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Ny formand i Landsforeningen
selvmordet efter mange års svære depressioner.
Ingen spurgte denne dag eller på noget senere tidspunkt, om vi havde brug for nogen
form for hjælp.
I den kommende tid fór jeg rundt uden mål
og med. Jeg passede mit arbejde som lærer
– men på rygraden, som styret af en autopilot. Hvorfor jeg ikke selv søgte hjælp, aner
jeg den dag i dag ikke. Familie og venner –
mit netværk – var der for mig. Det lykkedes
for mig at køre 40.000 km rundt i landet
uden egentligt formål, at ryge alt for mange
cigaretter og drikke kaffe i spandevis.
Efter, at Hanne Svensmark takkede af
som formand på foreningens generalforsamling i marts måned, har bestyrelsen
konstitueret sig med Lars Agertoft Iversen
som formand. Lars bor i Mou ved Limfjorden, og er her kendt som lokalformand i
Lokalkreds Nordjylland.
Som tidligere medlem af Landsforeningens bestyrelse gennem en årrække har
Lars rigtig gode forudsætninger for at
varetage det vigtige hverv som formand
for vores forening.

Den nye formand
– en slags præsentation
Da jeg sammen med min søn stod foran
Sygehus Syd i Aalborg den 29. april 2004 var
vore verdener totalt ramlet sammen.
Vi havde lige identificeret liget af min kone/
min søns mor, som denne dag havde valgt

Af uransagelige årsager købte jeg en søndag
den lokale avis Nordjyske. Heri stod der at
læse, at foreningen ”Efterladte” i foråret 2005
ville afholde møde i Aalborg med det formål
at starte en lokalafdeling.
Sammen med fire andre efterladte meldte
jeg mig til at forsøge at stifte en sådan – og
det var en god beslutning. Vi skulle udforme
vedtægter, indkalde til stiftende generalforsamling osv. men brugte også rigtig meget
tid på at fortælle vore respektive historier.
Med andre ord fungerede vi som en sorgog selvhjælpsgruppe. Og det var godt – i
hvert fald for mig.
Lokalafdelingen består, ja den har faktisk 10
års jubilæum, hvilket vi markerer i september. Jeg kommer der stadig og er glad for
det. At møde andre, som forstår, hvad jeg har
været igennem, som selv har været ”nede at
kysse asfalten” er og var god medicin.

Senere sad jeg i nogle år i landsbestyrelsen og var flere gange rundt i landet for at
fortælle min historie. Det fantastiske er, at for
hver gang jeg fortalte den, føltes det som en
lettelse - en byrde mindre for hver gang.
Jeg er blevet gift igen – dejligt, og er altså
som man lidt akavet siger ” kommet videre”.
Alligevel finder jeg stadig god mening i at
være frivillig i foreningen.
Og der er meget at tage fat på. I Aalborg
kommer der desværre hele tiden nye efterladte, som vi efter bedste evne forsøger at
hjælpe. På landsplan kunne jeg rigtig godt
tænke mig, at politikere og andre ansvarlige
ville være mere opmærksomme på vores
arbejde. Det er mig uforståeligt, at så få midler ofres på selvmordsforebyggelse og på
hjælp til efterladte efter selvmord. Når man
betænker, hvilke summer der spenderes på
kampagner for trafiksikkerheden, så ville det
i min optik være på sin plads at bruge tilsvarende ressourcer på vores område.
Velmenende mennesker fortalte mig engang, at det ville være godt for mig at skrive
mine oplevelser ned. Det kan jeg i dag, men
jeg kunne ikke de første par år. Jeg kunne
fortælle mundligt og det var en fantastisk
hjælp. Responsen fra andre efterladte var en
stor hjælp.
At arbejde som frivillig i foreningen var en
anden vej ud af mit morads, en vej der varmt
kan anbefales.
Lars Agertoft Iversen
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Weekendtræf for unge efterladte
Igen i år afholder Landsforeningen for
efterladte efter selvmord et weekendseminar for unge efterladte i alderen
16 til ca. 28 år, hvor man kan møde andre
efterladte og dele erfaringer om, hvad det
betyder at miste ved selvmord. Weekenden ledes af psykolog Louise Møller
Schmidt, som er 37 år og har erfaring med
at miste en nærtstående til selvmord.

I år afholdes ungeweekend fredag
6. november – søndag 8. november.
Program og oplysninger om tilmelding er
på vej. Se nærmere på www.efterladte.dk
eller på vores facebookside.

Personlige beretninger
En weekend i november 2014 mødtes 8 unge
efterladte i et sommerhus på Mols sammen
med psykolog Louise Møller Schmidt, samt 2
frivillige hjælpere. Signe og Anne Katrine beretter her om deres oplevelse af weekendtræffet:
SIGNE:
Weekend for unge efterladte
Jeg deltog midt i november 2014 i en
sommerhus-weekendtur for unge efterladte.
Mine følelser op til turen var meget skiftende. Jeg svingede mellem ængstelse, glæde
og nervøsitet. Det var svært at forestille sig,
hvad der skulle ske, for selvom vi havde
modtaget et detaljeret program forud for
weekenden, var det svært at sætte sig ind i,

hvordan det ville blive, når man skulle indgå
i en gruppe med andre unge, som man ikke
kendte på forhånd.
Jeg var dog så heldig at have mine to søstre
med, og det beroligede mig en del, selvom
jeg også var spændt på, om det mon havde
en indflydelse på gruppen, når vi kun var
otte deltagere i alt.
Da jeg har bil, samlede jeg en anden deltager til weekenden op på vejen. Også dette
var forbundet med en smule nervøsitet –
hvem var han mon? Kunne vi finde ud af at
snakke sammen? Skulle man tale om vores
tab til selvmord? Det viste sig hurtigt, at
det var bekymringer uden grund. Samtalen
forløb helt naturligt, og helt uden at tænke
over det, endte vi med at sidde i to timer og
fortælle om vores historier. Hver gang en af
os sagde noget, kunne den anden med stor
forundring svare: ”Det er lige præcis sådan,
at jeg har det…”.
Og for mig er det præcis det, den her
weekend kom til at handle om: Følelsen af at
være normal i en ”unormal” situation. Fra det
første minut jeg mødte en anden efterladt
forstod jeg, at man bare har en fuldstændig
samhørighed – dette skete til et café-møde
i Aalborg.
Da jeg første gang mødte en efterladt på
min egen alder, der ikke var en af mine
søskende, forstod jeg, at vi har en hel verden
til fælles. Det er ikke kun dét, at have mistet
et familiemedlem, men også de mange fællestræk i vores historier, den nye måde, som
vi alle sammen lige pludselig anskuer verden
på, og den lange fremtid med sorg vi alle,
som unge mennesker, kan se frem i mod.
Jeg lærte mange ting om mig selv i den
weekend, for det er i mødet med andre

mennesker, at man forstår sig selv. Jeg lærte
noget om den lange sorgproces jeg nu
ufrivilligt er blevet en del af, og vigtigst lærte
jeg, at sorgen ikke er noget, der vil eller skal
fylde mindre – den vil altid være lige stor, det
er verden omkring sorgen der skal udvide
sig, så man finder større og større glæde ved
siden af sorgen.
Jeg mistede min far d. 18. juni 2014, hvor
hele min verden brød sammen. For mig var
det en forløsning, at møde andre i samme
situation. Jeg har en dejlig kæreste og nogle
fantastiske veninder, som alle gør alt, hvad
de kan for at forstå mig og støtte mig. Alligevel kommer de bare aldrig til at forstå mig,
og det er frustrerende at have en hverdag,
hvor alle omkring mig ikke kan sætte sig ind
i, hvordan jeg egentlig har det.
Derfor var det en stor lettelse at deltage i
ungeweekenden, hvor seks ud af de otte
deltagere havde mistet en far – de to andre
deres søskende. Det gjorde, at vi alle havde
nogen at finde særlig trøst hos, for på trods
af de forskellige tab af relationer, var vores
følelser stadig de samme.
Noget, jeg fandt en underlig trøst i var, at
et andet søskendepar, der også havde
mistet deres far, fortalte, at deres far har
fødselsdag den samme dag som vores.
Det er som om, at jeg nu ved, at på den
mærkedag i min sorg, vil jeg aldrig være helt
alene, for jeg ved, at et andet sted, står der
en anden familie, der også skal overleve
den dag.
Vi var forud for weekenden blevet ringet op
af den psykolog, der stod for strukturen af
turen. Hun spurgte ind til mine forventninger og følelser i forbindelse med weekenden, og i blandt mange ting nævnte jeg, >>
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Weekendtræf – fortsat
>> at ”jeg håbede på at finde andre, der
kunne få mig til at føle mig mindre alene og
mere normal”, ”at jeg havde brug for at skabe
plads til sorgen i en hverdag, der er fyldt
med pligter og studiestress, og hvor sorgen
ofte kan føles som blivende undertrykt.” og
at ”jeg konstant går rundt med en følelse af,
at når jeg har grædt nok, så kommer min far
tilbage til os.”
Da vi kom til sommerhuset hængte psykologen nogle af vores citater fra samtalerne op
– anonymt. Der var to A4-sider, og ud af alle
disse citater var der måske kun to-tre-stykker,
som jeg ikke kunne høre mig selv sige – så
enige var vi i vores følelser, at vi næsten alle
havde nævnt de samme ting.
Weekenden står som et lyspunkt i min tid
efter jeg mistede min far. Der var plads til
at lære hinanden at kende gennem spil,
hygge og snak, og det var så dejligt, at der
var sat tid af til dette. Derfor blev der også
grinet meget, hvilket var fantastisk. Der var
plads til at dele sin sorg og græde, og der var
plads til at lære redskaber til at håndtere sin
sorg med. Der var plads til privatliv og til at
trække sig.
Psykologen var et af de mest inspirerende,
rummende og kompetente mennesker,
jeg nogensinde har mødt. Vi blev hver især
mødt i vores egne følelser og programmet
blev struktureret efter vores ønsker, således
at der var plads til afvigelser fra det egentlige
program. De to ”hjælpere” med mad osv.
var ikke ekskluderet og blev derfor ikke til
et ”publikum” til vores fortællinger. I stedet
indgik de som en del af gruppen, der deltog,
når det passede ind. Uanset vores position i
11-mandsgruppen, havde vi alle det til fælles, at vi har mistet til selvmord. Alle kunne
forstå alle, og alle kunne dele ud af forskellige erfaringer. Det var en stor gave – både
at få noget fra andre, men også at kunne

give noget igen! Fra ungeweekenden tager
jeg en masse værktøjer og erfaringer med
mig samt mange gode minder om både de
”planlagte” samtaler og diskussioner, og de
uformelle samtaler, brætspil, bordfodboldog bordtennisdueller vi hyggede os med til
midt ud på natten.
Jeg er så taknemmelig over at have deltaget,
og over at have fået begyndende venskaber,
hvor vi gensidigt forstår hinandens følelser.
Vi har allerede aftalt, at vi skal mødes igen
alle otte, og det ser jeg meget frem til.

ANNE KATRINE:
Mine Tanker omkring ungeweekend
efterår 2014
Det er en speciel situation at være ung i
sorg, fordi man i forvejen er i en lang fase af
at udvikle sig og forme det menneske, man
skal blive. Når man så oven i den udvikling
oplever en dyb sorg og en livskrise, kan det
blive enormt svært at finde et fast holdepunkt, og det kan blive helt uoverskueligt
at skulle forsætte med sit liv og med den
udvikling midt i al sorgen.
Jeg er netop på vej hjem i toget efter at have
deltaget i en weekend for efterladte unge.
Det gav mig utroligt meget at møde andre
unge, der var i den samme krise som mig.
Det kan være rigtig svært at få normaliseret
noget som selvmord, fordi der stadig er et
stort tabu omkring det. Når folk spørger,
undviger jeg ofte at svare på hvordan min
far døde.

én eller endnu værre dømme den, man har
mistet.
Det gør, at man kan udtrykke og behandle
den sorg, man føler i stedet for at skulle skjule skammen. Jeg føler mig udmattet og lettet på samme tid, og jeg er virkelig glad for
at have deltaget og vil helt sikkert tilmelde
mig igen. Som der går længere og længere
tid fra jeg mistede min far til selvmord, bliver
det også vanskeligere at få sorgen bearbejdet. Den kommer ikke længere akut til mig,
men jeg skal give den et rum og vælge den
til, for jeg har stadig brug for at sørge.
Sorgen over at have mistet min far bliver ved
med at være den samme, men jeg er blevet
bedre til at rumme den, og det begynder
faktisk at bliver sværere at få afløb for det.
Efter noget tid forventer folk, at man er
kommet videre, eller de holder i hvert fald
op med at spørge til, hvordan man har det,
og det føles som en unødig belastning at
forsætte med at fortælle de samme ting til
dem man er tættest på.
Ungeweekenden har været en virkelig god
mulighed for mig for at få afløb for den sorg,
jeg har bygget op indeni og at få fortalt min
historie igen med det perspektiv jeg har på
det, i den sorgfase jeg er i nu. Det var desuden rigtig rart, at der var en psykolog til at
styre det, så man følte sig i trygge hænder.
Jeg kunne godt bruge en weekend som
denne 2 gange årligt, det tror jeg ville gøre
mig til et gladere menneske.

Det at man kan fortælle en historie og fire
andre siger: ”Det kender jeg godt!” eller
”Sådan har jeg også haft det!” er en enorm
lettelse. Så tør man pludselig åbne op og
fortælle de ting, man skammer sig over eller
normalt lægger låg på, fordi man er bange
for andres reaktion, eller om de vil dømme

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12

3

Nyhedsbrev
August 2015

TILLYKKE TIL LOKALKREDS NORDJYLLAND!

10 års jubilæum
Lokalkreds Nordjylland fejrer 10 års jubilæum med et arrangement i De frivilliges Hus, søndag 27. september. Siden lokalkredsens
start har der været stabil og kontinuerlig mødevirksomhed for efterladte efter selvmord i Nordjylland. I Nordjylland håber man på
at få en festlig dag, hvor der bl.a. vil være et oplæg v. Landsforeningens tidligere formand, Hanne Svensmark: ”Hvordan taler vi med
omgivelserne om sorgen? Hvordan får vi fortalt, hvad vi har brug for?” Læs nærmere om jubilæumsarrangementet og om tilmelding
på www.efterladte.dk.
I anledning af jubilæet har vi bedt lokalkredsens første formand,
Charlotte Sander Humphries, om at fortælle, hvordan hun tog initiativ til
at danne lokalforeningen dengang:

Om lokalkredsens start for 10 år siden
Jeg har lovet at skrive lidt om opstart af
lokalforeningen i Nordjylland i forbindelse
med 10 års jubilæet i år. Jeg synes, det er
utroligt, der er gået 10 år. Det vidner om, at
tiden ikke står stille.
Det var netop den følelse, jeg blev ramt af,
min verden gik i stå, fuldstændig i stå, jeg
forstod ikke, at verden bare gik videre, da jeg
blev ramt af selvmord. Jeg skriver ramt for
sådan oplevede jeg det. Det ramte mig som
et lyn fra en klar himmel, da min kæreste tog
sit eget liv 16. september 2003. Min verden
gik i stå, og tankerne kørte rundt, hvad skulle
jeg gribe og gøre i? Det var ikke nemt.
Jeg havde ikke før dette haft selvmord tæt
inde på livet. Jeg er uddannet socialrådgiver,
så var ”heldig” på den måde, at jeg var omgivet af en hel masse socialrådgiverkollegaer,
som bestemt ikke var bange for at tale om
selvmordet.
Men det var ikke nok. Et år efter mødte jeg
tilfældigt andre efterladte efter selvmord.

Da oplevede jeg, at vi kunne tale sammen
på en helt anden måde. Vi kunne genkende
og forstå hinandens følelser. Det var en
stor hjælp for mig og blev startskuddet
for lokalforeningen i Nordjylland. Jeg ville
gerne være med til at skabe et fællesskab
her i Nordjylland. Jeg meldte mig ind i
Landsforeningen efterladte efter selvmord
og blev godt modtaget. Jeg gik i gang med
at arrangere en temadag for efterladte efter
selvmord. Det foregik meget ved telefonen,
jeg snakkede med mange om hjælp i form
af lokaler, økonomi med mere. Nu jeg sidder
og tænker over det her 10 år efter, var det
egentligt utrolig hvor mange, som sagde,
at de selv havde haft selvmord tæt inde på
livet, så de ville gerne bidrage med noget.
Næste skridt blev en artikel i Nordjyske
Stiftstidende (det hed det dengang) torsdag
den 24. marts 2005 ”Tavshed om selvmord
brydes” og indslag på TV i 24 timer Nordjyske, hvor jeg fortalte om mit tab, om at jeg
gerne ville oprette en forening og derfor
arrangerede en temadag den 2. april 2005

Det lykkedes mig at få gratis lokaler ved
Radisson SAS Limfjord Hotel. Derudover
fik jeg lavet aftale med sygehuspræst Ruth
Østergaard om at holde foredrag til en
meget favorabel pris, ”Hvad stiller man op
med sin skyldfølelse”. Det blev sponsoreret af
landsforeningen.
Efter artiklen blev bragt kimede min telefon
i ét væk med tilmeldinger til temadagen,
og nogle ville bare gerne tale, og andre sige
tak fordi jeg stod frem. Jeg var helt overvældet og chokeret over den store interesse.
Jeg blev bekræftet i, at der desværre var
et kæmpe behov for sådan en forening i
lokalområdet.
Temadagen blev en succes, der var mange
fremmødte, gode oplæg, og mange meldte
sig efterfølgende som interesserede i en
forening. Efterfølgende indkaldte jeg til
møde med de interesserede, og vi fik arrangeret stiftende generalforsamling til den 3.
september 2005. Og så var vi i gang!
Charlotte Sander Humpries
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Aktiviteter – efteråret 2015
TEMAMØDER
Landsforeningen for efterladte efter selvmord har modtaget tilskud fra ministeriet
for børn, ligestilling, integration og sociale
forholds PUF-pulje, som gør det muligt for
os at arrangere en række temamøder, samt
et selvhjælpsseminar.
Selvhjælpsseminaret blev afholdt i april
måned.
I EFTERÅRET INVITERER VI
TIL FØLGENDE TEMAMØDER:
10/9 – FREDERICIA
Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63.
Kl. 18.30 – 21.30.
Med krisepsykolog Morten Holler.
17/9 – HERLEV
Frivilligcenter Herlev,
Herlev Hovedgade 172
(Indkørsel fra J.E. Pitznersvej 15-17).
Kl. 19.00- 21.30.
Med psykoterapeut Karin Westh.
26/10 – RIBE
Frivilligcenter Vindrosen, Tangevej 6.
Kl. 19.00 – 21.30.
Med ID-psykoterapeut Pia Engstrøm.
Læs nærmere om de enkelte arrangementer på www.efterladte.dk og Facebook.

LOKALKREDS
I AARHUS/MIDTJYLLAND
Vi har i Landsforeningens regi afholdt en
række cafémøder og foredragsaftener i
Aarhus og har nu taget initiativ til dannelse
af en selvstændig lokalkreds i området.
Der afholdes stiftende generalforsamling
tirsdag 29. september, kl. 19.00 – 21.30
i Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80.
Mødet afholdes i Salen.
Vi opfordrer vore medlemmer og venner
i Aarhus og omegn til at møde op til
generalforsamlingen, så vi kan sikre, at der
fremover vil være tilbud til efterladte efter
selvmord i Aarhus.

CAFEAFTEN I HOLSTEBRO
Torsdag 8. oktober, kl. 19.00 – 21.00,
inviteres til cafeaften
i Kultur- og Frivillighuset, Nygade 22.
Oplæg v. medlem af landsbestyrelsen
Hanne Tang.

MØD DIN FORENING
PÅ FRIVILLIGMARKEDER!
AALBORG:
Frivilligmarked på Gammel Torv.
22. august, kl. 11.00 – 15.00.
ESBJERG:
Foreningernes dag.
5. september, kl. 10.00 – 15.00
THISTED:
Frivillig fredag på Store Torv.
25. september, kl. 12.00 – 16.00
FARSØ:
Frivilligmarked.
4. oktober, kl. 10.00 – 15.00

VERDENSDAG FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE – 10. SEPTEMBER
Den 10. september er der flere steder
i landet arrangementer i anledning af
WHO’s verdensdag for selvmordsforebyggelse. Landsforeningen for efterladte efter
selvmord deltager i samarbejde med andre
organisationer i støttegudstjenester i
København og Aalborg.
KØBENHAVN:
Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1,
2200 København K.
Kl. 20.00
AALBORG:
Budolfi Kirke, Algade 40, 4000 Aalborg
Kl. 19.00

ÅRSMØDE 2016
Årsmødet 2016 afholdes
søndag den 6. marts i Odense.
Sæt gerne X i kalenderen allerede nu!

Udover de arrangementer, som direkte er
omtalt i Nyhedsbrevet afholdes regelmæssigt cafeaftener, foredragsarrangementer
m.v. i Hovedstadsområdet, på Fyn samt i
Aalborg, Aarhus og Thisted.
Se nærmere herom på:
www.efterladte.dk eller på
foreningens facebookside
www.facebook.com/efterladte
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Selvhjælpsseminar
d. 25. og 26. april 2015 med Karin Westh og Hanne Svensmark
I nyhedsbrevet fra december 2014 står en
fin beskrivelse af indholdet af det forrige
selvhjælpsseminar, som blev afholdt 6. og 7.
september 2014. Referatet dækker fuldstændig, det nyligt afholdte seminar, så jeg vil
starte med at henvise til dette indlæg, som
kan findes på foreningens hjemmeside.

løb tænkt, om jeg skulle deltage i et selvhjælpsseminar igen, men ville nødigt tage
pladsen op for andre, fordi jeg klarer mig udmærket. Nu kom jeg med alligevel, fordi der
gerne måtte være et par repræsentanter for
foreningen på seminaret. På den baggrund
vil jeg sige, at jeg fik meget ud af det.

Dette er min oplevelse som deltager på det
seneste selvhjælpsseminar. Jeg mistede min
søn for 7 år siden og fandt frem til Foreningen for Efterladte, hvor jeg deltog i et seminar i 2009, som også den gang blev ledet
af Karin Westh. Jeg havde på det tidspunkt
gået ret alene med mit chok og min sorg i ½
år, og det var en stor oplevelse og hjælp at
møde andre efterladte og Karin Westh, som
er en meget dygtig og empatisk terapeut.

Årene går, og vi forandrer os, men dermed
bliver der også plads til nye indsigter, som
ikke havde været mulige tidligere. Karin
fortalte bl.a., at hvis vi kommer ud for nye
chokerende oplevelser, kan det aktivere den
gamle smerte, og arbejdet bliver så at skille
de to fra hinanden.

Jeg har med årene fået bearbejdet min sorg
og har følt, at livet er vendt tilbage, så jeg
bl.a. har fået overskud til at gå ind i foreningens bestyrelse, hvilket jeg gjorde ved det
sidste årsmøde. Jeg har flere gange i årenes

Vi var 21 deltagere, og der var fint plads til,
at alle, som havde brug for det, fik opmærksomhed. Foruden oplæggene fra Karin og
Hanne, hvor der blev plads til spørgsmål
og fokus på enkelte deltagere, blev vi
også inddelt i små grupper, hvor vi alle fik
mulighed for at fortælle om vores savn. Det
var befriende at være sammen i så lang

tid, så man når at blive tryg ved hinanden,
i modsætning til café møder o.l., hvor der
ikke er den samme tid til fordybelse. Jeg var
meget imponeret af den måde Karin Westh
og Hanne Svensmark samarbejder. De supplerer hinanden fint, fordi de har forskellige
indfaldsvinkler på baggrund af deres forskellige uddannelser.
Kurset foregår på Hotel Trinity ved Fredericia,
som ligger smukt lige ved Lillebælt. Der er
en fin forplejning, og vi sad længe lørdag
aften efter en herlig middag og talte videre.
Søndag eftermiddag, da vi sluttede, tror
jeg, at alle følte sig rigeligt fyldt op med nye
indtryk, som vi kunne tage med hjem og
arbejde videre med. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til alle deltagere,
samt Karin og Hanne for en meget udbytterig weekend.
Karin Zedeler

Stor TAK til Danske Bedemænd
Den 9. april er som bekendt en dato, de
fleste danskere husker.
For ”Efterladte” blev denne dato i 2015 også
bemærkelsesværdig, idet Danske Bedemænd uopfordret donerede 9500 kr til vores
arbejde i foreningen.

Vi har naturligvis på behørig vis takket for
den fine gave, men takken skal gentages
her i vores nyhedsbrev. Gaven både gavner
og varmer, og kan måske også ses som en
anerkendelse og påskønnelse af det frivillige
arbejde, vi laver i foreningen.
Lars A. Iversen
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Nyhedsbrev
August 2015

Find foreningen
Efterladte på Facebook
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 selvmord’.
Denne gruppe er en åben gruppe, der især
handler om foreningens aktiviteter og orientering fra og spørgsmål til bestyrelsen.

Lukkede grupper
Vil du gerne deltage i et forum, der er beregnet 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.
’Efterladte efter selvmord’,
Oprettet af Marie Vigdís Madsen.
Det er lukkede grupper, så det er kun medlemmerne af gruppen der kan læse, hvad
der slås op her.

Legat for efterladte
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 vaskemaskine, pc, tablet, mobiltelefon, konfirmation, jul m.v.

Fondsbestyrelsen holder møder med jævne
mellemrum.
På vores hjemmeside kan du finde ansøgningsskema 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.

Gaver til
Landsforeningen
Hvis du vil give generel støtte tilLandsforeningen for efterladte efter
selvmord, kan du sende en mail til
foreningens kasserer på:
hanne@tang.dk eller blot indbetale/
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.

Har du mailadresse...?
...og modtager du dette nyhedsbrev
med almindelig post, vil foreningen
rigtig gerne have din mailadresse,
da det sparer os for 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.

Kalender
Hold øje med kalenderen på hjemmesiden, her kan du se hvor vi har
temamøder og andre arrangementer.
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