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Igen i år afholdes det efterhånden berømte 

Folkemøde på Bornholm i juni måned. 

Mange mennesker vil valfarte til klippe-

øen for at opleve, lytte, debattere og 

nyde. I år forsøger arrangørerne noget 

nyt – Civiltinget, hvor mindre bemid-

lede organisationer får mulighed for i 

løbet af tre kvarter at skabe en event.

”Efterladte efter Selvmord” har søgt 

om – og fået tilladelse til at holde – 

en sådan event. Det sker fredag den 

17. juni kl. 11.45 i Allinge, hvor Karin 

Westh sammen med tre medlem-

mer fra bestyrelsen vil prøve at starte en 

debat under overskriften : ” Selvmord er da 

noget, man taler om – eller…..?”

Til rådighed for os – udover de nødvendige faciliteter – vil 

der være en mediator, der vil hjælpe med alt relevant. Vores 

mediator er Jesper Grunwald også kendt som Taxamanden. 

Han er tidligere journalist på DR.

Karin Westh har velvilligt stillet sig til rådighed, 

hvilket vi skylder hende en stor tak for.

Fra bestyrelsen deltager Hanne 

Tang, Karin Zedeler og underteg-

nede, som i næste nyhedsbrev 

forhåbentlig vil kunne berette om 

et godt arrangement.

Lars Agertoft Iversen

Indhold

http://www.efterladte.dk
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Jorit Tellervo, sygeplejerske, kunstner og 
forfatter m.m., holdt et indholdsrigt fore-
drag ud fra temaet: ”Sorg og selvmord – 
efter tab af ægtefælle” Karin Zedeler giver 
her et referat af Jorits foredrag: 

Ved årsmødet var Jorit Tellervo inviteret som 

oplægsholder. Hun har sidste år udgivet 

bogen ”Sorg – når ægtefællen dør”, som blev 

omtalt i sidste nyhedsbrev som introduktion 

til hendes oplæg. 

Titlen på hendes oplæg var: Sorg og selv-

mord – efter tab af ægtefælle. Jorit talte især 

om selvmord blandt ældre efterladte, som 

er et ret overset problem. Hun nævnte, at en 

søgning på bibliotek.dk efter ældre/selvmord 

gav 304 henvisninger mod unge/selvmord 

med 1471 henvisninger. Det siger noget om 

fokus. Der er en tilbøjelighed til at vurdere 

sorgen over et gammelt menneske som 

mindre væsentlig end sorgen over en ung, 

hvor hun påpegede, at det ikke er alderen, 

der afgør sorgens intensitet men relatio-

nen til afdøde. Det første spørgsmål, som 

stilles, når vi hører om et dødsfald, er også 

ofte: hvor gammel blev han/hun?, og hun 

nævnte de mange kommentarer, som ofte 

fremføres: ”I har da haft mange gode år sam-

men”, eller ”Det var da godt, at hun endelig 

fik fred”. Det vil for den efterladte føles som 

en negligering af sorgen.

I ovennævnte bog er der et interview med 

datteren af en mand, som helt mistede  

livsmodet, da hans ægtefælle døde, og han 

endte med at tage sit liv. Jorit læste hele 

afsnittet op, og det gav et klart billede af, 

hvordan et menneske kan drives til selv-

mord. Det viste sig, at han havde nævnt for 

flere forskellige, at han havde anskaffet sig et 

reb, men ingen havde reageret på det.

Derefter fik vi en gennemgang af den ret 

nye model over sorgforløb, tospors model-

len, hvor den sørgende skifter mellem to 

spor, tabssporet med sorgen, som forløber 

mellem fortid og nutid, og det genopret-

tende spor, som forløber mellem nutid og 

fremtid, hvor den efterladte indstiller sig på 

den nye virkelighed. Modellen er grundigt 

beskrevet i bogen. En fordel ved denne 

model er bl.a., at det bliver legitimt at være 

glad selv kort efter dødsfaldet, det kan ellers 

let føles skamfuldt, som om man allerede er 

kommet over sorgen.

Jorit talte også om omgivelsernes berørings-

angst i forhold til den efterladte, som giver 

sig mange forskellige udslag som at holde 

sig væk eller lade som ingenting. Dette kan 

skyldes angst for at mærke døden, for tårer 

eller for at sige noget forkert og rippe op i 

sorgen.

Vi fik en gennemgang af forskellige former 

for støtte fra pårørende, andre efterladte og 

professionelle. Der er i de senere år kommet 

mere opmærksomhed på behovet for støtte, 

bl.a. er antallet af sorggrupper stigende især 

i folkekirkens regi.

Jorit er også maler, og hele foredraget blev 

understøttet af en lang række af hendes 

portrætter af de gamle mennesker, hun har 

haft kontakt med. Det var en række meget 

udtryksfulde billeder, som var med til at 

sætte fortællingen i relief.

Jeg bemærkede et sted et citat af Joan 

Didion fra bogen ’Et år med magisk tænk-

ning’: ”Sorg viser sig at være et sted, ingen af 

os kender, før vi når frem”. Det er vi jo nok 

mange, der vil skrive under på.

Alt i alt var det et varmt og empatisk fore-

drag, som alle sikkert fik udbytte af, selvom 

emnet umiddelbart lød lidt smalt.

Karin Zedeler 

Se Jorit Tellervos slides på:
http://www.efterladte.dk/aktiviteter.aspx
”Materiale fra foredrag med mere”

Søndag den 6. marts afholdt Landsforeningen for efterladte efter selvmord 
årsmøde og generalforsamling på Hotel Radisson i Odense

Årsmøde og generalforsamling

http://www.efterladte.dk
http://www.efterladte.dk/aktiviteter.aspx
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Årsberetning
Generalforsamling den 6. marts 2016

Formand,  
Lars A. Iversen

 
 
 
 
 
 
 

På eftermiddagens generalforsamling 
aflagde foreningens formand,  
Lars A. Iversen følgende årsberetning:

Da Hanne Svensmark for cirka et år siden 

som formand for vores forening indledte 

sin årsberetning, gjorde hun det ved at sige, 

at hun var stolt over at være formand for 

en forening med en så flittig og engageret 

bestyrelse. Jeg kan helt og fuldt gøre Hannes 

ord til mine. Alle i bestyrelsen har budt ind 

med, hvad de var bedst til. 

Det har betydet, at der i foreningens regi har 

været stor aktivitet. At nævne alle arrange-

menter og gøremål, foreningen/bestyrelsen 

har været indblandet i, vil føre alt for vidt.

Der har været afholdt en lang række cafemø-

der over hele landet – i Ringe, København, 

Fredericia, Holstebro, Thisted og Århus for 

blot at nævne nogle. Sidstnævnte – Århus 

– er en ny lokalkreds eller måske rettere 

genskabt ditto, som er blevet etableret 

takket være Kristinas store indsats. Vi skylder 

hende en stor tak for gang på gang at tage 

den lange tur fra Støvring til Århus.

Også temamøder har der været afholdt 

flere steder. Senest i Skanderborg, Køge og 

Herning – igen blot for at nævne nogle ek-

sempler. Vore trofaste venner Karin Westh og 

Morten Holler har stået for det professionelle 

input – og som altid gjort det godt. Møder 

med foredrag har fundet sted flere gange, 

flere steder i landet. 

Et seminar blev det også til, velbesøgt og 

dygtigt ledet af Hanne Svensmark og Karin 

Westh – så godt at vi igen i år inviterer til se-

minar på Trinity ved Fredericia med samme 

besætning.

I november afholdt foreningen et seminar 

for unge. Rebekka og Kristina var med sam-

men med en psykolog, Louise, og det var 

en succes, lutter positive evalueringer fra de 

deltagende. Tak for en fin indsats fra de tre 

damer.

Også walk and talk er blevet etableret med 

stor succes i det nordsjællandske ,takket 

være Mette Louise Nordsted. Det er rigtig 

dejligt med lokalt engagement og fornyelse.

En velfungerende hjemmeside og stor aktivi-

tet på Facebook skal også nævnes.

Vi har naturligvis også afholdt en række 

bestyrelsesmøder – alle særdeles effektive 

og frugtbare. 

Frivilligmarkeder har nogle af vores frivillige 

også deltaget i. F.eks i Esbjerg, i Thisted og i 

Ålborg.

I årets løb har jeg på foreningens vegne ført 

nogle samtaler med Nefos, som har medført, 

at vi fremover henviser til hinanden, når det 

er relevant og henviser til vore respektive 

arrangementer.

10. september – selvmordets dag – blev 

markeret ved højtideligheder i bl.a Køben-

havn og Ålborg. Af andre aktiviteter skal 

følgende nævnes: En søsterorganisation 

fra USA henvendte sig med en anmodning 

om at holde en mindedag for selvmord. Jeg 

kunne meddele, at en sådan dag havde vi al-

lerede – den 10. september, hvor Wertherpri-

sen som bekendt bliver uddelt og hvor der 

bliver afholdt højtideligheder i diverse kirker. 

Et egentligt samarbejde med USA bliver der 

nok næppe tale om. I parentes bemærket 

har de et budget på mere end 100 millioner 

kr., så det er nok for stor en mundfuld for os. 

>>

http://www.efterladte.dk
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Endvidere har vi givet vores moralske støtte 

til foreningen for spædbørnsdød, støtten fra 

vores side betød angiveligt en del.

For cirka en måned siden deltog jeg som 

foreningens formand i en konference i Kol-

ding arrangeret af Styrelsen for Patientsikker-

hed – Sikker Psykiatri var temaet. Jeg skulle 

komme med et indlæg om at være efterladt 

og komme med forslag til forbedringer til de 

psykiatriske enheder. Om det lykkedes skal 

andre afgøre, men foreningen fik nogle nye, 

gode kontakter, netværk hedder det vist.

Også i medierne har man set og hørt os. 

Hanne Tang var således i landsdækkende 

radio, Ellen og hendes mand er blevet 

interviewet af en journaliststuderende til en 

artikel, som forhåbentlig bliver bragt i Kriste-

ligt Dagblad. Jeg selv er blevet interviewet 

af Familiekanalen, to udgaver, en kort og en 

lang version, som er blevet vel modtaget.

Avisen Murmur – en engelsksproget avis 

for herboende engelsktalende – bragte 

også en stor artikel, hvor jeg udtalte mig på 

foreningens vegne, så ja vi er blevet hørt. 

Et læserbrev i Politiken er det også blevet 

til. En protest mod regeringens forslag om 

nedskæring i Livslinjens tilskud, et forslag 

som heldigvis blev fjernet.

Foreningen har i årets løb modtaget flere 

pengegaver. Bedemændene og private har 

doneret uopfordret, det glæder og gavner. 

Jeg tror, Hanne vil komme ind på det, når 

hun gennemgår regnskabet. Under alle 

omstændigheder vil jeg hermed rette en tak 

for de rundhåndede gaver.

Til sidst blot dette: foreningen har på det 

seneste fået en del nye medlemmer. Det  

er godt og skidt, men viser, at der er brug 

for os. 

Slutteligen vil jeg rette en stor tak til mine 

kolleger i bestyrelsen. 

Tak Ellen for dit enorme arbejde, tak Hanne 

for det trælse regnearbejde, tak Lilli for dit 

fynske engagement, tak Kristina for din 

indsats med at oprette lokalkreds i Århus 

og med Facebook, tak Rebekka for arbejdet 

med hjemmesiden og alt muligt andet, tak 

Karin for dit engagement og vilje til at kaste 

dig ud i arbejdet. Egentlig skulle jeg også her 

rette en tak til Karina, men hun har desværre 

valgt at træde ud af bestyrelsen, men tak 

alligevel – in absentia. Tak også til Marianne 

som desværre blev nødt til at vælge besty-

relsesarbejdet fra.

Mou den 22. februar 2016

Lars Agertoft Iversen

Årsberetning ... fortsat

http://www.efterladte.dk
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Ny formand i Lokalkreds Sjælland
Karin Zedeler er ny formand i Sjællandskredsen og 

Mette Nordsted er ny kasserer. Lars Peter Geertsen 

og Bodil M. Sørensen ønskede ikke at genopstille. 

Tak til Lars Peter og Bodil for det store arbejde de 

gennem flere år har lagt i vores forening! – og  

velkommen til Karin og Mette!

Kontingent 2016
Kontingentopkrævninger udsendes sidst i april 

måned.  Tak til alle vore trofaste medlemmer! 

Jeres medlemsskaber er meget betydningsfulde 

for foreningen, da kontingentindtægterne er for-

eningens økonomiske fundament. Vil man gerne 

undgå besværet med at huske at få betalt til tiden, 

anbefaler vi, at man tilmelder kontingentindbeta-

lingen til PBS.

Selvhjælpsseminar
Selvhjælpsseminaret 9.-10. april er netop afviklet 

med max. antal deltagere. Tak til alle, deltagere, 

undervisere m.fl., som har medvirket til, at det blev 

et godt og vellykket seminar.

Temamøder
Vi har igen i år søgt puljemidler til at afholde 

temamøder. Vi forventer at have svar på ansøgnin-

gen, så vi kan planlægge efterårets temamøder 

lige efter sommerferien.

Frivillig i Efterladte?
Alle som har lyst til og mod på at hjælpe med 

at afholde cafemøder og andre lokale aktiviteter 

for efterladte efter selvmord inviteres til vore 

frivilligseminarer.  Vi forventer at kunne afholde et 

frivillig-seminar lørdag 17. september. Mere herom 

i næste Nyhedsbrev. Men sæt gerne X i kalende-

ren nu!

Tak for donation
Bestyrelsen for Landsforeningen for efterladte 

efter selvmord vil gerne takke for pengegaver, vi 

har modtaget i anledning af Ulrik Gorm Møllers 

bisættelse. Det har glædet os, at familien har valgt 

at bidrage til vort arbejde med at yde støtte og 

hjælp til efterladte efter selvmord.

KORT NYT Landsbestyrelsen 
marts 2016

Kontaktoplysninger vedr. bestyrelsesmedlemmer findes på hjemmesiden: 

www.efterladte.dk under om os , se bestyrelse.

Lars Agertoft Iversen 
Formand

Ellen Bæk  
Næstformand

Hanne Tang Jensen  
Kasserer

Rebekka Petersen 
Sekretær

Kristina Rasmussen Lilli Smed Svendsen

Karin Zedeler Anne Sofie Boye Hansen 
Suppleant 

http://www.efterladte.dk
http://www.efterladte.dk/foreningen/bestyrelsen.aspx


CAFEMØDER MV.

MERE INFORMATION

HOLSTEBRO

Onsdag 27. april

Mødet afholdes kl 19.00-21.00  
i Kultur og Frivillighuset Holstebro, 
Nygade 22, 7500 Holstebro.
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FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

”Selvmord er da noget, man taler om 
– eller …?”

Sted: Civiltinget 
Tid: Fredag 17. juni kl. 11.45 

Aktiviteter maj-juni 2016

Se nærmere om de enkelte  
arrangementer på  
www.efterladte.dk eller på  
www.facebook.com/efterladte

LOKALKREDS SJÆLLAND

Hillerød Walk and Talk

Mette Nordsted inviterer til  
Walk and Talk i Hillerød:

Søndag 8. maj  
Søndag 12. juni. 

Begge dage kl. 13.00-15.00.

Mødested:  
Ved taxierne ved Hillerød station.

CAFEGRUPPE THISTED / NYKØBING

Tirsdag 24. maj.

Mødet afholdes kl. 19.00-21.00  
på Morsø Folkebibliotek,  
Holgersgade 7, Nykøbing Mors.

MIDTFYN

Tirsdag 3. maj 
Tirsdag 7. juni 
Tirsdag 5. juli 
Tirsdag 2. august.

Møderne afholdes kl. 19.00-21.00  
i Frivilligcenter Midtfyn,  
Østre Ringvej 39, Ringe.

LOKALKREDS  
NORDJYLLAND / AALBORG

Torsdag 12. maj  
Torsdag 9. juni.

Møderne afholdes kl. 19.00-21.00  
i De frivilliges Hus, Mølholmsvej 2.

LOKALKREDS  
MIDTJYLLAND / AARHUS

Tirsdag 10. maj  
Tirsdag 14. juni.

Møderne afholdes kl. 19.00-21.00  
i Frivilligcenter Aarhus,  
Grønnegade 80.

http://www.efterladte.dk
http://www.efterladte.dk
http://www.facebook.com/efterladte
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Har du mailadresse...?
... og modtager du dette nyhedsbrev 
med almindelig post, vil foreningen 
rigtig gerne have din mailadresse, da det 
sparer os for udgifter til print, kuverter og 
porto. Husk også at fortælle, hvis du får 
en ny mailadresse. 

Skriv til Hanne Tang på  

hanne@tang.dk eller Ellen Bæk  

på nordjylland@efterladte.dk.

Gaver til  
Landsforeningen
Hvis du vil give generel støtte tilLands- 
foreningen for efterladte efter selvmord, 
kan du sende en mail til foreningens  
kasserer på: 
 
hanne@tang.dk eller blot indbetale eller 
overføre det ønskede beløb til vores  
konto i Danske Bank:  
Reg.nr. 1551 – kontonr. 40008349.

Du kan også bruge Mobile Pay: 

21 16 70 77

Hvis du vil give støtte til en specifik  

lokalkreds, skal du skrive det på.

Vi har en side på facebook, der kan findes 

her: www.facebook.com/efterladte

Er du på facebook, så gå ind på siden og 

giv os et like, så får du mulighed for at følge 

med i vores nyheder.

Vi har også en gruppe, der kan findes under 

navnet: ’Foreningen Efterladte efter selv-
mord’. 

Denne gruppe er en åben gruppe, der især 

handler om foreningens aktiviteter og orien-

tering fra og spørgsmål til bestyrelsen.

 

Lukkede grupper
Vil du gerne deltage i et forum, der er bereg-

net til erfaringsudveksling mellem Efterladte 

og mulighed for at skabe netværk, anbefaler 

vi grupperne: 

’Jeg har mistet til selvmord  
– eller kender en der har’.  
Oprettet af Carina Lund og Diana Lund.

’Forum for efterladte efter selvmord’,  
Oprettet af Marie Vigdís Madsen.

Det er lukkede grupper, så det er kun med-

lemmerne af gruppen der kan læse, hvad 

der slås op her. 

Kalender 
Hold øje med kalenderen på hjemme- 
siden, her kan du se hvor vi har tema- 
møder og andre arrangementer.

Find foreningen 
Efterladte på Facebook

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus 

Fond har åbnet mulighed for at efterladte 

efter selvmord kan søge om et legat. 

Det kan eksempelvis være til: Rejseudgifter 

og andre aktiviteter i Landsforeningen for 

efterladte efter selvmord, psykologhjælp, 

nødvendige daglige hjælpemidler, fx vaske-

maskine, pc, tablet, mobiltelefon, konfirma-

tion, jul m.v. 

Fondsbestyrelsen holder møder med jævne 

mellemrum.

På vores hjemmeside kan du finde ansøg-

ningsskema til fonden og oplysning om 

hvem ansøgningen skal sendes til. Skemaet 

er vejledende, så det kan enten printes ud 

og udfyldes, eller man kan sende sin egen 

ansøgning.

Legat for efterladte

http://www.efterladte.dk
mailto:hanne%40tang.dk?subject=
mailto:nordjylland%40efterladte.dk?subject=
mailto:hanne%40tang.dk?subject=
https://www.facebook.com/efterladte?fref=ts
http://www.efterladte.dk/tilbud/fonde/vagnlarsen.aspx
http://www.efterladte.dk/tilbud/fonde/vagnlarsen.aspx



