April 2019

Ellen Bæk

Ny formand for
Landsforeningen

Først i det nye år meddelte vores formand,
Lars A. Iversen, at han havde besluttet ikke
at modtage genvalg til bestyrelsen på
generalforsamlingen i marts. Det var dermed
også et farvel til posten som foreningens
formand. Mere om det på side 3-4 her i
Nyhedsbrevet.
Ny formand er Ellen Bæk, som i en årrække
har været foreningens næstformand. Ellen
har et godt og indgående kendskab til foreningen, hvor hun er kendt af mange af vore

medlemmer. Har man ringet til kontakttelefonen, er man blevet ringet op af Ellen, Ellen
har været med som foreningens repræsentant på mange selvhjælpsseminarer og hun
har i det hele taget, og ofte sammen med
sin mand, Ejnar, været en flittig deltager
i foreningens aktiviteter. Ellen blev i 2017
udpeget af Børne- og Socialminister, Mai
Mercado, som medlem af Socialministeriets
Task Force vedr. strategi for udvikling af
civilsamfundet. I Task Forcens anbefalinger
kan vi tydeligt se, at Ellen har gjort sin indfly-

delse gældende, så man har fået øje på de
udfordringer, vi har i de små frivillige sociale
foreninger.
Her skal rettes en stor tak til Ellen, fordi vi
med valget af hende fortsat vil have en
dygtig formand, som vil være en god repræsentant for foreningen. I øvrigt vil vi i næste
Nyhedsbrev, som kommer i august, lave en
nærmere præsentation af Ellen Bæk.
Hanne Tang
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Årsberetning
Bestyrelsens årsberetning aflagt af formand Lars Agertoft Iversen på generalforsamlingen på Odeon i Odense, 3. marts, 2019.
Så er der gået et år, og man kan vist roligt
sige, at det er gået godt, selvom det måske
lyder lidt forkert at sige, når man tænker på
foreningens historik. Men med godt menes,
at der mange steder i landet har været stor
aktivitet, og at mange nye initiativer er blevet søsat til gavn for vore medlemmer.
Der skal ikke her opremses alle aktiviteter,
men nævnes skal det, at der også i det forgangne år er blevet afholdt tre typer seminarer. Vort seminar for unge var fuldt belagt
både i foråret og i efteråret, og et nyt bliver
netop afholdt i denne weekend. For selvhjælpsseminaret var evalueringerne også
positive, seminaret her i marts var hurtig
udsolgt. Frivilligseminaret som vi holder for
lokalkredsenes bestyrelser, vore frivillige og
personer, der overvejer at blive frivillig, var
en stor succes i 2018. Nye frivillige fik mod
på at arrangere Walk and Talk flere steder i
landet. Vi fik nyt arbejde i gang i Næstved,
Fredericia og på Bornholm. Tak til alle vore
frivillige for det store engagement.

Der har været afholdt en lang række cafe- og
foredragsaftener i de forskellige lokalkredse.
Lokalkredsene prøver at nytænke deres
aktiviteter. I Aarhus har de hen over efteråret
haft aftener om temaet ”Sorgprocesser”.
Flere lokalkredse har arbejdet sammen med
andre om fælles arrangementer, Lokalkreds
Thy med BACKSTAGE på Nykøbing Mors
og Lokalkreds Sjælland med Frivilligcenter
Herlev.
I 2018 har vi holdt temamøder i Ringkøbing og i Næstved. I år har vi i januar holdt
temamøder i Holbæk og Odense. 7. marts
holder vi i Fredericia og 26. marts i Randers.
Temamøder bliver afholdt i forskellige byer,
hvor foreningen desværre ikke er ordentligt
repræsenteret. Målet og håbet er naturligvis,
at vi en dag kan sige, at foreningen i sandhed er landsdækkende.
Ved Verdensdagen for selvmordsforebyggelse i september var årets tema ”Gå lyset

i møde”. Vi deltog i kirkelige handlinger i
København, Odense, Aalborg og Dronninglund, og vi var med til at arrangere en
morgenvandring i Odense.
Også nyhedsbreve er blevet udsendt, hjemmesiden løbende opdateret og vores telefon
er blevet passet samvittighedsfuldt. Deri er
der intet nyt eller forandret.
Nyt var det derimod, da komponist og musiker Frans Bak sammen med psykolog Ane
Christensen afholdt koncerter/samtaler med
udgangspunkt i de sange, han har skrevet
til sin mor. Det var og vil være en god og
anderledes måde at konfrontere emnet
selvmord på. Vi holdt syng-sammen-koncerterne i Nykøbing Mors, Børkop og Herlev.
Her i marts måned er der tilbud om at
overvære et relevant teaterstykke – Selvmordets anatomi – i København. I Aalborg
lyttede vi i 2018 til to foredrag med professor
Svend Brinkmann – en mand med stærke

Fortsættes næste side >>
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FARVEL OG TAK FRA LARS A. IVERSEN

Min svanesang
I løbet af efteråret 2018 besluttede jeg ikke at
genopstille til landsbestyrelsen og dermed
ikke længere være formand. Jeg kan egentlig
ikke give nogen fornuftig forklaring på min
beslutning, andet end jeg følte, det ville være
det rigtige at gøre. Mavefornemmelse kalder
nogle det. Jeg var en del af en velfungerende
og hårdt arbejdende bestyrelse, for hvem det
gennem årene lykkedes at opnå mange ting,
som vi som forening kan være stolte af.
Jeg begyndte i foreningen i 2005 og har, med
et par års pause, været med i landsbestyrelsen
lige siden. Måske er det en form for ”metaltræthed”, der ligger bag beslutningen.
>> Fortsat fra forrige side
meninger og voldsomt eksponeret i mange
medier i disse år.
På TV var der to af hinanden uafhængige
serier om selvmord, hvor kendte personer,
bl.a. sidste års taler ved årsmødet, Pernille
Højmark, fortalte deres historier og om
deres følelser i forbindelse med deres
personlige tab. Når det nævnes her, er det
fordi det sandsynligvis har betydning for
aftabuiseringen, at kendte mennesker er
åbne omkring selvmordet.
Også den skrivende presse har bragt relevante artikler. Bl.a. bragte JydskeVestkysten
i december en række artikler om emnet.
Journalist Jonas Bisgaard Kristensen havde
foretaget grundig research og skrev både
personlige beretninger og faktaoplysninger
om bl.a. Livslinjen og vores forening.
Landsbestyrelsen har naturligvis også været
samlet ved flere lejligheder. I starten af
januar i år afholdt vi et bestyrelsesseminar
hen over en weekend, hvor vi bl.a. tog

os tid til at gennemgå og revidere vore
formålsparagraffer og vedtægter. Resultatet
vil generalforsamlingen stifte bekendtskab
med senere i dag.
Til sidst skal det nævnes, at tre medlemmer
af foreningen, Karin Lerbech, Ole Specht
og undertegnede sidder med i en såkaldt
referencegruppe. Region Sjælland og Nefos
har fået midler til et stort forskningsprojekt,
der især interesserer sig for efterladte over
60 år. Forskningsprojektet skal munde ud
i nogle konkrete handlinger og produkter,
som I vil høre mere om, når projektet er
tilendebragt.
Mou, marts 2019
Lars Agertoft Iversen

Jeg har i min tid som formand deltaget i
meget, som jeg ikke ville være foruden.
Folkemødet på Bornholm var vel nok den
mest spændende oplevelse, at foretræde for
Folketingets Ældre-og Sundhedsudvalg et
andet højdepunkt. Vigtigst er dog alle de seminarer, foredrag, temaaftener og cafemøder,
jeg har deltaget i - møder, hvor jeg har følt, at
jeg sammen med andre var med til at gøre en
forskel.
Da jeg stod som efterladt uden for sygehuset i
Aalborg i 2004, var der ikke en sjæl, der kerede
sig om, hvordan min søn og jeg skulle komme
videre. Det blev jeg efterfølgende meget pikeret over. Hjælpen fik jeg gennem samtalerne i
lokalkreds Nordjylland, som vi startede i 2005,
og som jeg fortsat vil være en del af.
Jeg har været begunstiget af at møde mange
dejlige mennesker rundt i landet. Tak for
samværet og jeres nærvær. Tak til en effektiv
bestyrelse, hvis møder det altid var en fornøjelse at deltage i, og held og lykke med jeres
fremtidige arbejde.
Det var min svanesang.
Lars A. Iversen
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Farvel til formanden
På generalforsamlingen i marts tog vi afsked
med Lars Agertoft Iversen som formand.
Lars har efter en årrække som medlem af
landsbestyrelsen været foreningens formand
de sidste 4 år.

for afskaffelse af 6-måneders reglen, som
betyder, at man som efterladt efter selvmord
har mulighed for at få tilskud til psykolog de
første 6 måneder efter selvmordet, men ikke
derefter.

Lars har i sin formandstid givet utallige interviews til aviser, deltaget i radioudsendelser,
paneldiskussioner og holdt foredrag i forskellige sammenhænge. Altid veloplagt og med
et strejf af humor trods det alvorlige emne.

Stor tak til Lars for et utrætteligt arbejde for
at gøre Landsforeningen for efterladte efter
selvmord mere kendt, for god og seriøs mødeledelse krydret med lune bemærkninger
og ikke mindst for at have delt sin historie
med os og rigtig mange deltagere i vore
arrangementer i årenes løb.

Et af højdepunkterne i Lars’ formandsperiode
var, da vi deltog i Folkemødet på Bornholm i
2016. Udover det event, vi havde forberedt,
lykkedes det Lars at få taletid på ”Speakers
corner”, ligesom han havde ”næse” for at
komme i kontakt med journalister. Resultatet
var, at vores forening fik omtale i flere forskellige aviser i juni 2016.
Sammen med Elene Fleischer fra Nefos og
seniorforsker Annette Erlangsen, programleder af Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse har Lars bl.a. arbejdet

OM LARS A. IVERSEN

• Født som sønderjyde i 1947
• Har arbejdet som folkeskolelærer, senest på Tornhøjskolen i
Aalborg
• Gift med Helen, som også var
læreruddannet
• Har en søn og 2 børnebørn
• Mistede Helen, som tog sit liv i
april 2004
• Er med til at stifte Lokalkreds
Nordjylland i 2005, formand fra
2009

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med
Lars, som også fremover er formand for
• Fra 2005 valgt til bestyrelsen for
Lokalkreds Nordjylland.
					 Landsforeningen for efterladte
efter selvmord
På bestyrelsens vegne
					 • 2008, Lars møder Lene, som han
nu er gift med
Hanne Tang
• Formand for Landsforeningen
for efterladte efter selvmord
2015-2019
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Årsmøde og generalforsamling
LANDSBESTYRELSEN

PR. MARTS 2019
Ellen Bæk
Junoparken 3, Mou, 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 15 60 / 24 23 44 75
info@efterladte.dk eller baek@mounet.dk
Hanne Tang Jensen
I. P. Bachsvej 14, 7770 Vestervig
Tlf. 22 40 87 84
hanne@tang.dk

Vi var ca. 40 deltagere i årsmøde og generalforsamling på Odeon i Odense, søndag
3. marts. Vores foredragsholder Bo Østlund
havde meldt afbud pga. sygdom om torsdagen. Vi var så heldige, at Frans Bak og Ane
Christensen trådte til med ”Sange til min
mor”. Frans spiller og synger, og Ane leder en
samtale indimellem. Det blev en rigtig god
oplevelse. Så årsmødet var reddet.

hjemmesiden:
http://efterladte.dk/om-os/vedtaegter/

Fra generalforsamlingen skal nævnes, at vi
vedtog nogle ændringer i vedtægterne. Bl.a.
vedr. formål. De nye vedtægter kan ses på

Formand: Ellen Bæk
Næstformand: Helle Damm-Henrichsen
Kasserer: Hanne Tang Jensen

Generalforsamlingen sluttede med, at vi tog
afsked med Lars A. Iversen som formand.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet
25. marts konstitueret sig:

Preben Bøgelund – nyt medlem i bestyrelsen
Jeg blev valgt ind i landsbestyrelsen på generalforsamlingen i marts
måned. Jeg mistede i oktober 2016 min 37-årige søn til selvmord.
Jeg kommer fra Lystrup ved Aarhus. Min hustru og jeg kom i kontakt
med Landsforeningen for efterladte efter selvmord, og har i perioden
siden selvmordet fulgt forskellige arrangementer i foreningen, som
har været til stor hjælp for os. Det at møde andre som også har
mistet til selvmord, har været en vigtig del af den proces som man
gennemgår som pårørende, og som giver trøst og lindring i den
dagligdag som gerne skal fungere.
Jeg håber, at jeg sammen med landsbestyrelsen kan være med til
at gøre en forskel og støtte andre efterladte i deres fremadrettede
proces.

Helle Damm-Henrichsen
7100 Vejle
Tlf. 52 24 10 18
stadsvej@gmail.com
John Jespersen
5200 Odense V
Tlf. 25 21 91 09
John-vita@kalnet.dk
Lis Kaspersen
5000 Odense C
Tlf. 61 46 35 11
liskaspersen45@gmail.com
Ole Specht Jensen
4180 Sorø
Tlf. 61 33 60 22
ole.specht@outlook.dk
Preben Bøgelund Elsted
8520 Lystrup
Tlf. 29 20 40 39
pbog@aarhus.dk
SUPPLEANTER:
Lilli Smed Svendsen,
5462 Millinge
Tlf. 20 45 96 69
smedpigen1@hotmail.com
Charlotte Jespersen
2830 Virum
Tlf. 51 95 14 59
charlottejespersen650@gmail.com

Preben Bøgelund
Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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Krisepsykolog Morten Holler

Temamøder
Johanne Hess fra Fyn skriver: ”Jeg var med til
temamøde den 17/3 i Fredericia. Jeg synes,
Anna Therese på en helt fantastisk måde
kunne sætte de rigtige ord på både sorg og
sorg efter selvmord. Jeg fik rigtig meget ud
af det møde og kunne nikke genkendende
til mange af de ting, Anna kom ind på.
Mange tak for en god aften.”
På baggrund af en bevilling fra socialstyrelsens PUF-midler har Landsforeningen for
efterladte efter selvmord kunnet afholde
en række temamøder forskellige steder i
landet. Alle møder har været velbesøgt, dvs.

at der har været mellem 20 og 35 deltagere.
Inden for det sidste år har der været afholdt
temamøder i Ringkøbing, Næstved, Holbæk,
Odense, Fredericia og Randers.
På et temamøde vil der bl.a. være oplæg ved
en professionel, som ved noget om at være
efterladt ved selvmord, ofte krisepsykolog
Morten Holler, eller som på mødet i Fredericia psykolog Anna Therese Overvad.
En efterladt fortæller sin historie, og der er
orientering om såvel foreningens som andre
organisationers tilbud til efterladte. Der vil

være afsat tid til, at man kan dele erfaringer
over en kop kaffe.
Mange efterladte efter selvmord har fortalt
om, hvor glade de har været for at møde andre efterladte på et temamøde. Et temamøde kan ofte være startskuddet til oprettelse
af lokale netværk.
Lige nu venter vi svar på vores ansøgning
om PUF-midler. Vi håber, vi igen kan tilbyde
deltagelse i temamøder forskellige steder i
landet. Især er det længe siden, vi har haft
tilbud i Sønderjylland.

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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Selvhjælpsweekend for familier?
Skal vi have et nyt tiltag ”Selvhjælpsweekend for familier” i 2020?
Vi har den senere tid været i kontakt med flere efterladte efter selvmord, der spørger os,
om vi har tilbud til børn? Desværre har vi ikke
kunnet imødekomme behovet for, at børn
møder andre børn, der har mistet ved selvmord. Vi kan henvise til andre organisationer
som Børns Vilkår og Børn, Unge og Sorg, som
har tilbud til børn og unge. Men ”vore” børn
er ofte henvist til sorggrupper, hvor de andre
børn har mistet pårørende pga. cancer eller
anden sygdom. Det er til hjælp for de fleste.
Der er dog ingen tvivl om, at mange børn,
ligesom vi voksne, vil finde hjælp i at være
sammen og tale med andre, der har oplevet
selvmord i familien.
I bestyrelsen er vi enige om, at vi gerne vil
være med til at give familier mulighed for at
deltage i en selvhjælpsweekend, hvor man
vil opleve fællesskab om sin sorg. Der vil bl.a.
blive skabt rum for, at børnene bliver hørt
og respekteret i deres måde at sørge på, og
at forældrene får at vide, hvilke signaler, de

skal være opmærksomme på hos børnene.
En stor del af tiden vil der være aktiviteter for
børnene, tilpasset de deltagende børns alder.
Vi går gerne i gang med at søge midler til
projektet med henblik på at kunne tilbyde
”Selvhjælpsweekend for familier” i 2020.
Inden vi søger, vil vi gerne vide, om vi kan
forvente, at der vil være deltagere til en selvhjælpsweekend. Der vil være en beskeden
deltagerbetaling. Ca. 1000 kr. pr. familie.
Derfor: Send en besked til info@efterladte.dk, hvis du har lyst til at modtage
et tilbud om ”Selvhjælpsseminar for
familier” næste år.
Fortæl, hvor mange I er, hvem I har mistet, og
hvor gamle børnene er. Vi vil holde jer orienteret om, hvordan det går med projektet.
Jeg håber, det lykkes!
Hanne Tang

Frivilligseminar flyttes
Frivilligseminar 24.-25. maj må desværre
aflyses. I stedet inviterer vi til frivilligseminar
8.- 9. november.
Da det ikke længere er muligt at få vore frivilligseminarer finansieret af Socialstyrelsens
uddannelsesmidler (puljen er nedlagt), har vi
benyttet muligheden for at søge et relevant
gratis kursus som udbydes af CFSA, Center
for frivilligt socialt arbejde.
Det er lykkedes os at få kurset “Egenomsorg
og støtte til frivillige med brugerkontakt”.
Underviser er cand.psych. Henrik Lyng,

Center for Beredskabspsykologi. Henrik Lyng
er kendt for sin viden indenfor kriser og
sorg og er en glimrende formidler af stoffet.
Desværre kan det ikke lade sig gøre i den
planlagte weekend i maj. Kurset skal afholdes
en hverdag.

KORT NYT
TILBUD FOR EFTERLADTE EFTER
SELVMORD I RANDERS
Selvhjælp Randers arbejder for at få et
tilbud for efterladte efter selvmord i
gang. Majbritt Bargsteen, som er leder
af Selvhjælpen deltog i det temamøde
Landsforeningen for efterladte efter
selvmord har afholdt i Randers i marts
måned. Her orienterede hun om muligheden for at være med i en selvhjælpsgruppe. Vi vil sende besked til vore
medlemmer i området, hvis eller når
der er nyt om dette tiltag.
ÅRSMØDE I FRIVILLIGRÅDET
Ellen Bæk og Hanne Tang deltog onsdag 20. marts i Frivilligrådets årsmøde
på Christiansborg. Der var indlæg ved
Frivilligrådets formand, Mads Roke
Clausen og ved Børne- og socialminister Mai Mercado. Der var fortællinger
fra det virkelige liv med personlige
fortællinger ved unge om, hvordan de
frivillige og de frivillige foreninger kan
gøre en forskel for sårbare unge. Efter
pausen var der politisk debat, hvor man
havde bedt politikerne tage stilling til,
hvilken rolle civilsamfundet skal spille i
løsningen af sociale problemer. Marianne Jelved (R), Martin Geertsen (V), Karin
Nødgaard (DF) og Magnus Heunicke
(S) deltog i debatpanelet. Afslutningsvis
kunne repræsentanterne for de frivillige
sociale foreninger aflevere nedskrevne
ønsker til politikerne.

Kort før Nyhedsbrevets deadline er det
lykkedes os at lande på fredag 8. november.
Vi håber, det vil være muligt for vore frivillige
og andre, som tænker på at blive frivillige,
at deltage i seminaret fredag 8. – lørdag 9.
november. Nærmere oplysninger vil følge.
Fortsættes næste side >>
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KORT NYT – FORTSAT
>> Fortsat fra forrige side
SELVHJÆLPSSEMINAR 2019
Årets selvhjælpsseminar blev holdt
i weekenden 9. – 10. marts på hotel
Trinity i Fredericia. Det blev endnu et
vellykket seminar med Karin Westh og
Hanne Svensmark som undervisere.

Filmen ”Evelyn” og
paneldebat i Dagmar
I forbindelse med filmfestivalen CPH:DOX
satte man fokus på selvmord i Dagmar
biografen, da man torsdag 21. marts viste
filmen ”Evelyn”. Filmens instruktør, Orlando
von Einsiedel, fortæller historien om sin
brors selvmord, og vi følger ham og hans
søskende, da de efter mange års tavshed
tager på vandretur ad kendte ruter og får talt
om deres bror.
Efter filmen var der paneldebat, hvor Ellen
Bæk deltog i panelet sammen med Mikkel

Frey Damgaard, journalist, Jeppe Kristen
Toft, direktør i Livslinjen, Mikkel Radicke,
ung mand, der har forsøgt selvmord, Anna
Thygesen, kommunikationsrådgiver og
Britt Morthorst, Dansk Forskningsinstitut for
selvmordsforebyggelse.
Det var en rigtig god film, som man kan ønske, at flere får lejlighed til at se, og en god
og vedkommende debat.

SELVMORDETS ANATOMI
I perioden 9. marts – 6. april har man
kunnet se teaterstykket ”Selvmordets
anatomi” på Teater Republique på
Østerbro. Man følger tre generationer af kvinder, som kæmper med at
bryde et dystert familiemønster. Tak til
Teater Republique for at tage emnet
på plakaten og til de medvirkende for
fremragende skuespil.
VED ANVENDELSE AF MOBILEPAY
Husk at angive navn og andre kontaktoplysninger (f.eks. adresse, mobilnummer, e-mail adresse) i meddelelsesfeltet, når du betaler med MobilePay.
Er der ikke plads i meddelelsesfeltet,
kan man sende en besked til
info@efterladte.dk.

Hanne Tang

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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Ungeseminar 2019
I weekenden 1.-3. marts var en lille flok unge mennesker samlet i et sommerhus på Djursland. Alle havde mistet pårørende ved selvmord. Evalueringerne viser, at de har haft nogle udbytterige dage sammen med psykolog Louise Møller-Schmidt og frivillig Kristina
Rasmussen.
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AKTIVITETER
– FORÅR OG SOMMER 2019
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FRIVILLIGSEMINAR 8. - 9. NOVEMBER 2019
Landsbestyrelsen inviterer lokalkredsenes
bestyrelser og hjælpere samt ansatte og
frivillige i Frivilligcentre – overvejer du at
blive frivillig i foreningen, er du også meget
velkommen.
Seminaret holdes fredag den
8. november kl. 9.30 til lørdag d. 9.
november over middag.

Vi er i gang med at planlægge seminaret,
men vi kan allerede nu fortælle, at programmet for fredag er ”Egenomsorg og støtte
til frivillige med brugerkontakt”, emnet er:
Rollen som frivillig i det sociale arbejde.
Underviser: Henrik Lyng, Krise- og beredskabspsykolog og direktør i Center for
Beredskabspsykologi. Se mere side 7.

CAFÉGRUPPEN HOLSTEBRO:
Caféaftener
torsdage kl. 19.00 – 21.00
25. april
Psykolog Tove Søgaard Kristiansen
deltager i mødet som sparringspartner
Kultur og Frivillighuset
Nygade 22, 7500 Holstebro
Vi mødes igen til september.

WALK & TALK
FREDERICIA
Søndage kl. 10.00 – 12.00
Den 3. søndag i måneden:
14. april 2019 (pga. påsken)
19. maj
16. juni – her aftales dato for næste gang.
Mødested: ved Bymuseet,
Jernbanegade 10, 7000 Fredericia
NÆSTVED
Søndage kl. 10.00 – 12.00
28. april
2. juni – her aftales dato for næste gang.
Mødested: Frivilligcenter Næstved,
Farimagsvej 16, 4700 Næstved
ODENSE
Søndage kl. 10.00 – 12.00
Den 1. søndag i måneden,
7. april
5. maj
2. juni
7. juli
4. august
1. september
Mødested: Blomsterpergolaen i Eventyrhaven bag ved Odense Domkirke
HILLERØD
Søndage kl. 10.00 – 13.00
Den 1. søndag i måneden,
7. april
5. maj
2. juni – her aftaltes dato for næste gang.
Mødested: Hillerød Station.

LOKALKREDS SJÆLLAND:
Generalforsamling og caféaften
Oplæg med Mikkel Frey Damgaard
torsdag 4. april
kl. 18.30 – 21.00
Cafeaften
Oplæg med Bent Meier Sørensen
torsdag 23. maj
kl. 19.00 – 21.00
Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Vi mødes igen til september.

LOKALKREDS FYN:
Ringe – Caféaftener
onsdage kl. 19.00 – 21.00.
3. april
1. maj
5. juni
3. juli
7. august
4. september
Frivilligcenter Midtfyn,
Øster Ringvej 39, 5750 Ringe

LOKALKREDS
MIDTJYLLAND/AARHUS
Walk & Talk
Onsdag 22. maj, kl. 18.30 – 20.30
Mødested: Ellevang Kirke, Risskov.
Introduktion v. Pia Elisabeth Pedersen
Se nærmere på www.efterladte.dk.

LOKALKREDS NORDJYLLAND
Caféaftener
torsdage kl. 19.00 – 21.00
11. april
9. maj – Filmaften,
13. juni – oplæg med psykolog
Morten Holler.
Ingen møder juli og august
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

LOKALKREDS THY
Caféaftener
onsdage kl. 19.00 – 21.00
24. april: Generalforsamling og derefter
oplæg v. Anders Hornstrup
22. maj: Oplæg v. Johanne Knigge
Frivillig Thy, Nytorv 8, 7700 Thisted
Walk & Talk:
Søndage kl. 13.00 – ca. 15.00
30. juni
28. juli
25. august
Vi mødes kl. 13.00 på Nytorv ved
indgangen til Frivillig Thy.

BORNHOLM
Kontaktpersoner:
Annette og Otto Pedersen,
mobil 3020 6044,
mail: martin16annette@gmail.com.

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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Nyhedsbrev
April 2019

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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