvem er jeg (nu)?

Hvad kan jeg (nu)?

Hvad med mine svigt?

Er jeg andeledes?

Når jeg oplever at være 
alene med mine følelser
Kun jeg har det sådan og 

ingen andre

Jeg er ikke hel - og forladt

Jeg mangler ord

Jeg føler tomhed og skam 

Savn er som fysisk smerte

Jeg har ikke lyst til noget

Når der ikke er nogen 
nære relationer 

Jeg har kun mig selv

Snakker ikke med nogen

Andre ser mig ikke

Der er ingen, jeg har lyst til 

at være sammen med

Der er ingen, der vil være 

sammen med mig



Ensomhedsomfang
Tre længder af ensomhed

Flygtig og 

kortvarig

Afgrænset af 

tid og sted

Langvarig eller 

kronisk



www.ensomhed.info

www.ungeogensomhed.info



Brug de 3 former for ensomhed aktivt …

Hvor har du mødt de 3 former for ensomhed?  

Fortæl dine iagttagelser

Lyt  … diskuter ikke

Iagttagelse af ensomhed



Køn og kommunikation

... eller overdrivelse fremmer forståelsen

Mænd?

Kvinder?



Kvinder:

Organiserer relationer

”Hvordan har vi det?

Mænd:

Organiserer handlinger

”Hvordan gør vi det?”

Relationer og handlinger



Reaktioner i kriser

Kvinder:

Søger trøst og trøster

Jeg føler, derfor er jeg

Mænd:

Søger handling og handler

Jeg handler, derfor er jeg



Kvinder: Tænker konsekvenser

”Hvad nu, hvis?”

Mænd: Håber det bedste

”Det går nok ikke så galt”

Reaktioner på fare & risiko



Det er farligt at gøre sig 

forestillinger om 

virkeligheden, for den har en 

tilbøjelighed til at blive, som 

man forestiller sig den. (F. Savater)

Vores forestillinger om virkeligheden (de andre)



Det er som regel aldrig kun 

problemet, der er problemet

Men det er ofte måden, vi tænker
om problemet, der er problemet

Samtaler om svære & tunge emner



Samme indhold … stor forskel

Hvordan har du det? Fint

Hvordan har du det? Fint

Hvordan er det at være dig? …

Svært, hårdt, dårligt, ikke så godt … osv.

Hvorfor har du det dårligt? Tjah…

Ja, jeg ved at det er hårdt at være i din situation.

Kan du fortælle mig, hvordan er det?

Måske du kan give mig et eksempel på, 

hvornår det er værst?



Hvad er svært for dig at tale om?

Øvelse 

• Hvad er svært for dig at tale om? (Jo, der er noget!)

• Hvad kan du skamme dig over i en samtale? (Jo, der er noget!)

• Hvilke ‘typer’ har du svært ved at tale med? (Jo, der er nogle!) 



Selvforstærkende spiral

Mistrivsel

Krise

Depression

Ensomhed

Isolation

Alenehed

Tavshed 

Skam

Resignation

Virkeligheden 

forsvinder ikke, 

bare fordi ‘man’ 

lukker øjnene

Døds- og 

selvmords-

tanker



Skam • ensomhedens følgesvend
Skam og ensomhed er forbundne kar - både som årsag og virkning

Skam over at

✓ være den, man er (eller er blevet til)

✓ være ensom / føle skam

✓ være forkert, anderledes, mærkelig 

✓ blive ignoreret, overset, usynliggjort, talt ned til

✓ blive nedgjort og krænket

✓ være alene med tanker og følelser

Skam  … fører til mere skam ... (skamcyklus)



Usynliggørelse & manglende 

anerkendelse føder afmagt

Skam og ensomhed

Når man oplever 

✓ ikke at blive set - men beset

✓ ikke være sig selv bekendt

✓ at ligge andre til last eller

✓ at blive holdt udenfor



SKAM

✓ Jeg er dum

✓ Syn

✓ Væren

✓ Lammende

✓ Ingen undskyldninger

✓ Løsning: respekt & anerkendelse

SKYLD

✓ Jeg har gjort noget dumt

✓ Hørelse

✓ Gøren

✓ Handling

✓ Kan undskyldes

✓ Løsning: tage ansvar

Skam & skyld



Kan ikke

Tør ikke

Må ikke Vil ikke

Bør ikke

Kaos

Tavshed • også ensomhedens følgesvend

Ensomhed gør tavs

og tavshed gør ensom

Se Når tavsheden taler på www.gjconsult.dk

http://www.gjconsult.dk/


Øvelse

• Hvornår kan tavshed være bedre end ord?

• Er du nogensinde blevet holdt udenfor? 

Hvordan var det?

• I hvilke situationer kan du selv blive tavs 

• Hvilke følelser  & tanker har du da?

Usynliggørelse



Brug de 4 H’er 

• Hold fast

• Hold ud

• Hold om

• Hold mund (og lån ord)

• (Herefter Henvis)

Lyt først · og spørg så
(Husk ensomheder, tavsheder & skammen)

Ensomme med ‘tunge’ behov



Søndag
=
Samtaledag



• Vær personlig forberedt 

• Tænk: hvad er det værste, der kan ske?

• Vær mentalt til stede

• Aktiv lytning = 2 ører + 1 mund

• Spørg åbent og nøgternt - undlad ’hvorfor’

• Vær realistisk (brug f.eks. ikke ’falsk’ trøst)

• Åbne og klare spørgsmål

Forberedelse til samtaler



Samtaler med (tungt) ensomme

• er du nærværende og lyttende (’det vil jeg gerne høre mere om’)

• stiller du klare spørgsmål (hvad, hvordan, hvornår – sjældent ’hvorfor’)

• erkender du den andens situation (‘det er godt nok hårdt at være dig’)

• bruger du din livserfaring (og din faglighed og erfaring)

• låner du den anden ord (tænker højt; taleboble; andre som dig osv.)

• er du ’værende’

Jeg Borger
Sympati

Empati

Brug eventuelt Forebyggelsesguiden



Frivillig eller

Fagperson
Borger

Sympati

Antipati

Empati

Vi samtaler med hele vores personlige ’rygsæk’ 

… egne oplevelser med ensomhed, dødsfald, kriser …

Jeg … et samtaleredskab



Sådan vil vi helst se samtaler 



• er du grænseoverskridende (egen og andres)

• lytter du ikke

• giver du gode råd og sammenligner 

• ved du bedst

• fokuserer du på din egen fortælling

• gør du - og vil handle på den andens vegne

Når du er privat (undgå at ..)



Ideel samtale
Om at ‘komme hele vejen rundt’

Afklarende / fakta

Udviklende /

tankevækkende

Fortid /

undersøgende

Fremtid / 

aktiverende 

1) Hvad 

drejer det 

sig om?

2) Hvilken 

betydning 

har det?

3) Er der 

andre 

muligheder?

4) Hvordan  

kommer vi 

videre?



Redskab

(Frivillig)

Refleksion

(Hjælper)

Rolle

(Ensom borger)

Redskab, rolle og refleksion



• Du spiller ikke skuespil, når du samtaler med en borger

• Du er dig selv som frivillig, og spiller ikke til skue

• Forsøg at reagere, som du normalt ville reagere (mærk dig selv)

• Undgå at overdrive eller karikere 

• Hold fokus på borgeren og borgerens historie

• Du optræder ikke for et publikum

Frivillig … uden skuespil



Målet er at give mulighed for

• refleksion, nye idéer og muligheder

• at strukturere: spørge - lytte - reflektere

• dialog med engagement, ligeværd og ny erkendelse

Enhver vil have udvikling, men ingen vil have forandring.

Søren Kierkegaard

Refleksion og reflekterende team



Jeg

• vurderer ikke - bedømmer ikke

• spørger imødekommende og åbent

• er konstruktiv og nysgerrig

• bevarer overblik

• skaber rum for eftertænksomhed

• er aktivt, lyttende og respekterende

• er neutral

• giver ikke gode råd og løsninger

Jeg som reflekterende



• Vil det give mening for borgeren, at blive spurgt om ... ?

• Det borgeren siger, får mig til at tænke på, om ... !

• Hvordan mon borgeren tænker om … ? 

• Det undrer mig, at borgeren siger at ... !

• Lad os forestille os at borgeren tænker, at ... ! 

Åbne refleksioner i 

forhold til brugeren

Reflekterende spørgsmål



• Har den frivillige muligvis tænkt på at … ?

• Hvad gør det, hvis den frivillige giver mere tid … ?

• Måske den frivillige også kunne ... !

• Kunne det hjælpe, hvis den frivillige holdt fast i … ?

• Hvor mon samtalen kom hen, hvis den frivillige ... ?

• Hvad ville der ske, hvis den frivillige spurgte om … ?

Åbne refleksioner i 

forhold til den frivillige

Reflekterende spørgsmål



Reflekterende spørgsmål … eksempler

• Har du nogen gange tænkt på at … ?

• Du fortalte før, at (… …) har jeg forstået  dig helt eller kan du tilføje lidt ?

• Jeg tænker, om du måske også kunne ... ?

• Andre har fortalt mig, at (…. …) Hvad tænker du om det ?

• Hvad ville der ske, hvis du … ?

• Kunne det hjælpe, hvis … ?

• Hvad gør det mon, hvis  … ?

• Må jeg tænke højt (… …)

• Kan du finde andre ord om (… …) ?



Hvor finder jeg mere?

VÆR IKKE BANGE FOR ANGSTEN

www.ensomhed.info

(stort materiale)

www.ungeogensomhed.info

(film og materiale)

www.angstforeningen.dk/vaerikkebange (stort materiale)

www.gjconsult.dk 
(mange film & materialer under ‘Eksempler’)

www.trivsel-i-skolen.dk

(film og meget materiale)



Bog & guide om ensomhed

Bestil på info@gjconsult.dk

Kursuspris 100,00 + 

moms & forsendelse

Kursuspris 20,00 + 

moms & forsendelse

Se et eksemplar af bogen på FrivilligCenter Roskilde



Vi siger mange tak for opmærksomheden

Se meget mere på www.ensomhed.info


