


Om foreningen
Mange mennesker ved ikke, hvordan man taler med  
efterladte efter selvmord. Derfor oplever mange efter-
ladte at blive isoleret i sorgen.

I Danmark sker der op mod 800 selvmord om året.

Hvert dødsfald berører fire til fem andre mennesker, og 
dette er blot de nærmeste pårørende. Det betyder, at der 
hvert år er langt over 4000 mennesker, der oplever, at en 
af deres nære har taget sit eget liv. 

På denne baggrund blev Landsforeningen for efterladte 
efter selvmord stiftet i november 2002.

Vi kan løfte og hjælpe
Foreningen har til formål at skabe mulighed for, at efter-
ladte kan møde andre med lignende erfaringer. Vi ved, at 
det kan løfte og hjælpe at møde nogen, der har oplevet 
det samme som en selv. 

Foreningen består hovedsageligt af frivillige, som selv er 
efterladte.

Vi er et sted, hvor sorgen er lovlig og hvor ingen i misfor-
stået hjælpsomhed siger: ”Skulle du nu ikke se at komme 
videre?”

Det vigtigste er netværksarbejdet, men vi arbejder også 
for at komme til orde i offentligheden og hjælpe med at 
bryde tabuet om selvmord.



Det kan vi tilbyde

-  Vi skaber mulighed for at danne netværk.  
Flere steder i landet har vi lokalkredse, og 
vi afholder temaaftener rundt om i landet.

-  Vi afholder selvhjælpsseminarer, seminarer 
for unge samt seminarer for frivillige.

-  Hvert år i marts har vi årsmøde med fore-
drag et centralt sted i landet.

-  Kontakttelefonen. Det er en telefonsvarer, 
som aflyttes af frivillige efterladte 2-3 
gange ugentligt. Vi ringer tilbage til dig, 
hvis du efterlader en besked.

-  Vi udsender to til tre nyhedsbreve om året 
og orienterer jævnligt om vores arrange-
menter på hjemmesiden og på Facebook.



Bliv medlem
Ved at melde dig ind støtter du vores arbejde for  
at nå ud til andre efterladte og bryde tabuet.

 

Årligt medlemskontingent

Enkeltpersoner  200,- 
Husstande  300,- 
Pensionister/studerende  125,- 
Virksomheder/organisationer  500,-

Bankoverførsel 
Indbetales på: konto 1551 - 40008349.  
Husk navn, adresse og evt. e-mail på overførslen.

Mobile Pay 
Indbetales på tlf.: 21 16 70 77

info@efterladte.dk  ·  Tlf. 70 27 42 12

www.efterladte.dk

                  : Efterladte efter Selvmord

Scan koden og 
gå direkte ind på 
vores hjemmeside.
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