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En forening i udvikling!
I Landsforeningen for efterladte efter
selvmord har vi en drøm om at have tilbud
om netværk til efterladte efter selvmord
inden for en overskuelig radius, uanset hvor i
landet man bor. Der er lang vej til drømmen
er opfyldt, men vi er kommet et stort skridt
nærmere.
Walk &Talk:
Bornholm – Fredericia – Næstved
På det årlige seminar for frivillige og medlemmer, som gerne vil gå ind i frivilligarbejdet, var i år flere deltagere, som har fået
mod på at starte op med at tilbyde Walk &
Talk. Det betyder, at der her i efteråret starter
aktive tilbud op tre nye steder, hvor vi ikke
i forvejen har tilbud om aktiviteter, hvor
efterladte efter selvmord kan mødes. Walk &
Talk tilbydes fremover i Rønne, Fredericia og
Næstved.
”Sange til min mor”
– en utraditionel syng-sammen-koncert
Læs her i Nyhedsbrevet om projektet ”Sange
til min mor”. Det er et spændende tiltag,
hvor komponisten Frans Bak synger og
spiller sange om kærlighed og selvmord.

Sammen med psykolog Ane Christensen
drager han rundt i landet og tilbyder aftener,
hvor der er plads til at lytte, synge med,
eftertænksomhed og samtale. Det er et nyt
koncept og en ny måde at formidle og tale
om følelserne i forbindelse med selvmord. Vi
håber, mange af vore medlemmer vil have
lyst til at deltage i en syng-sammen-koncert!
Ja, Landsforeningen for efterladte efter selvmord er i udvikling. Med opstart af arbejde
i nye områder og med en ny utraditionel
aktivitet. Vores medlemstal bliver nok aldrig
skyhøjt, men vi får løbende nye medlemmer.
Kigger man på aktivitetsoversigten for efteråret, vil man se, at vi har rigtig mange tilbud
om aktiviteter. Bl.a. er der tilbud om et weekendseminar for unge efterladte i november.
Da vi har unge på venteliste fra seminaret i
marts, har bestyrelsen besluttet, at der i 2018
afholdes endnu et seminar for unge.

opbakning til vi små foreninger eller noget
helt andet, så har Landsforeningen for
efterladte efter selvmord i 2018 fået pæne
bevillinger fra såvel PUF-midlerne, som
ULFRI, begge statslige puljer, som forvaltes i
Socialstyrelsen.
Og midlerne skal bruges til gavn for efterladte efter selvmord. Så bestyrelsen trækker
i arbejdstøjet!
Alle ønskes et godt efterår!
Hanne Tang Jensen

En af forudsætningerne for det stigende
aktivitetsniveau er, at vi har – ikke mange
penge – men nogen penge! Og det har vi i
2018. Om det skyldes pressens bevågenhed
i forhold til temaet ”Selvmord”, Frivilligrådets
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Bo Østlund vil stadig gerne i kontakt med
pårørende og efterladte efter selvmord, som
er interesserede i at medvirke i et bog- og
videoprojekt. Læs mere om Bo Østlund i
Nyhedsbrevet fra April 2018.

EFTERLYSNING
Som forfatter, journalist og søn af en far,
som tog sit eget liv, da jeg var ung, har emnet altid interesseret mig meget.
Og jeg har forsøgt – og forsøger stadig i en
alder af 61 – at gøre en forskel som frivillig
på Livslinien.

Erfaringsudveksling i grupper.

Frivilligseminar
Den 26. og 27. maj havde jeg fornøjelsen af
at deltage i Landsforeningen for efterladte
efter selvmords frivillige seminar. Jeg har
deltaget tidligere, så mine forventninger til
weekenden var pænt høje. Weekenden bød
på en god blanding af både faglig inspiration, erfaringsudveksling med andre frivillige
og socialt samvær.
Jeg deltog i gruppesamtaler med nogle af
de andre frivillige, hvilket gav god inspiration og etablering af netværk i nye områder,
særligt omkring ”Walk and Talk” arrangementer. Det er lige før, at jeg dristes til at
sige, at nogle af foreningens nye aktiviteter
med ”Walk and Talk” blev ”født” denne
weekend. Derudover var der en god dialog
omkring foreningens formålsparagraffer
og vores rolle som frivillig i foreningen og
meget andet.
I løbet af de to dage, havde vi også et par
gode indlæg. Et af disse var med krisepsykolog Aurora Veber, der havde et glimrende
indlæg omkring den menneskelige tilstand,

når vi er i krise og hvilken hjælp, man som
kriseramt ofte har behov for så som hjælp til
struktur og omsorg. Jeg følte jeg fik meget
med fra dette indlæg. Derudover havde vi et
andet indlæg med Anja Majlund, der selv er
efterladt efter selvmord, og som efterfølgende har uddannet sig til psykolog. Hendes
meget dybe og følelsesladede indlæg gav
meget stof til eftertanke. Så den faglige pose
var fyldt til randen, da vi tog afsked efter to
gode dage.
Men det sociale samvær, snakken mellem
de faglige indlæg og gruppearbejde og
i pauserne er for mig det, der binder det
hele sammen. Samtidig med at jeg via
frivilligseminaret får en bedre forståelse for
foreningens liv, sorg og sorgarbejde, så føler
jeg, at jeg også får noget med fra sådan en
weekend, der gør det bare en lille smule
lettere at leve med den sorg, som jeg som
efterladt efter selvmord skal bære for resten
af mit liv.
Helle Damm-Henrichsen

Da der ikke findes meget litteratur – og
slet intet nyere – med og om pårørende til
personer, som har begået selvmord, som
andre kan spejle sig i og bruge i deres eget
sorgarbejde, har jeg i flere år overvejet at
kaste mig over dette vigtige arbejde, og
nu nærmer tiden sig.
Derfor søger jeg pårørende og efterladte,
som har lyst til at deltage i et bog- og
videoprojekt.
Hvis du har lyst – og vil vide mere
– så send en mail til mig på:
kontakt@forlaget-heatherhill.dk med din
kontakt-info og fortæl gerne på 10 linjer
om din egen baggrund som efterladt.
Jeg skal samtidig af hele mit hjerte takke
for alle de henvendelser, som jeg allerede
har modtaget fra personer, som gerne vil
deltage. Jeg er dybt taknemmelig for jeres
støtte, åbenhed og hjælp.
Jeg hører imidlertid gerne fra flere i alle
aldre og af begge køn – og jeg vil ikke
mindst gerne høre fra mænd og unge.
Jeg er i øjeblikket ved at søge fondsmidler
til dette omfattende og vigtige projekt –
og jeg vender tilbage i løbet af efteråret til
jer alle, når brikkerne falder mere på plads.
Med varme sensommerhilsner
Bo Østlund
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Seminar for unge efterladte
Weekendseminar den 2. – 4. november 2018
fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15 i et sommerhus
Landsforeningen for efterladte efter selvmord inviterer igen til en weekend for unge
efterladte i alderen 16 – ca. 28 år, hvor man
kan møde andre efterladte og dele erfaringer
om, hvad det betyder at miste ved selvmord.
Selvmord er stadig meget tabubelagt og
mange efterladte mødes af en mur af tavshed, men i en gruppe af ligesindede er det
muligt at blive set, hørt og forstået. Erfaringer fra andre grupper viser, at det at fortælle
om sin sorg over at miste ved selvmord, og
det at høre andres beretninger kan bidrage
til, at man på bedst mulig vis kan lære at leve
videre med sin egen sorg, således at denne
får en passende plads i hverdagen.
Weekenden ledes af psykolog Louise Møller
Schmidt, som er 40 år og selv har oplevet at
miste en nærtstående ved selvmord. Louise
har, via sit virke som psykolog, mange års
erfaring i at arbejde med det enkelte individ

samt familier, som er ramt af sorg, krise og
traumer.
Kristina Rasmussen varetager de praktiske
opgaver og hygger omkring deltagerne
i løbet af weekenden. Kristina er 44 år og
arbejder til daglig som pædagog. Kristina er
også efterladt efter selvmord og har været
aktiv i foreningen gennem mange år.
Programmet vil blive tilpasset deltagernes
behov og ønsker, men vil tage udgangspunkt i personlige fortællinger og fælles
temaer. Der vil desuden være introduktion til
øvelser i mindfulness, som den enkelte kan
tage med sig som inspiration til mestringsorienteret værktøj efter weekenden. Der er
afsat tid til gåture og fælles hygge.
Detaljeret program for weekenden findes på
vores hjemmeside www.efterladte.dk under
aktiviteter, se kalenderen i november.

Praktisk:
Weekenden finder sted i et sommerhus –
formentlig på Djursland. Vi bestræber os på,
at det bliver nemt at komme dertil med offentlige transportmidler fra hele landet. Ellers
er vi behjælpelige med at finde en løsning.
Der er plads til 8 deltagere. Kurset koster
300,- kr. for medlemmer og 600,- kr. for
ikke-medlemmer. Deltagergebyret dækker
ophold og forplejning, mens transport er for
egen regning.
Under weekenden må der ikke indtages
alkohol.
Tilmelding og evt. spørgsmål vedr.
ungeseminar sker til Ellen Bæk på
info@efterladte.dk eller tlf. 24 23 44 75.
Frist for tilmelding er den
25. september 2018.
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Fortællinger fra seminar
for unge efterladte efter selvmord
Max, som har deltaget på ungeseminaret i marts, fortæller, hvordan det har været for ham at deltage.
Kristina, som er frivillig på ungeseminarer, fortæller, hvordan hun oplever at deltage som frivillig.

MAX FORTÆLLER:
Efter at min mor begik selvmord i april sidste
år deltog jeg i weekendseminaret for unge
efterladte i marts måned 2018.
Jeg valgte at deltage i weekendseminaret
for at møde nogle unge mennesker, som
har oplevet det samme som mig, at miste til
selvmord. Det må man sige at jeg gjorde. Efter at have tilbragt en weekend i et sommerhus på Djursland med 8 unge mennesker,
2 medhjælpere og 1 psykolog, som alle på
en eller anden måde havde en forbindelse
til det med at miste til selvmord, har jeg fået
rigelig mulighed for dette.
I weekenden på Djursland fortalte vi vores
historier, lyttede på hinanden og hørte
oplæg fra psykologen, der var med. Efter en
lang og rigtig god dag med dette sluttede vi
af med at snakke, spille spil og bare hygge.
Efter at have været med til dette års weekendseminar har jeg fået nogle nye “værktøjer”, jeg kan bruge, når jeg har en såkaldt
“dårlig dag”, hvor man tænker lidt mere over
det, end jeg plejer.
Jeg har haft en rigtig god weekend, hvor
man kunne snakke om det, der er svært at
snakke om. Det virkede på en måde naturligt, da de andre deltagere og medhjælperne havde prøvet noget lignende, det jeg
har prøvet.
Jeg kan kun stærkt anbefale at deltage i
det næste ungeseminar. For mig har denne
weekend været en rigtig god oplevelse og
den har også vist mig, at selvom man nogle
gange tror det, er man ikke alene, der er flere
end en selv, der har prøvet at stå i sådan en
situation. Max Ingolf Johansen

KRISTINA FORTÆLLER:
Det er altid med en vis portion spænding,
jeg ankommer til sommerhuset, som skal
danne ramme for Ungeseminar. Hvordan
kommer det til at gå? Opstår der et fortroligt
rum, hvor de unge mennesker får delt den
tunge sorg, de hver især må bære på? Kan
de unge hygge sig og grine sammen?

selv-slikket”, der fortælles jokes og sjove
anekdoter.

Disse spørgsmål trænger sig sikkert også på,
når jeg fredag den 2. november 2018 igen
lander ved det sommerhus, der skal danne
ramme for efterårets Ungeseminar.

De unge er søde, omsorgsfulde og hjælpsomme for hinanden.

Hver gang er mine bekymringer helt ubegrundet – måske den første time, mens alle
kommer til fra nord, syd, øst og vest er der
en lidt trykket dog også forventningsfuld
stemning – men så snart sovepladserne er
fordelt, og vores præsentationsrunde begynder, opstår der en særlig samhørighed.
Vi er der alle af den samme grund – vi har
mistet en nærtstående ved selvmord.
Som aftenen skrider frem, forstærkes samhørigheden – der snakkes på kryds og tværs
om alt mellem himmel og jord, der spilles
brætspil, der slås om det bedste fra “bland

Og i vore pauser i løbet af weekendens
øvrige program – findes den lette stemning
– som vi fik/får etableret den første aften –
frem, og snart fyldes huset igen med smil
og snak.

Det er sikkert de færreste, jeg kan snyde, hvis
jeg vil påstå, jeg selv hører til målgruppen
aldersmæssigt – men jeg var ung, da jeg
mistede min far til selvmord.
Jeg ville ønske, at der havde været et tilsvarende tilbud til mig, som det, Landsforeningen for efterladte efter selvmord udbyder
til de unge. Jeg oplevede at stå alene med
min sorg, det store tabu om selvmord, skyld
og skam. En ensomhed, jeg ikke ønsker for
andre.
I de 30 år, der er gået siden min far begik
selvmord, har jeg gjort mig nogle erfaringer
med at navigere i det nye landskab som blev
min virkelighed efterfølgende. Erfaringer
som jeg gerne deler ud af – og selvom min
personlige fortælling ikke er identisk med de
unges – er der alligevel lighedspunkter, som
de kan drage nytte af.
Jeg finder det fantastisk berigende at
deltage på Ungeseminar, så er jeg igen med
som frivillig og forestår det praktiske, såsom
at fastlægge menuen, handle ind, lave mad,
etc. men står også klar med et kram eller en
snak, hvis behovet herfor opstår.
Kristina Rasmussen
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KORT NYT

WHO’s verdensdag for
selvmordsforebyggelse
10. september er WHO’s verdensdag for
selvmordsforebyggelse. Traditionen tro, er
der flere steder i landet kirkelige markeringer
af dagen.

Læs mere om tid og sted på side 7
under Aktiviteter.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord deltager sammen med andre foreninger/organisationer i arrangementerne.

9. SEPTEMBER:
Dronninglund:
Sognegården, kl. 14.00
Odense:
Hans Tausens Kirke, kl. 16.00.

Da 10. september falder på en mandag, har
man i Dronninglund og Odense valgt at
afholde arrangementet søndag 9. september. I København og Aalborg mødes man i
kirkerne mandag 10. september.

10. SEPTEMBER:
Aalborg:
Budolfi Kirke, kl. 19.00
København:
Sankt Johannes Kirke, kl. 20.00.

Et afgørende valg ...
I landsbestyrelsen stiller vi gerne op i
forskellige sammenhænge, hvor der er
nogen, der ønsker at komme i forbindelse
med efterladte efter selvmord. Det er ofte
i forbindelse med studier, foredrag og
forskellige programmer og udsendelser til
radio og tv.
Et af de mere ”skjulte” eksempler herpå er
fire elever fra en 10. klasse på Vandel Efterskole, der i forbindelse med en afsluttende
eksamen med overemnet ”et afgørende
valg”, valgte at skrive om selvmord.
Gruppen var i forbindelse hermed rundt

og tale med forskellige professionelle
faggrupper og rettede ligeledes henvendelse til os.
Det blev til en god samtale, hvor gruppen fik belyst de mange gode og relevante spørgsmål, de havde omkring
selvmord, ,og hvordan det er at være
efterladt, fra et personligt perspektiv.
Helle Damm-Henrichsen

Årsmøde 2019
Årsmøde og generalforsamling 2019
finder sted søndag 3. marts på Hotel Radisson Blu i Odense. Der er truffet aftale
med journalist og forfatter Bo Østlund
om at være årets foredragsholder. Sæt
gerne et X i kalenderen!
Bevillinger 2018
Landsforeningen for efterladte efter
selvmord har i 2018 fået bevilget 92.100
kr af Socialstyrelsens PUF-midler. Vi har
søgt pengene til at afholde temamøder
forskellige steder i landet, samt til et
weekendseminar for unge efterladte.
Efter, at vi de to sidste år har fået afslag
på ansøgning om PUF-midler, er vi glade
for, at det i år er lykkedes at skaffe penge
til vore aktiviteter. Bevillingen skal anvendes i perioden juni 2018 – maj 2019.
Foreningen får også del i Socialstyrelsens
ULFRI-midler. Det er et driftstilskud til
frivillige foreninger med socialt formål.
Vi er bevilget 133.575,52 kr, som skal
anvendes i 2018.
Tilbud for efterladte efter selvmord
på Mors
Backstage i Nykøbing Mors har henvendt
sig til Lokalkreds Thy, fordi man gerne
ville samarbejde om et møde for efterladte efter selvmord. Mødet finder sted
tirsdag 2. oktober. (Se aktivitetsoversigt)
Backstage er et projekt for unge, men
alle interesserede er velkomne til mødet.
For flere oplysninger kontakt:
info@backstagemors.dk.
Landsforeningen har også et tiltag i Nykøbing Mors onsdag 5. september, hvor
vi præsenterer ”Sange til min mor” Læs
mere herom her i Nyhedsbrevet.
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Utraditionel
syng-sammen-koncert
Kom til koncert og få samtidig en snak om det at miste et menneske, man
holder af og savner. For sange om kærlighed og selvmord – koblet med fællessang og samtale – kan være forløsende, når man har mistet en pårørende.

Musikeren og komponisten Frans Baks mor
begik selvmord, da han var 18 år gammel.
’Der var ingen begravelse, og der blev
hverken talt om hende eller hendes død
efterfølgende. Det var barskt og forfærdeligt.
Dengang havde jeg hverken mod til at åbne
munden eller stille spørgsmål,’ husker Frans
Bak, der i dag – i en alder af 60 år – er begyndt at give sorgen og savnet et musikalsk
og kreativt udtryk. Han skriver simpelthen
sange til den mor, der forlod ham alt for
tidligt. ’Tankerne, følelserne og sangene har
været inde i mig i alle årene. Så da jeg først
gik i gang med at komponere, blev det en
stor forløsning for mig.’
Sammen med psykolog Ane Christensen
tager Frans Bak nu rundt og spiller koncer-

ter: Aftener eller eftermiddage, der først og
fremmest er målrettet mennesker, der har
været i berøring med selvmord.
I løbet af aftenen vil deltagerne komme til
både at lytte til en håndfuld stemningsfulde
sange, som Frans Bak har skrevet om at
miste sin mor alt for tidligt til selvmord. Alle
er velkomne til at synge eller nynne med. Og
få snakket med andre i samme situation.
’Håbet er, at vi vil kunne åbne vores sind, og
lade sangen give os vinger. Der vil også være
mulighed for bare at lytte og være til stede.
For når vi synger sammen, hører vi sammen,’
slutter Frans Bak.
Så velkommen til en aften i eftertænksomhedens tegn; en aften hvor alle er velkomne
– og tag gerne en ven med.

Om Frans Bak:
Frans Bak er en komponist, de fleste af os har hørt uden egentlig at være klar over det.
Enten har vi hørt hans musik i diverse TV serier som f.eks. Nikolaj og Julie eller Forbrydelsen
– måske har vi set ”Bullerfnis” eller ”Far, Mor og Blyp” i TV. De fleste har nok på et tidspunkt
hørt ”Danse i Måneskin”, nogle har set impro-teater med ”Så Hatten Passer”, andre ’’Zirkus
Nemo’’ og mange af os har lagt ører til nogle af de flere hundrede reklamefilm, han har
komponeret. Alt sammen musik med en klar og tydelig signatur, der umiskendeligt tilhører
Frans Bak. I de sidste otte år har Frans primært arbejdet som film- og TV-komponist i
udlandet, men nu er han klar med en samling sange, han kalder for ’Sange til min Mor’. Det
er sange, der er skrevet ud fra nogle meget personlige oplevelser, om at miste og om at få
– og om vigtigheden af nærværet – og om at sangen kan løfte os og give os vinger.
Om Ane Christensen:
Ane leder snakken undervejs. Hun er krisepsykolog i ’Børnecancerfonden’ og ceremonileder i ’Livsceremonier’. Ane har tidligere arbejdet sammen med Frans og i sommers oplevede hun ’Sange til min Mor’. Med det samme kunne hun se potentialet: ’Sangene er enkle
og tydelige. De taler til følelserne og har sådan et smukt budskab. De fortjener at blive hørt
af de mange mennesker, som er berørt af selvmord og sorg, På den måde kan vi sammen
give sorgen et andet udtryk end ord.’ Se mere på www.sangetilminmor.dk.

Landsforeningen for efterladte efter
selvmord har på efterårsprogrammet tre
arrangementer med ”Sange til min mor”.
NYKØBING MORS – TEMAAFTEN
Onsdag 5, september, kl. 19.30 – 21.30
Frivilligcenter Mors / Hangaren,
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M.
”Sange til min mor” – En utraditionel syngsammen-koncert med komponist Frans Bak
og psykolog Ane Christensen.
Tilmelding til Hanne Tang Jensen på mail:
hanne@tang.dk eller mobil 22 40 87 84.
BØRKOP – TEMAAFTEN
Torsdag 6. september, kl. 19.30 – 21.30
Stadsvej 8, 7080 Børkop
”Sange til min mor” – En utraditionel syngsammen-koncert med komponist Frans Bak
og psykolog Ane Christensen.
Tilmelding til Helle Damm-Henrichsen på
mail: stadsvej@gmail.com.
HERLEV – CAFEAFTEN
”Sange til min mor” – En Utraditionel syngsammen-koncert med komponist Frans Bak
og Ane Christensen.
Torsdag 25. oktober, kl. 19.30 – 21.30
I samarbejde med Frivilligcenter Herlev,
Herlev Hovedgade 172.
Tilmelding til Jeanne Blyme på mail:
jeanne@frivilligcenterherlev.dk.
SANGE TIL MIN MOR kan i løbet af efteråret
opleves over hele landet.
Bl.a. i Silkeborg, Aarhus og København.
Se mere på hjemmesiden
www.sangetilminmor.dk – her bliver
arrangementerne løbende opdateret.
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AKTIVITETER EFTERÅR 2018
VERDENSDAGEN
FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE
Læs side 5 om de kirkelige markeringer
af Verdensdagen.
SØNDAG 9. SEPTEMBER:
Dronninglund – Kl. 14.00
Sognegården, Rævdalsvej 5,
Dronninglund
Odense – Kl. 16.00
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62,
Odense
MANDAG 10. SEPTEMBER:
Aalborg – Kl. 19.00
Budolfi Kirke, Algade 40, Aalborg
København – Kl. 20.00
Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1,
København N

WALK & TALK – NYE STEDER
Walk & Talk – Bornholm
søndage kl. 10.00 – 12.00
12. august
16. september
14. oktober
Mødested: P-pladsen
ved Snorrebakken i Rønne
Walk & Talk – Fredericia
søndage kl. 10.00 – 12.00
19. august
16. september
21. oktober
Mødested: Bymuseet,
Jernbanegade 10, 7000 Fredericia
Walk & Talk – Næstved
søndage kl. 10.00 – 12.00
26. august og 7. oktober,
Mødested: Frivilligcenter Næstved,
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

TEMAMØDER
Nykøbing Mors
Onsdag 5, september
kl. 19.30 – 21.30
Frivilligcenter Mors / Hangaren
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M
”Sange til min mor” – En utraditionel
syng sammen koncert med komponist
Frans Bak og psykolog Ane Christensen.
Tilmelding til Hanne Tang Jensen
på mail: hanne@tang.dk eller
mobil 22 40 87 84.
Børkop
Torsdag 6. september
kl. 19.30 – 21.30
Stadsvej 8, 7080 Børkop
”Sange til min mor” – En utraditionel
syng sammen koncert med komponist
Frans Bak og psykolog Ane Christensen.
Tilmelding til Helle Damm-Henrichsen
på mail: stadsvej@gmail.com.
Næstved
Torsdag 20. september
kl. 18.30 – 21.00
Frivilligcenter Næstved,
Farimagsvej 16, 4700 Næstved
”Fra smerte til minde”.
Oplæg ved Krisepsykolog
Morten Holler, Brabrand.
Tilmelding på mail til
info@efterladte.dk eller på mobil
til Hanne Tang 22 40 87 84.

SEMINAR FOR UNGE EFTERLADTE
i alderen 16 – ca. 28 år
2. – 4. november.
Fra fredag kl. 18.00 – søndag kl. 15.00
I et sommerhus på Djursland.
Læs mere i nyhedsbrevet side 3

LOKALKREDS SJÆLLAND:
Hillerød – Walk & Talk
søndage kl. 10.00 – 13.00
12. august
9. september
14. oktober
11. november
9. december
Mødested: Hillerød Station ved taxierne.
Farum – Caféaften m. oplæg
Når sorgen kikker forbi
v. Leif Ellerbæk og Heidi Adrian
Onsdag 5. september,
kl. 19.00 – 21.00
Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Herlev – ”Sange til min mor”
Utraditionel syng sammen koncert
med Frans Bak og Ane Christensen.
Torsdag 25. oktober
kl. 19.30-21.30
I samarbejde med Frivilligcenter Herlev,
Herlev Hovedgade 172
(Indkørsel fra J.E. Pitznersvej)
2730 Herlev
Tilmelding til: Jeanne Blyme på
mail: jeanne@frivilligcenterherlev.dk.
Herlev – Caféaften med spisning
– Julecafé
Onsdag 12. december
kl. 18.00 – 21.00
Frivilligcenter Herlev,
Herlev Hovedgade 172
(Indkørsel fra J.E. Pitznersvej)
2730 Herlev

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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AKTIVITETER EFTERÅR 2018 (FORTSAT)
LOKALKREDS FYN:
Ringe – Caféaftener
onsdage kl. 19.00 – 21.00.
5. september m. foredrag:
”Bliv glad igen – Kom i gang efter sorg,
traumer og Krise” v. Eva Carlsen
3. oktober m. foredrag:
”Sorgens mange farver” v. Ole Buhl
Nielsen
7. november og 5. december
Julecafé.
Frivilligcenter Midtfyn,
Øster Ringvej 39, 5750 Ringe
Odense
”Om at komme videre efter et selvmord”
Foredrag v. Lisbeth Mahnkopf.
tirsdag 18. september
kl. 19.00-21.00
Odense Seniorhus,
Toldbodgade 5, 5000 Odense
Tilmelding til John Jespersen på
mail: john-vita@kalnet.dk eller
mobil 25 21 91 09.
Odense – Walk & Talk –
søndage kl. 10.00 – 12.00
5. august
2. september
7. oktober
Mødested:
Blomsterpergolaen i Eventyrhaven
bag ved Odense Domkirke
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LOKALKREDS THY
Caféaftener – onsdage kl. 19.00 – 21.00
26. september
24. oktober m. sparring
v. psykolog Tove S. Kristiansen,
28. november
19. december – Julecafé.
Frivillig fredag:
28. september
stand på Store Torv
kl. 12.00 – 16.00
Walk & Talk
Søndage kl. 13.00 – 15.00
19. august
Mødested: Indgangen til Frivillig Thy,
Nytorv 8, 7700 Thisted

ANDRE ARRANGEMENTER
Backstage, Nykøbing Mors
”Om at være efterladt efter selvmord”
Oplæg v. Kristina Rasmussen,
Landsforeningen for efterladte efter
selvmord og Gudbjörg,
frivillig i Backstage.
Tirsdag 2. oktober
kl. 19.00 – 21.00
Hangaren, Frivilligcenter Mors,
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M

LOKALKREDS MIDTJYLLAND/
AARHUS
Aarhus – Caféaftener
tirsdage kl. 19.00 – 21.00
11. september m. oplæg,
9. oktober m. oplæg
13. november
11. december
Frivilligcenteret i Aarhus
Grønnegade 80, 3. etage
Cafégruppen Holstebro
Caféaftener – torsdage kl. 19.00 – 21.00
13. september
25. oktober
29. november
Kultur og Frivillighuset
Nygade 22, 7500 Holstebro

LOKALKREDS NORDJYLLAND
AALBORG
Søndagscafe 23. september,
kl. 12.30 – 17.00
Frokost og oplæg ved Janni Didia.
Gratis – men det kræver tilmelding
til arrangementet.
Caféaftener
torsdage kl. 19.00 – 21.00
11. oktober
8. november med oplæg
13. december – Julecafé
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

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

Lukkede grupper på Facebook
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.

’Forum for 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.

Det kan eksempelvis være til: Rejseudgifter og andre aktiviteter i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, psykologhjælp, nødvendige
daglige hjælpemidler, fx vaskemaskine,

Hvis du vil give generel støtte til Landsforeningen 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 ...?

Legat for efterladte
Købmand af Aalborg Vagn Larsen og
Hustrus Fond har åbnet mulighed for at
efterladte efter selvmord kan søge om
et legat.

Gaver til Landsforeningen

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.

... 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 hjemmesiden, her kan du se hvor vi har temamøder og andre arrangementer.

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