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Indhold

En af de unge, som her i Nyhedsbrevet 

fortæller om, hvordan hun har oplevet sin 

deltagelse i foreningens seminar for unge 

efterladte, skriver, at hun på seminaret har 

oplevet, at hun kunne tale med de andre 

unge om selvmord, som om det er et 

”normalt” emne. Selv om vi i flere år har talt 

om at bryde tabuet ved selvmord, er det 

stadig sådan, at mange af vi, som har mistet 

en af vore kære ved selvmord, har svært ved 

at tale om det med mennesker, vi møder i 

vores dagligdag. Vi oplever, at vi tit kommer 

til at ødelægge den gode stemning, hvis vi 

bringer emnet på bane. Det må ikke blive 

”normalt” at tage sit liv, men vi, som er efter-

ladte, har brug for at kunne tale om det som 

et ”normalt” emne!

Det har været en glæde at opleve, hvordan 

DR her i efteråret har hjulpet med til at bryde 

tabuet om selvmord. I ugerne 36 – 38, i 

anledning af ”World Suicide Prevention Day, 

10. september, satte DR fokus på selvmord 

i en række udsendelser, hvor temaet blev 

belyst fra flere vinkler. I DR1 dokumentaren 

”Min fars farvel” møder man tv-vært Peter 

Ingemann, skuespiller Pernille Højmark, 

kommunikatør Anna Thygesen og journalist 

Mikkel Frey Damgaard, som alle har mistet 

deres far til selvmord. I to udsendelser står 

de frem og fortæller deres personlige histo-

rier. I dokumentarserien ”Jeg vil dø” er det 

Anders Lund Madsen, der kigger tabuet om 

selvmord i øjnene. I løbet af tre udsendelser 

møder vi en række personer, der har haft 

selvmord tæt inde på livet.

Der var tale om udsendelser af høj kvalitet, 

som behandlede temaet på en respektfuld 

måde. Mange seere så disse udsendelser, 

hvilket gjorde, at emnet selvmord i septem-

ber og oktober måned blev italesat både i 

medierne, på arbejdspladserne og når  

venner eller familier var samlet.

Har man ikke set udsendelserne, eller har 

man lyst til at se dem igen, har vi linket til 

de to dokumentarserier på hjemmesiden: 

http://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-

fra-foredrag-mm/

Vi nærmer os julen, som er en tid, hvor de 

fleste af os mærker, at der er nogen, vi sav-

ner. Vi kan selv være med til at bryde tabuet 

ved at sige højt, hvordan vi har det. Og ved 

at tillade os, at mindes. Måske ved at hænge 

et julehjerte på træet, som den vi savner, 

har flettet. Eller synge en bestemt julesalme. 

Bare vi gør det på den måde, der passer os 

bedst!

Med ønsket om en glædelig juletid  

og et godt nytår til alle!

Hanne Tang

http://www.efterladte.dk
http://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/
http://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/


På bestyrelsens møde 30. septem-
ber besluttede vi, at vi i weekenden 
5. – 6. januar afholder et 2-dages 
strategimøde, hvor vi udover et 
bestyrelsesmøde, kan få løst andre 
arbejdsopgaver. 

Som tiden går og foreningen udvik-
ler sig, sker der ændringer i opgaver, 
aktiviteter og prioriteringer. Derfor 
er der behov for at afsætte tid til en 
grundig gennemgang af Lands-
foreningens formål, handleplan 
og vedtægter. For eksempel blev 
handleplanen sidst opdateret i 2010. 
Vi vil også gennemgå ”Gensidige 
forventninger til samarbejdet mel-
lem bestyrelsen og lokalkredsene / 
andre frivillige”.

Bliver der tale om, at bestyrelsens 
foreslår ændringer i foreningens 
vedtægter, vil disse blive fremlagt til 
eventuel vedtagelse på generalfor-
samlingen 3. marts. 

Hanne Tang

Strategimøde  
i januar
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Formiddagens oplægsholder er forfatteren 

Bo Østlund. Bo er journalist og forfatter til 

bl.a. en række portrætbøger. Senest er han 

nok kendt af mange for bøgerne ”Modne 

mænd” og ”Modne kvinder”, som rummer 

en række samtaler om ”livets patina”.

Bo er også efterladt efter sin fars selvmord 

mange år tilbage, og måske er det derfor, 

han er ved at søsætte en plan om at tale 

med og skrive om en række efterladte efter 

selvmord.

Årsmødet byder også på ”spørgetime”, hvor 

du har lejlighed til at spørge bestyrelsen 

om, hvad du nu måtte have på hjerte.

Efter en frokost er der generalforsamling 

for foreningens medlemmer. Her be-

handler vi både årsberetning, regnskab, 

budget og indkomne forslag. Og ikke at 

forglemme er der valg til bestyrelsen. Tre 

bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

er på valg.

P.t. ved vi, at ét medlem ikke ønsker gen-

valg til bestyrelsen. Det betyder også, at 

mindst én plads skal nybesættes. 

Så nu er det tid at overveje, om du vil 

være med til at præge foreningens videre 

arbejde og indsats for alle os, der er eller 

bliver efterladte efter selvmord.

Om at arbejde i landsbestyrelsen
Selv har jeg deltaget i bestyrelsesarbejdet 

siden marts 2017, og det har været en god 

oplevelse på flere måder.

Jeg har oplevet at blive del af en flok 

hjertevarme mennesker, som formår at få 

møderne til at glide på en dejlig uformel, 

men alligevel effektiv måde.

Jeg fornemmer, at arbejdsopgaverne er 

blevet fordelt i forhold til, hvad man er 

bedst til, men man undergår jo også en vis 

faglig udvikling undervejs.

Og på det helt personlige, så giver det mig 

en god fornemmelse at jeg, ved nu at være 

aktiv, kan sige tak for den hjælp jeg tidli-

gere har modtaget af andre aktive frivillige.

Så hvad med dig?

Vi glæder os til at se dig i Odense den  

3. marts 2019.

Nærmere oplysninger om program og 

deltagelse i årsmøde og generalforsamling 

vil blive sendt til alle medlemmer først i 

det nye år. Opslaget kan allerede nu ses 

på hjemmesiden: http://efterladte.dk/

aktivitet/aarsmoede-og-geralforsamling-

odense/ 

Ole Specht Jensen

Årsmøde og  
generalforsamling 
med nyvalg til bestyrelsen

Landsforeningen for Efterladte efter selvmord holder årsmøde og generalforsamling søndag den 3. marts. 
Vi mødes på Odeon i Odense. 

http://www.efterladte.dk
http://efterladte.dk/aktivitet/aarsmoede-og-generalforsamling-odense/
http://efterladte.dk/aktivitet/aarsmoede-og-generalforsamling-odense/
http://efterladte.dk/aktivitet/aarsmoede-og-generalforsamling-odense/
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Tak til de fire deltagere, som har delt deres 

tanker om seminaret med os:

TANJA
Jeg tog hjem fra weekenden med en følelse 

af ikke at være alene. Det var et helt særligt 

fællesskab, hvor der var plads til sorgen og 

stor forståelse for hinanden, både i det som 

var ens og forskelligt. Det var godt at blive 

hjulpet til at sætte ord på nogle ting, som 

ellers ikke er så nemme at beskrive og forstå 

lidt mere af mig selv. Alt i alt vil jeg klart 

anbefale det til enhver, som føler sig alene i 

sorgen! 

JOSEFINE
Min deltagelse i seminaret gav mig et rum 

til sorgen. Min dagligdag flyver normalt af 

sted og mange af de ting, der gør ondt, er 

jeg slet ikke i kontakt med, når det går stærkt, 

og der er ting der skal passes. Det havde 

jeg mulighed for i denne weekend. Et rum, 

hvor der var plads til at kunne fordybe mig 

i det svære, uden at folk kiggede skævt til 

mig. Selvom det var med vildt fremmede 

mennesker, havde jeg hurtigt en følelse af 

samhørighed, og når mine ord slap op, var 

der andres der gav mening. Ingen følelser var 

forkerte, og seminaret skabte både rum for 

grin og gråd. 

Tiden efter seminaret var svær, fordi der 

pludselig var åbnet for en masse følelser, der 

til hverdag bliver lukket ned  – dét at komme 

tilbage til et liv, hvor alle igen havde ”glemt” 

min svære situation var hårdt  – heldigvis har 

jeg dog fået et netværk nu og er slet ikke i 

tvivl om, at en så hjertevarm forening som 

Efterladte, altid vil tage imod mig med åbne 

arme og forståelse. Jeg ved at min deltagelse 

i seminaret på lang sigt har været en investe-

ring for mig og min fremtid. 

Jeg kan varmt anbefale andre at tage det 

svære skridt og udfordre sig selv i mødet 

med andre om det, der er hårdt. Selvmord 

skal italesættes, for at vi kan sætte en stopper 

for det. Det hårde livsvilkår jeg har fået, vil 

for altid sætte sine spor, men så længe vi 

taler om det, tror jeg på, at vi alle er godt på 

vej til at leve livet, som vi, trods vores meget 

tungere rygsæk, skal lære at gøre igen. Det 

har alle mennesker fortjent. 

SABINE
Jeg mistede min lillebror, som var 22 år, 

for halvandet år siden. Min lillebror Sander 

havde det fuldstændig elendigt og følte sig 

tortureret. Sander var psykisk følsom og efter 

ca 6 år kunne han ikke holde alt det lort ud. 

Nu har han det godt og er min skytsengel.

Mine forældre, storesøster og jeg, kæmper 

alle stadig med at skulle skabe et nyt fysisk liv 

uden min elskede lillebror.

Da jeg læste om dette Ungeseminar i Jylland, 

vidste jeg med det samme, at det skulle jeg! 

Med galoperende hjerte og hele kroppen, 

der rystede, var det en dejlig modtagelse 

af den rareste kvinde, der hedder Kristina, 

pædagogen som skulle være hos mig og de 

andre deltagere.

Beretninger fra 
Seminar for unge efterladte
I dagene 2. -4. november mødtes 8 unge i et sommerhus på Djursland sammen med psykolog Louise Møller Schmidt og 
Kristina Rasmussen, som er frivillig i Landsforeningen for efterladte efter selvmord. Fælles for de unge var, at de havde mistet 
en af deres nærmeste ved selvmord.

Fortsættes næste side >>

http://www.efterladte.dk
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Hele oplevelsen igennem weekenden var 

så vild og sprængfuld af forskellige følelser. 

Stedet var det flotteste sommerhus, hvor 

man hurtigt følte sig hjemme, fordi det på en 

måde mindede om et privat hjem. 

Jeg er så imponeret over hele arrangemen-

tet og følte mig taknemmelig over jeg var så 

heldig, at sådan et arrangement fandtes. Det 

var første gang for mig, at være i sorggruppe 

og f*** det var så hårdt at hele min krop følte 

sig i både kæmpe, flygte og frysetilstand på 

én gang. Man vidste jo det ville blive ubeskri-

velig hårdt at fortælle sin historie, men man 

vidste fra sit hjerte at det hele ville være det 

værd, det hele! 

Psykologen Louise, som også var i huset med 

os, var også så fantastisk dygtig og sagde en 

masse gode ting, som er blevet skrevet ned. 

Man kan lige pludselig se verden på en helt 

anden måde, og det varmer mit knuste 

hjerte, at der findes så gode mennesker. Jeg 

vil sige stor tak til Foreningen for Efterladte 

til Selvmord for alt det arbejde I lægger i at 

hjælpe andre. Tak til Kristina og Louise for at 

have opvartet os tøser og været der for os, så 

det kunne mærkes, og selvfølgelig tak til de 

andre 7 skønne, smukke damer som deltog 

og gav mig en masse med hjem. 

Sender kærlighed op til min bror Sander 

 – Tak herfra.

MIA
I august 2016 valgte min far at sig eget liv, 

og i november 2018 deltog jeg i seminaret 

for unge efterladte. At jeg deltog i seminaret, 

har jeg på ingen måde fortrudt! 

Jo tættere vi kom på weekenden d. 2.-4. 

november, desto mere mærkede jeg nervø-

siteten og spændingen  – og flere spørgsmål 

trængte sig på. Det var svært at forestille 

sig, hvordan det ville være at skulle fortælle 

min historie om at miste til selvmord til 7 

andre unge, en psykolog og en frivillig, som 

jeg ikke kendte på forhånd. Spørgsmål som: 

”Hvordan ville de andre reagere, når jeg 

fortalte min historie?”, ”Ville jeg kunne opleve 

genkendelighed og lighedspunkter i deres 

fortælling?”, ”Hvordan ville stemningen være 

mellem os?”, er bare nogle af de spørgsmål, 

der fyldte dagene op til weekenden. 

Da vi ankom til det utrolig hyggelige som-

merhus på Djursland, blev disse bekymringer 

hurtigt mindre. Efter fordeling af værelser, en 

kort præsentationsrunde og noget lækkert 

mad, blev stemningen mere løssluppen. 

Fredagen gik med hygge, bland-selv-slik og 

small-talk om alt mellem himmel og jord. 

Om lørdagen og søndagen fortalte alle deres 

historier, og temaer som sorgprocesser, skyld, 

vrede og mindfulness blev taget op af Louise 

og Kristina. Vi delte vores historier, lyttede til 

hinanden, grinede og græd. 

Jeg kom i løbet af denne weekend igen-

nem en rutsjebanetur af følelser, men især 

genkendelighedsfølelse og følelsen af at 

være normal i en ”unormal situation” skin-

nede igennem. Jeg oplevede, at kunne sætte 

ord på skyldfølelsen, udfordringerne ved at 

snakke, eller ikke snakke med veninderne om 

min far, at kunne dele detaljer om, hvordan 

det var at se sin egen far ligge i en kiste 

 – og generelt at kunne åbne op, og fortælle 

omkring de ting, jeg normalt lægger låg på, 

grundet visheden om andres reaktioner. Jeg 

mødte for første gang nogle jævnaldrende, 

som kunne forstå og sætte ind i, hvordan 

det er at miste til selvmord – selvom vores 

historier ikke er identiske.  

På grund af, at vi alle har oplevet at miste 

en nærtstående til selvmord, fik jeg i denne 

weekend en følelse af, at jeg sammen med 

de andre unge, kunne tale om selvmord, 

som var det et ”normalt” emne. Desuden var 

der plads til at lære hinanden at kende med 

hygge, gåture, brætspil og god mad. 

Seminaret for unge efterladte var en rigtig 

god oplevelse for mig – og har desuden 

givet mig mod og værktøjer til, hvordan jeg 

kan snakke med mine venner og bekendte 

om det at miste min far. Også om det ellers 

tabubelagte emne, som selvmord er. Jeg kan 

stærkt anbefale andre unge at deltage heri. 

NÆSTE SEMINAR  
FOR UNGE EFTERLADTE 
I marts inviterer vi igen til et weekend- 
seminar for unge, som har mistet ved selv-
mord. Læs indbydelsen til seminaret fredag 
1. – søndag 3. marts med beskrivelse og 
program på http://efterladte.dk/aktivitet/
seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-
paa-djursland/

 >>

http://www.efterladte.dk
http://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland/
http://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland/
http://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland/
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”En aften, da komponist og musiker 

Frans Bak var på vej hjem i bil, oplevede 

han noget underligt og helt uventet. En 

melodistump poppede pludseligt helt 

umotiveret op og kørte rundt i hans 

hoved med ordene: ”Lys nu min engel, lys 

lidt for os.”

Frans Bak oplever tit, at melodier spontant 

dukker op, når han laver musik til film og 

tv-serier i badet eller bilen. Men det her 

var anderledes, fordi tekst og melodi kom 

helt ud af det blå, uden at han anede, 

hvad det handlede om.

Hjemme satte hans sig straks til klaveret, 

og flere ord og toner kom til og blev en 

enkel lille sang med et melodisk omkvæd: 

”Lys nu min engel, lys lidt for os. Lys nu min 

engel, nu skal du aldrig mere slås.” Og mens 

han arbejdede med sangen, gik det op 

for ham, at den handlede om hans mor. 

Han havde en tydelig følelse af, at hun på 

en eller anden måde var nærværende, 

og sangen kom til at handle om den 

fortrængte og fortiede, men dybt trauma-

tiske oplevelse af hendes selvmord 40 år 

tidligere. ”(Ulla Skovsbøl)

Sange til min mor

SYNG SAMMEN I BØRKOP! 
Den 6. september 2o18 var der mødt 12 personer op for at høre Frans Baks 
sange til sin afdøde mor. Sange, der var gode at lytte til, og som Frans fik os til 
at nynne med på. Psykolog Ane Christensen var også god til at spørge ind til os 
fremmødte, så der var en god debat.  

TAK til dig Helle, fordi vi måtte være i dit skønne sommerhus.

Vita og John Jespersen

Med 40 års forsinkelse har Frans Bak 

skrevet en række smukke sange til sin 

mor. I september måned rejste Frans Bak 

rundt i landet sammen med psykolog Ane 

Christensen med Syng-sammen-koncerter, 

hvor efterladte kunne synge og tale sam-

men. 

Vi, der deltog i en af koncerterne, fik en 

uforglemmelig oplevelse. Frans og Ane 

skabte en intens stemning af nærvær 

og fællesskab. Citatet til venstre er et 

uddrag af Ulla Skovsbøls artikel i Kristeligt 

Dagblad, lørdag 15. september. Artiklen 

er skrevet på baggrund af Ulla Skovsbøls 

deltagelse i Syng-sammen-koncerten i 

Skødstrup, hvor Ellen Bæk og Lars Iversen 

var blandt deltagerne. 

Læs hele Ulla Skovsbøls artikel her:   

 https://skovsbol.wordpress.

com/2018/09/15/frans-bak-bryder-selv-

mordstabu-med-sange-og-samtale-for-

efterladte/

Man kan lytte til Frans Bak’s ”Sange til min 

mor” på: www.sangetilminmor.dk eller 

benytte dette link til vores hjemmeside:  

http://efterladte.dk/frans-bak-bryder-

selvmordstabu-med-sange-og-samtale-

for-efterladte/ 

Hanne Tang

http://www.efterladte.dk
https://skovsbol.wordpress.com/2018/09/15/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
https://skovsbol.wordpress.com/2018/09/15/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
https://skovsbol.wordpress.com/2018/09/15/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
https://skovsbol.wordpress.com/2018/09/15/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
https://www.sangetilminmor.dk/
http://efterladte.dk/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
http://efterladte.dk/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
http://efterladte.dk/frans-bak-bryder-selvmordstabu-med-sange-og-samtale-for-efterladte/
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FRIVILLIGSEMINAR
Landsforeningen for efterladte efter selvmord 

inviterer til Frivilligseminar 25.-26. maj, 2019. 

Seminaret er stedet, hvor foreningens frivillige 

mødes og får viden og inspiration til arbejdet.  

Også medlemmer, som har lyst og interesse for 

at blive frivillig i foreningen, er meget velkom-

men til at tilmelde sig seminaret. Invitation til 

Frivilligseminar følger senere, men husk at sætte 

X i kalenderen!

NEFOS
NEFOS tilbyder gruppeforløb for forældre, der 

har mistet søn/datter til selvmord

Forløbet er i Aarhus følgende datoer:  

26. januar 2019 og 23. februar 2019  

samt 23. marts 2019.

Gruppeforløbet er fyldt denne gang, men man 

er velkommen til at kontakte Nefos, hvis man er 

interesseret i at deltage i et lignende forløb.

Se opslaget: https://www.nefos.dk/samtalegrup-

per/information/8-nyheder/107-gruppeforlob-

i-nefos-for-foraeldre-der-har-mistet-son-datter-

til-selvmord.

MOBILEPAY OBS!
Hvem er Karen Sørensen med 0853 som de 

sidste 4 cifre i mobilnummeret?

Det sker, at jeg som kasserer modtager beløb, 

hvor jeg ikke kan identificere afsenderen. Hvis 

ikke man udfylder meddelelsesfeltet, har jeg kun 

et navn og de sidste fire cifre af mobilnummeret. 

Så må jeg lege detektiv for at f.eks. at finde ud af, 

hvem der ønsker at blive medlem af foreningen. 

Og det lykkes ikke, hvis navnet er for almindeligt.

Betaler du med MobilePay, er det vigtigt at 
udfylde meddelelsesfeltet, hvis ikke man er 
kendt af modtageren.

Hanne Tang

KORT NYT 

Selvhjælpsseminaret er et tilbud til efterladte, 

som ønsker hjælp og støtte efter et tab ved 

selvmord, uanset hvornår tabet er sket og 

uanset, om man tidligere har fået hjælp.

Seminaret er en workshop, hvor deltagerne 

får mulighed for hjælp til selvhjælp. Der vil 

være oplæg til forståelse af, hvordan dels 

chokerende oplevelser og dels sorg og tab 

sætter spor i såvel krop og nervesystem, 

som i sjæl og sind, og hvordan selvmordet 

påvirker ikke blot den enkelte, men hele det 

omliggende system, familie og andre sam-

menhænge. 

Workshoppen vil også give mulighed for, 

at de som ønsker det, kan få direkte hjælp 

til deres egen proces, såvel den del, som er 

regulering af det chokerede system, som 

den del, som er at forstå og dele sorg med 

andre, alt sammen med det mål at give input 

og bevægelser, som kan gøre nytte i livet 

fremover. Der er således hjælp i form af viden 

og input, professionel støtte til de processer 

der er og  – ikke mindst  – selvhjælp i form 

af det trygge miljø, der skabes i gruppen af 

deltagere, som alle har mistet ved selvmord.

Det forudsættes, at deltagerne i et vist om-

fang deler deres personlige erfaringer. 

Hovedunderviser er socialrådgiver og psyko-

terapeut Karin Westh, som blandt andet har 

lang erfaring i at arbejde med efterladte, se 

www.karinwesth.dk. 

Seminaret ledes af Hanne Svensmark,  

som er præst og psykoterapeut, se:  

www.svensmark.net.

  

Læs mere om Selvhjælpsseminaret her: 

http://efterladte.dk/aktivitet/selvhjaelps- 

seminar-fredericia/

Selvhjælpsseminar  
9. og 10. marts 2019

Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Frederica

http://www.efterladte.dk
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/information/8-nyheder/107-gruppeforlob-i-nefos-for-foraeldre-der-har-mistet-son-datter-til-selvmord.
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/information/8-nyheder/107-gruppeforlob-i-nefos-for-foraeldre-der-har-mistet-son-datter-til-selvmord.
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/information/8-nyheder/107-gruppeforlob-i-nefos-for-foraeldre-der-har-mistet-son-datter-til-selvmord.
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/information/8-nyheder/107-gruppeforlob-i-nefos-for-foraeldre-der-har-mistet-son-datter-til-selvmord.
www.karinwesth.dk
http://www.svensmark.net/
http://efterladte.dk/aktivitet/selvhjaelpsseminar-fredericia/
http://efterladte.dk/aktivitet/selvhjaelpsseminar-fredericia/
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AKTIVITETER VINTER 2018 OG FORÅR 2019

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

SØNDAG 3. MARTS KL. 10 – 16 
på Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C 

Oplægsholder er forfatteren og journalisten Bo Østlund  – som 
er aktuel med mindebogen ’This is my life’ om Kim Larsen og 
samtalebogen ’Jeg var engang’ med 12 kendte danskere  – mi-
stede som ung sin far, som begik selvmord, da han hængte sig i 
en affaldskælder. 

Bo Østlund fortæller om, hvordan det har påvirket ham og hans 
familie, og hvordan han i dag i en alder af 62 stadig forsøger at 
bruge erfaringerne fra sin fars selvmord til at blive en bedre udga-
ve af sig selv. Bo Østlund fortæller desuden om sit aktuelle projekt 
med en ny bog, som giver stemmer til snesevis af pårørende til 
fædre, mødre, ægtefæller og børn, som har taget deres liv.

Læs mere her: http://efterladte.dk/aktivitet/aarsmoede-og-gene-
ralforsamling-odense/ 

TEMAMØDER

HOLBÆK
TORSDAG 17. JANUAR, 18.30 – 21.00 
Frivilligcenter Holbæk
Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk
”Fra smerte til minde”
Oplæg ved krisepsykolog, Morten Holler, Aarhus.
Tilmelding på mail til info@efterladte.dk eller på  
mobil til Karin Lerbech, 42 77 28 67.

ODENSE 
TIRSDAG 29. JANUAR, 18.30 – 21.00 
Frivilligcenter Odense, Odense Seniorhus
Toldbodgade 5, 5000 Odense
 ”Fra smerte til minde”
Oplæg ved krisepsykolog, Morten Holler, Aarhus.
Tilmelding på mail til info@efterladte.dkeller på mobil til John 
Jespersen, 25 21 91 09.

FREDERICIA
ONSDAG 7. MARTS, 18.30 – 21.00
Frivilligcenter Fredericia 
Vendersgade 63, 7000 Fredericia
”Efterladt efter selvmord – sorgens komplekse væsen.”
Oplæg ved cand.psych. Anna Therese Overvad, Aalborg
Tilmelding på mail til info@efterladte.dkeller på  
mobil til Ellen Bæk, 24 23 44 75.
 
RANDERS 
TIRSDAG 26. MARTS, 18.30 – 21.00 
Frivilligværket Randers
Kirketorvet 2A, Baghuset, 8900 Randers C
”Fra smerte til minde”
Oplæg ved krisepsykolog, Morten Holler, Aarhus.
Tilmelding på mail til info@efterladte.dk eller på  
mobil til Hanne Tang, 22 40 87 84.

SEMINAR FOR UNGE EFTERLADTE,  
1. – 3. MARTS 
FRA FREDAG KL. 18.00 – SØNDAG KL. 15.00
I et sommerhus på Djursland. Læs mere i nyhedsbrevet og på 
http://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-
sommerhus-paa-djursland/

SELVHJÆLPSSEMINAR
 9. – 10. MARTS  
FRA LØRDAG KL. 9.30 – SØNDAG KL. 14.30
Hotel Trinity, Snoghøj ved Fredericia, læs mere i nyhedsbrevet.
Link til opslaget: http://efterladte.dk/aktivitet/selvhjaelpssemi-
nar-fredericia/ 

FRIVILLIGSEMINAR 
25. – 26. MAJ  
FRA LØRDAG KL. 9.30 – SØNDAG KL. 14.30
Vi indbyder lokalkredsenes bestyrelse og hjælpere samt ansatte 
og frivillig i Frivilligcentre – overvejer du at blive frivillig i forenin-
gen, er du også meget velkommen. Invitation følger senere.

FORTSÆTTES >>

HELE LANDET

http://www.efterladte.dk
http://efterladte.dk/aktivitet/aarsmoede-og-generalforsamling-odense/
http://efterladte.dk/aktivitet/aarsmoede-og-generalforsamling-odense/
mailto:info%40efterladte.dk?subject=
mailto:info%40efterladte.dk?subject=
mailto:info%40efterladte.dk?subject=
mailto:info%40efterladte.dk?subject=
http://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland/
http://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland/
http://efterladte.dk/aktivitet/selvhjaelpsseminar-fredericia/ 
http://efterladte.dk/aktivitet/selvhjaelpsseminar-fredericia/ 
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LOKALKREDS  
MIDTJYLLAND/AARHUS
De primære aktiviteter i Aarhus vil blive  
arrangementer, 2-3 i løbet af foråret.  
Mere info følger på hjemmesiden og 
Facebook.

CAFÉGRUPPEN HOLSTEBRO: 
Caféaftener 
torsdage kl. 19.00 – 21.00 
31. januar 
28. februar 
28. marts 
25. april

Kultur og Frivillighuset,  
Nygade 22, 7500 Holstebro

LOKALKREDS NORDJYLLAND
Caféaftener 
torsdage kl. 19.00 – 21.00 
10. januar 
14. februar Filmaften – Den lukkede dør, 
14. marts – Generalforsamling og  
Jannie Didia med meditation/afspænding, 

11. april evt. med oplægsholder.

De Frivilliges Hus,  

Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

LOKALKREDS SJÆLLAND:
Julecaféen onsdag 12. december måtte 
aflyses. I stedet holdes Nytårscafé med 
spisning, enten den 10. eller 17. januar. 

Mere info følger på hjemmesiden og 
Facebook.

Caféaften 
torsdag 21. februar,  
kl. 19.00 – 21.00 

Generalforsamling og caféaften  
evt. med oplægsholder 
torsdag 4. april  
kl. 19.00 – 21.00

Frivilligcenter Herlev, Herlev Hovedgade 
172 (Indkørsel fra J.E. Pitznersvej)  
2730 Herlev

Cafeaften 
torsdag 23. maj  
kl. 19.00 – 21.00
Farum Kulturhus,  
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

WALK & TALK 

FREDERICIA
Søndage kl. 10.00 – 12.00
16. december 
20. januar
17. februar
17. marts
14. april  (pga. påsken)
Mødested: ved Bymuseet,  
Jernbanegade 10, 7000 Fredericia

NÆSTVED 
Søndage kl. 10.00 – 12.00
13. januar
24. februar 
24. marts
Mødested: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

ODENSE 
Søndage kl. 10.00 – 12.00
Vi starter op igen til april  
– den 1. søndag i måneden,  
første gang 7. april 2019
Mødested: Blomsterpergolaen i Eventyr-
haven bag ved Odense Domkirke

HILLERØD 
Søndage kl. 10.00 – 13.00 
Vi starter op igen til april  
– den 1. søndag i måneden,  
første gang 7. april 2019
Mødested: Hillerød Station

BORNHOLM 
Holder pause indtil videre

LOKALKREDS FYN: 
Ringe – Caféaftener
onsdage kl. 19.00 – 21.00. 
2. januar 
6. februar 
6. marts 
3. april

Generalforsamling  
mandag 25. marts.
 
Frivilligcenter Midtfyn,  
Øster Ringvej 39, 5750 Ringe

LOKALKREDS THY
Caféaftener – onsdage kl. 19.00 – 21.00 
23. januar – Filmaften,  
27. februar 
27. marts m. foredrag  
v. Anna Therese Overvad  
”Efterladt efter selvmord  
– Sorgens komplekse væsen”,  
24. april m. generalforsamling

Frivillig Thy 
Nytorv 8, 7700 Thisted

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

AKTIVITETER VINTER 2018 OG FORÅR 2019 (FORTSAT)

http://www.efterladte.dk
http://www.facebook.com/efterladte
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På vores facebook-side  
www.facebook.com/efterladte kan  
du følge med i vore arrangementer og 
aktiviteter. Tryk gerne på ”synes godt om”!

Du er velkommen til at tippe os om bøger, 
artikler eller andet, der kan være relevant 
for vore følgere.

Gaver til Landsforeningen
Hvis du vil give generel støtte til Lands- 
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 MobilePay: 
77809
Hvis du vil give støtte til en specifik  
lokalkreds, skal du skrive det på.

Om arv
Ønsker man at betænke Landsforeningen for 
efterladte efter selvmord i forbindelse med 
arv, kan man gratis oprette et legat eller et 
simpelt testamente. Følg et link, som ligger 
på www.efterladte.dk, under ”Om os” og 

”testamentariske gaver”.

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 samt 
arbejdet med at pakke brevene. Husk også at 
fortælle, hvis du får en ny mailadresse.  

Skriv til Hanne Tang på  
hanne@tang.dk eller Ellen Bæk  
på info@efterladte.dk.

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

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: Rejse- 
udgifter og andre aktiviteter i Lands- 
foreningen for efterladte efter selv-
mord, psykologhjælp, nødvendige 
daglige hjælpemidler, fx vaskemaskine, 

pc, tablet, mobiltelefon, konfirmation, 
jul m.v. Fondsbestyrelsen holder møder 
med jævne mellemrum.

På vores hjemmeside kan du finde  
ansøgningsskema til fonden og oplys-
ning om hvem ansøgningen skal sen-
des til. Skemaet er vejledende, så det 
kan enten printes ud og udfyldes, eller 
man kan sende sin egen ansøgning.

Legat for efterladte

Find foreningen 
Efterladte på Facebook

Lukkede grupper på Facebook
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. 

http://www.efterladte.dk
https://www.facebook.com/efterladte/ 
mailto:hanne%40tang.dk?subject=
http://efterladte.dk/om-os/testamentariske-gaver/
http://efterladte.dk/om-os/testamentariske-gaver/
mailto:hanne%40tang.dk?subject=
mailto:info%40efterladte.dk?subject=
http://www.efterladte.dk/tilbud/fonde/vagnlarsen.aspx

