
R
Ring til en du savner og 
holder af-
I morgen kommer ikke 
altid!             Citat: Erik, 58år

Ring til en du savner og 
holder af-
I morgen kommer ikke altid!             
Citat: Erik, 58år

Bank på din 
nabo´s dør i 

morgen og smil J

Bank på din 
nabo´s dør i 

morgen og smil J

En skilsmisse 
gør ondt 

Men 
ensomheden 

bagefter
Piner mig

Citat: Hanne, 46 år

En skilsmisse gør ondt 
-Men ensomheden 

bagefter
piner mig

Citat: Hanne, 46 år

Jeg kan ikke lave mad
Jeg kan ikke vaske tøj

-
Jeg kan føle ensomheden 
efter jeg mistede min kone

Citat: Svend, 84 år

Jeg kan ikke lave mad
Jeg kan ikke vaske tøj

-
Jeg kan føle ensomheden 

efter jeg mistede min kone
Citat: Svend, 84 år



Ensomhed er ikke lykken
- Men min virkelighed
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for at sige noget 
dumt! 

Citat: Julie, 16 år
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Citat: Gitte, 12 år
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