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Vi har endnu en sommermåned til gode, 

men det er blevet tiden, hvor vi sender en 

hilsen til vore medlemmer og andre kontak-

ter, så man i god tid kan se, hvilke aktiviteter 

vi byder på i efteråret. I dette Nyhedsbrev 

har vi også en nærmere præsentation af 

vores nye formand for Landsforeningen for 

efterladte efter selvmord, Ellen Bæk.

”I selvmordets kølvand”

Her i sommer er vi, som er efterladte efter 

selvmord eller hjælper andre, der har mistet, 

blevet beriget med en rigtig god bog. Elene 

Fleischer og Liselotte Horneman Kragh har 

skrevet bogen ”I selvmordets kølvand” med 

undertitlen ”Hjælp til at bære det ubærlige”. 

Bogen er udgivet på forlaget Eksistensen.

Jeg er meget glad for bogen. Jeg vidste det 

ikke, men det er den bog, jeg altid har haft 

brug for! Både i forhold til min egen sorg, og 

når jeg taler med andre, der har mistet ved 

selvmord. Jeg finder det vigtigt at udbrede 

kendskabet til bogen blandt de, som er 

efterladte efter selvmord, og har derfor be-

sluttet at bruge cafeaftener på at præsentere 

deltagerne for bogen de steder, hvor jeg er 

med til at lave program!

Læs Charlotte Jespersens anmeldelse af ”I 

selvmordets kølvand” på side 2 her i Nyheds-

brevet.

Tilbud for efterladte i Sønderjylland 

I forbindelse med en artikelserie i Jyske-

Vestkysten, som blev bragt hen over julen 

2018, blev jeg interviewet af journalist Jonas 

Bisgaard Kristensen. Han gjorde opmærksom 

på, at Syddanmark indtager en andenplads, 

når man opgør antal selvmord i forhold til 

indbyggertallet. Jeg måtte indrømme, at vo-

res forening ikke har faste tilbud til efterladte 

syd for Fredericia. Vi har tidligere forsøgt 

med temamøder, men har manglet lokale 

medlemmer, der har haft lyst og mod til at 

følge op med lokalt arbejde. Efterfølgende 

er vi blevet kontaktet af enkelte personer 

fra området, som gerne vil udføre et stykke 

frivilligt arbejde. Vi inviterer de interesserede 

med på Frivilligseminar og håber at blive 

mere synlige i Sønderjylland.

Bestyrelsen har besluttet at gøre et nyt tiltag 

i området her i efteråret, hvor vi vil invitere 

efterladte efter selvmord til arrangementer i 

Ribe og i Sønderborg. 1. oktober inviterer vi 

til temamøde i Ribe med krisepsykolog Mor-

ten Holler som oplægsholder. I Sønderborg 

inviterer vi 6. november til en utraditionel 

syng-sammen-koncert ”Sange til min mor” 

med komponist og sanger Frans Bak og psy-

kolog Ane Christensen. Læs mere om disse 

arrangementer i aktivitetsoversigten her i 

Nyhedsbrevet eller se på www.efterladte.dk 

under aktiviteter.

Med ønsket om en god sensommer og et 

godt efterår!

Hanne Tang

En sensommerhilsen

http://www.efterladte.dk
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Boganmeldelse:

I selvmordets  
kølvand

Titel: I selvmordets kølvand.  

Hjælp til at bære det ubærlige

Forfattere:  

Elene Fleischer og  

Liselotte Horneman Kragh

Forlaget Eksistensen, 175 s., 2019.

Bogens forfattere, som begge har deres virke 

i NEFOS, gennemgår i 9 kapitler, hvordan det 

er at være efterladt efter et selvmord. Bogen 

henvender sig både til lægfolk og fagfolk.

Der er ”hurtigbokse”, som fungerer som en 

opsummering.

Kapitel 1 beskriver kroppen og psykens 

reaktioner og skildrer desuden tospors- 

modellen. Kapitel 2 handler om de specifik-

ke tab, der altid er forskellige i forhold til den 

relation, man har til den mistede (partner, 

børn, forældre, bedsteforældre, søskende, 

ven, kollega), og hvorledes familiedynamik-

ken kan udvikle sig. Dernæst sætter kapitel 

3 lys på selvmord hos ældre mennesker. 

Kapitel 4 omhandler selvmord i psykiatrien, 

og kapitel 5 når fagfolk mister en klient. 

De sidste fire kapitler uddyber de mange 

udfordringer en efterladt kan møde, fx 

følelsen af at bebo en fremmed planet samt 

følelserne af skyld og skam. 

Bogen beskriver også, hvorledes man kan 

finde vejen frem i livet efter et selvmord. Til 

slut finder man en oversigt med praktiske 

oplysninger, samt hvor man kan hente 

yderligere hjælp.

Bogen favner bredt og belyser ganske fint 

problematikken samt øger forståelsen for 

efterladtes situation. Særligt kapitlerne, som 

beskriver den efterladtes kamp for at mestre 

sit fremtidige liv, er givende læsning. Siderne 

med hurtigbokse fungerer som en glim-

rende opsummering og er desuden meget 

praktisk som opslagsreference. Alt i alt en 

bog, som varmt kan anbefales.

Charlotte Jespersen

Lis Kaspersen vil også anbefale den nye 

bog, som handler om at være efterladt efter 

selvmord: 

”Den er da helt fantastisk, havde jeg da bare 

haft en sådan en bog at slå op i, da jeg mistede 

min mand, ville jeg jo have fundet ud af, at jeg 

ikke var anderledes end andre, der havde mistet 

ved selvmord.”

http://www.efterladte.dk
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Mange af vore medlemmer kender 

Ellen, som i sin tid som næstformand 

bl.a. har passet kontakttelefonen, stået 

for kontakten til medlemmerne, været 

repræsentant for bestyrelsen på vore 

selvhjælpsseminarer samtidig med, at 

hun har løftet det store arbejde med 

opdatering af hjemmeside, udsendelse af 

nyhedsbreve m.m. Det er en stor glæde 

for vi andre i bestyrelsen, at Ellen har 

taget imod den store udfordring, det er 

at være formand for Landsforeningen for 

efterladte efter selvmord.

Ellen bor sammen med sin mand, Ejnar, 

i landsbyen Mou i Nordjylland. Tæt på, 

hvor Limfjorden og Kattegat mødes. Siden 

Ellen kom i bestyrelsen for Efterladte efter 

selvmord har hun brugt meget af sin fritid 

på arbejdet i foreningen. Derudover er hun 

sammen med Ejnar aktiv i det lokale for-

eningsliv, ligesom hun er meget glad for at 

samle familie og venner til sammenkomster 

med hjemmelavet mad og bagværk.

Baggrunden for Ellens engagement i for-

eningen er, at hun og Ejnar har mistet begge 

deres børn ved selvmord. Både Uffe og Bir-

gitte valgte livet fra som 29-årige. Begge på 

grund af psykisk sygdom. De dyrekøbte erfa-

ringer, Ellen har med sig, bruger hun – med 

stor støtte fra Ejnar – til at hjælpe andre i en 

lignende situation. I årenes løb har utrolig 

mange efterladte efter selvmord fået støtte 

og gode samtaler med Ellen, som har passet 

foreningens kontakttelefon siden 2011. 

Ellen og Ejnar deler gerne deres historie 

med andre på seminarer og på cafeaftener 

i andre lokalkredse, og de har i kraft af deres 

åbenhed været med til at vise, at der kan 

være en vej ud af mørket, og givet mange 

inspiration til, hvordan man kan komme 

videre med livet.

Ellen har også været aktiv på den politiske 

front. Da børne- og socialminister Mai 

Mercado sammen med innovationsminister 

Sophie Løhde i 2017 nedsatte en Task Force, 

som skulle se på, hvordan den frivillige ind-

sats i Danmark kunne styrkes, blev Ellen bedt 

om at deltage i Task Forcen. 

Gennem dette arbejde har Ellen fået mange 

gode kontakter med andre i frivilligarbej-

det, ligesom hun fik styrket sit kendskab til 

problematikkerne omkring civilsamfundets 

bidrag til at sikre velfærden i Danmark.

Ellen Bæk er en klog kvinde. Hun er om-

sorgsfuld og omhyggelig med sit arbejde. 

Der skal ikke herske tvivl om, at hun er den 

rigtige repræsentant for Landsforeningen for 

efterladte efter selvmord.

Hanne Tang

Ellen Bæk  
– Ny formand for  
Landsforeningen  
for efterladte  
efter selvmord

http://www.efterladte.dk
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• Født i Lillevorde, 23. november 

1952.

• Arbejder som administrativ 

medarbejder på AAU Innovation, 

Aalborg Universitet, hvor hun  

kan fejre 40-års jubilæum  

1. september 2019.

• Gift med Ejnar 1975.

• Ellen og Ejnar får to børn, Uffe  

bliver født i september 1975, 

Birgitte i august 1977.

• Uffe dør i april 2005, Birgitte i 

januar 2007. Begge ved selvmord.

• Kommet i Lokalkreds Nordjyl-

land siden 2005 og medlem af 

lokal-bestyrelsen fra 2008.

• Bestyrelsesmedlem i Landsbesty-

relsen fra 2011.

• Næstformand i Landsforeningen 

for efterladte efter selvmord fra 

2014.

• Medlem af Task Force for ny  

strategi for civilsamfundet i 2017.

• Fra 2019 formand for Lands-

foreningen for efterladte efter 

selvmord.

OM ELLEN BÆK Ellen, hvad tænker du er dine vigtig-

ste opgaver lige nu i din rolle som ny 

formand?

Først vil jeg gerne fortælle, hvor taknemme-

lig jeg er for, at foreningen Efterladte efter 

selvmord findes, den har betydet meget for 

Ejnar og jeg i bearbejdelse af sorgen efter at 

have mistet vores børn.

Landsforeningen var stiftet i 2002 og Lokal-

kreds Nordjylland var netop blevet stiftet i 

2005, hvor vi mistede Uffe. 

Vi kom meget tidligt i forbindelse med for-

eningen, takket være Lars Agertoft Iversen, 

tidligere formand. Lars var med i bestyrelsen 

for Lokalkreds Nordjylland. Lars bor i Mou, 

den samme by som Ejnar og jeg. 

En dag, jeg var ude at handle, hoppede 

Lars af cyklen og gav mig en brochure om 

foreningen. Han spurgte om det ikke var 

noget for Ejnar og jeg at komme med til et 

cafémøde, jeg skal nok hente jer, sagde Lars. 

Tusind tak – hvor er jeg taknemmelig for, at 

vi fik kontakt med foreningen så tidligt og fik 

hjælp og støtte. Jeg tror ikke, at vi selv havde 

fundet det på det tidspunkt. Som nylig efter-

ladt er man ikke i stand til ret meget.

Nu er det jo ikke alle, der så heldige som os 

at få stukket en brochure i hånden og blive 

afhentet ved døren.

Min opgave som formand er: 

• at være med til at sikre, at der er tilbud 

om hjælp og støtte til efterladte efter 

selvmord så mange steder i landet som 

muligt. 

• at vores tilbud er så synlige og tilgæn-

gelige som muligt. Det gøres bl.a. ved at 

holde hjemmeside og facebook ajour.

• at vi deltager aktivt i fælles aktiviteter 

sammen med andre frivilligorganisatio-

ner, hvor det giver mening.

Hvis du må få tre ønsker opfyldt, hvad 

vil du så ønske for Landsforeningen for 

efterladte efter selvmord?

• Jeg vil ønske, at vi ikke skulle bruge så 

meget tid på at søge midler, at vi kunne 

få en flerårig driftsbevilling fra Social- 

styrelsen, så vi ved, hvilke midler vi har til 

de vanlige ting. Det er frustrerende på vo-

res møde i juni måned, det sidste møde 

inden sommerferien, ikke at vide, hvilke 

midler vi har til resten af året. Vi har i løbet 

af sommeren modtaget besked. Det 

giver en dejlig ro i Lokalkreds Nordjylland, 

at vi har fået en 3-årig driftsbevilling fra 

Aalborg Kommune. Jeg ville ønske, at 

det var på samme måde med midlerne 

i Landsforeningen, så det kun var til nye 

aktiviteter, der skal søges årligt.

• Jeg vil ønske, at vi kunne have lokalt 

arbejde over hele landet, men jeg ved jo 

også, at det kræver, at der er frivillige, der 

har mod og lyst til at påtage sig opgaven.

• Det bedste ville være, at der ikke sker 

selvmord, og der ikke er brug for os, men 

det er vist for meget ønsketænkning.

Så lige et sidste spørgsmål. Hvad vil du 

gerne huskes for, når engang din for-

mandstid slutter?

Tja – det er svært. Men, jeg vil love at gøre 

hvad jeg kan for at støtte op om foreningen 

og hjælpen til efterladte efter selvmord.

Tak for svarene, Ellen!

Tre spørgsmål til formanden!

http://www.efterladte.dk
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Conny blev hyldet  
i Lokalkreds Nordjylland

Vi overraskede Conny på mødet den 13. juni, 

vi ønskede tillykke med fødselsdagen og 

overrakte gaven som var specielt udvalgt: 

”Bager lykketrolden er en hyldest til dem, som 

står op midt om natten for, at vi kan få friske 

kager og brød til kaffen om søndagen”. 

En STOR tak til Conny for dejlig friskbagt 

kage til møderne i lokalkreds Nordjylland!

Conny har været med fra starten. Der har 

ikke været mange møder, hun ikke har 

deltaget i eller bagt kage til. Som Conny 

altid siger: Bestyrelsesarbejde er ikke noget 

for mig, men jeg vil gerne bage en kage. 

Hun fortæller også tit: Jeg er så glad for at 

komme her, jeg får noget nyt med herfra 

hver gang. 

Conny var medvirkende til at vi fik etableret 

en lokalkreds i Nordjylland i 2005. Conny og 

Frede mistede deres ældste søn, Allan, på 36 

år, han begik selvmord 16. september 2003. 

Conny fortæller, at hun nogen tid senere 

læste en artikel i ugebladet Hendes Verden.

Artiklen var med formanden for Landsfor-

eningen for efterladte efter selvmord, Unni 

Bille-Brahe, og der var et telefonnummer, der 

kunne ringes til. Conny ringede og havde 

en lang samtale med Unni. Landsforeningen 

ville meget gerne have lokalt arbejde startet 

op i Nordjylland. 

Den opgave påtog Allans kæreste sig. Char-

lotte Sander Humphries meldte sig i Lands-

foreningen og gik aktivt ind i arbejdet for at 

få etableret lokalt arbejde i Nordjylland. Det 

lykkedes, der blev holdt temadag i Aalborg 

2. april 2005, og der blev holdt stiftende 

generalforsamling i Lokalkreds Nordjylland 

3. september 2005. Tak til Charlotte – vi er 

mange, der er meget taknemmelige for, at vi 

har Lokalkreds Nordjylland.

Vil du vide mere om foreningens stifter, Unni 

Bille-Brahe, kan du se indslaget:  

Kirken i farver – Egon besøger  

Unni Bille-Brahe.

Link til siden: https://efterladte.dk/ 

aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/

Om indslaget: 

Seniorforsker Unni Bille-Brahe har hele sit lange 

liv beskæftiget sig med selvmord, og hun er en 

af verdens kyndigste mennesker på området. I 

en samtale med Egon Lausen forklarer hun ikke 

blot om, hvad der driver mennesker til at vælge 

selvmordet, men hun sætter også fokus på de 

problemer, de efterladte står med, når ulykken 

er sket.

På vegne af Lokalkreds Nordjylland – Ellen Bæk

http://www.efterladte.dk
https://efterladte.dk/ aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/
https://efterladte.dk/ aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/
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Den årlige Verdensdag vedrørende selvmord 

og forebyggelse af selvmord markeres ved 

Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1, 

Nørrebro tirsdag den 10. september kl. 20.

I Kirkehaven uden for kirken bliver der tændt 

144 lys – et for hvert menneske, vi sidste år 

mistede ved selvmord i Region Hovedsta-

den. 

Herefter samling i kirken med fællessang, 

lys-tænding, sang ved Singer-songwriter 

Simon Lynge, refleksion, bøn og stilhed.

I år har Efterladte efter selvmord – Lokalkreds 

Sjælland i samarbejde med Sankt Johan-

nes kirke og Herlev Kommune fået Sin-

ger-songwriter Simon Lynge til at spille 4 af 

sine numre. Simon rammer i sine tekster og i 

sin melodi og lyd en helt særligt og nærvæ-

rende beskrivelse og refleksion mht. til det, 

at være sårbar og skrøbelig. Han tør gå ind i 

de rum i sindet, vi som mennesker oplever i 

perioder med meget mørke i vores sind. Han 

kan sætte ord og stemning til netop de dage 

og oplevelser, vi står i, når vi må erkende, at 

vi ikke har energi til andet end bare at være 

der, hvor vi er lige nu.

Efterfølgende er der kaffe/te i kirkens side-

skib, hvor det vil være muligt at tale med 

frivillige fra Landsforeningen for Efterladte 

efter selvmord, NEFOS (Netværk for selv-

mordsramte) samt præst.

Kirkelige handlinger  

Udover den kirkelige handling i Sankt  

Johannes Kirke deltager Landsforeningen for 

efterladte efter selvmord i samarbejde med 

andre organisationer i følgende kirkelige 

handlinger:

10. september: 

Aalborg – Budolfi Kirke, kl. 19.00 

15. september: 

Dronninglund – Sognegården, kl. 14.00 

Odense – Hans Tausens Kirke, kl. 16.00.

Alle er velkomne til de kirkelige markeringer. 

Læs nærmere på www.efterladte.dk under 

Aktiviteter.

10. september – Faglige arrangementer 

I Hillerød og Odense afholdes faglige arran-

gementer om selvmordsforebyggelse.

Læs mere i opslaget: https://efterladte.dk/

aktivitet/verdensdagen-for-selvmordsfore-

byggelse-wspd-2019/.

World Suicide Prevention Day – 10. September
I anledning af Verdensdagen for selvmordsforebyggelse er Landsforeningen for efterladte efter selv-
mord medarrangør ved en række kirkelige markeringer. Bl.a. på Nørrebro, hvor man som et nyt tiltag 
har Singer-songwriter Simon Lynge som medvirkende. 

Den internationale association for 

selvmordsforebyggelse (IASP) inviterer 

dig til at tænde et lys kl. 20.00 den 10. 

september. 

Tænd et lys i

et vindue kl. 20.00

for at vise din støtte

til selvmordsforebyggelse

for at mindes en mistet elsket

og for alle efterladte efter selvmord.

http://www.efterladte.dk
http://www.efterladte.dk
https://efterladte.dk/aktivitet/verdensdagen-for-selvmordsforebyggelse-wspd-2019/
https://efterladte.dk/aktivitet/verdensdagen-for-selvmordsforebyggelse-wspd-2019/
https://efterladte.dk/aktivitet/verdensdagen-for-selvmordsforebyggelse-wspd-2019/
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På vegne af bestyrelsen i Landsforeningen 

for efterladte efter selvmord vil jeg bringe 

en tak til: 

Familien Krogh Ohlsen, Christiansfeld 

for i stedet for evt. blomster at betænke os 

med donation ved Aksel Kroghs bisættelse 

26. juli 2019. 

Marianne og Niels Jørgen Halskov, Hals  

for donation til Frivilligseminaret.

Aase Worm, Aalborg  

for donation til Landsforeningens arbejde.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

11. juni var Ejnar og jeg inviteret til som-

merfest i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, 

her skulle overrækkes donationer.  

Vi modtog 6.000 kr. til Ungeseminaret, 

og der var flere spejderkredse, der fik 

donationer. 

Jeg holdt en lille takketale, hvor jeg fortalte 

om Ungeseminaret, vores arbejde på 

landsplan og lokalt. 

Bevillingen gør, at vi har mulighed for at 

udbyde seminaret igen i foråret 2020. Vi 

giver 8 unge efterladte i alderen 16 – ca. 28 

år mulighed for at møde andre efterladte og 

dele erfaringer om, hvad det betyder at miste 

ved selvmord. Det kan være svært at tale med 

andre om, at ens kære har begået selvmord. 

Efterladte kan meget nemt blive ensomme 

med deres sorg. Seminaret giver rum og tid 

til at være i sorgen, at føle sig set, hørt og for-

stået. At møde og tale med andre efterladte 

og høre andres beretninger kan bidrage til at 

lære, at leve videre med sin egen sorg, således 

at denne får en passende plads i hverdagen. 

Det var en god aften, hvor vi fik talt med 

flere om deres og vores frivillige arbejde. 

Sct. Georgs Gilderne er et fællesskab 

for voksne spejdere, som bl.a. står for at 

arrangere den årlige Vesterhavsmarch. 

Det er midler herfra vi fik del i. Tak for jeres 

donation til Ungeseminaret.

Ovennævnte har støttet foreningen med 

gaver i form af penge til arbejdet for at 

hjælpe og støtte efterladte efter selvmord. 

Det er vi meget taknemmelige for.

Ønsker man at give en donation til Lands-

foreningen for efterladte efter selvmord, 

kan man overføre et beløb på foreningens 

konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto 

4364059612 eller på MobilePay 77809. 

Læs mere herom på sidste side i Nyheds-

brevet.

Ellen Bæk

ÅRSMØDE 2020 I ODENSE 

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I  

KALENDEREN 1. MARTS 2020. 

Årsmødet afholdes i Odeon, Odense.

Journalist Mikkel Frey Damgaard er årets 

taler. Mikkels nye bog ”Sørgekåben – En 

fortælling om fædre, sønner, sommerfugle 

og min fars selvmord” udkommer i  

september 2019.

PAPAGENO-PRISEN 2019

Papageno-prisen gives til mediearbejde-

re, som gennem deres virke har belyst 

selvmordsproblematikken på en etisk og 

oplysende måde overfor offentligheden.

Landsbestyrelsen for efterladte efter 

selvmord har besluttet at indstille journalist 

Jonas Bisgaard Kristensen på baggrund  

af en artikelserie om selvmord og efter- 

ladte efter selvmord, som JydskeVestkysten 

bragte ved juletid 2018. På Verdensdagen 

for selvmordsforebyggelse 10. september, 

vil navnet på årets Papageno-pris modtager 

blive offentliggjort.

TILSKUD FRA SOCIALSTYRELSENS 

PULJER 2019

Igen i år har vi i Landsforeningen for efter-

ladte efter selvmord fået positive svar på 

vore ansøgninger. Vi har fået bevilling på 

130.000 kr i ULFRI-midler, som må bruges til 

almindelig drift. Vi har søgt midler til tema-

dage og ungeseminar i perioden juni 2019 

– maj 2020. Her får vi 65.000 kr. Lidt mindre 

end vi har søgt, men da vi også har fået en 

donation til ungeseminar 2020 fra Sankt 

Georgs gilderne i Aalborg, kan vi gennemfø-

re de planlagte aktiviteter.

KORT NYT 

Tak for donationer

http://www.efterladte.dk
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Landsbestyrelsen indbyder til Frivillig- 

seminar, fredag den 8. november kl. 9.30 

lørdag den 9. november kl. 14.00  

på Vejle Center Hotel,  

Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Overskriften fredag:  

Egenomsorg og støtte til frivillige  

med brugerkontakt.

Undervisere: Psykolog Henrik Lyng og  

psykotraumatolog Ziggie Mai Vesterlund, 

Center for Beredskabspsykologi.

Overskriften lørdag:  

Om Landsforeningen for efterladte 

efter selvmord.

Se i indbydelsen: 
http://efterladte.dk/aktivitet/frivilligsemi-
nar-vejle/ 

Tilmeldingsfrist: senest 15. september.

Seminaret er et tilbud om uddannelse, så vi 

som frivillige er bedst muligt ”klædt på” til 

opgaven, men også dage vi bruger til at lære 

hinanden at kende og udveksler erfaringer 

og ideer.

Indbydelse er sendt til lokalkredsenes besty-

relser og hjælpere samt ansatte og frivillige i 

Frivilligcentre – overvejer du at blive frivillig i 

foreningen, er du også meget velkommen. 

Har du lyst til aktivt at støtte op om vores 

arbejde og blive frivillig i foreningen, vil vi 

opfordre til, at du melder dig til seminaret. 

Det er en måde at møde andre frivillige og 

få afprøvet om det at være frivillig er noget 

for dig.  

 

 

 

At være frivillig i foreningen er andet end 

bestyrelsesarbejde og stå for arrangementer, 

det kan også være:

• At bage en kage eller købe ind til caféaf-

tenen

• At være den, der møder ind i god tid, 

starter kaffemaskinen og sørger for at 

gøre lokalet hyggeligt

• At være den, der bestiller lokaler og man-

ge andre praktiske ting

• En god måde at møde andre efterladte 

på og blive en del af et fællesskab

Det kan være en måde at få aktiviteter i gang 

nye steder. Efter frivilligseminaret i 2018 fik 

vi gang i Walk & Talk flere steder i landet. 

Landsbestyrelsen hjælper og støtter altid 

med opstart af nye aktiviteter, men det kræ-

ver, at der er lokale frivillige der tager over.

På vegne af landsbestyrelsen

Ellen Bæk

Frivilligseminar 
– og lidt om at være frivillig i Landsforeningen for efterladte efter selvmord

http://www.efterladte.dk
http://efterladte.dk/aktivitet/frivilligseminar-vejle/
http://efterladte.dk/aktivitet/frivilligseminar-vejle/
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Sidste efterår samarbejdede Landsfor-

eningen for efterladte efter selvmord med 

Komponist Frans Bak og psykolog Ane 

Christensen om tre Syng-sammen-koncer-

ter, hvor Frans synger og spiller og Ane le-

der en samtale med og mellem deltagerne.

Vi, der deltog i koncerterne, fik en rigtig 

god oplevelse. Se vores beskrivelse af 

koncerterne i Nyhedsbrev december 2018 

her: https://efterladte.dk/wp-content/

uploads/2018/12/Efterladte-Nyheds-

brev-Dec18_web.pdf

Igen i år har Frans Bak og Ane Christensen 

afsat tid til at rejse rundt med ”Sange til 

min mor”.  

VI ER ARRANGØR VED  

FLG. ARRANGEMENTER:

– 6. november kl. 19.00 – 21.00  

Frivillighedens Hus i Sønderborg, 

Perlegade 50, 6400 Sønderborg

– 7. november kl. 19.00 – 21.00  

Ellevang Kirke,  

Jellebakken 42, 8240 Risskov  

(Sponseret af GENLYD-puljen)

– 10. november kl. 12.30 – 17.00  

De Frivilliges Hus Aalborg,  

Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

ANDRE MULIGHEDER FOR AT  

DELTAGE I SYNG-SAMMEN-KONCERT

– 5. november kl. 19.30 – 21.30  

Utraditionel syng sammen koncert 

med Frans Bak og Ane Christensen – 

”Sange til min mor – sange og samtale 

om sorg og kærlighed”.  

Sted: Elias Kirken,  

Vesterbrogade 49, 1620 København V.

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 be-

gyndt 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 koncerter, 

der først og fremmest er målrettet menne-

sker, der har været i berøring med selvmord.

I løbet af aftenen vil deltagerne komme til 

både at lytte til en håndfuld stemningsful-

de 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. 

Syng-sammen-koncerter
Utraditionelle syng-sammen-koncerter med Frans Bak og Ane Christensen – ”Sange til min mor – sange og 
samtale om sorg og kærlighed”

Se nærmere om vore arrangementer på 
www.efterladte.dk/aktiviteter. 
 
Læs om “Sange til min mor” på  
www.sangetilminmor.dk.. 

Gerne tilmelding på 
info@efterladte.dk.

http://www.efterladte.dk
https://efterladte.dk/wp-content/uploads/2018/12/Efterladte-Nyhedsbrev-Dec18_web.pdf
https://efterladte.dk/wp-content/uploads/2018/12/Efterladte-Nyhedsbrev-Dec18_web.pdf
https://efterladte.dk/wp-content/uploads/2018/12/Efterladte-Nyhedsbrev-Dec18_web.pdf
https://efterladte.dk/aktiviteter/
http://www.sangetilminmor.dk
mailto:info%40efterladte.dk.?subject=Tilmelding%20%E2%80%93%20Sange%20til%20min%20mor
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SYNG SAMMEN-KONCERT

Utraditionel syng sammen koncert med 
Frans Bak og Ane Christensen – ”Sange 
til min mor – sange og samtale om sorg 
og kærlighed”

6. november kl. 19.00 – 21.00 
Frivillighedens Hus i Sønderborg,  
Perlegade 50, 6400 Sønderborg

7. november kl. 19.00 – 21.00 
Ellevang Kirke, Jellebakken 42,  
8240 Risskov

10. november kl. 12.30 – 17.00  
De Frivilliges Hus Aalborg,  
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

TEMAMØDER 

Temamøder for pårørende og andre inte-
resserede afholdes i efteråret 2019  
i Ribe, Herlev og Fredericia.

Vi modtager gerne tilmelding til  
temamøderne på  info@efterladte.dk.

Tirsdag 1. oktober 
Hvordan lever man med sorgen  
efter et selvmord 
kl. 19.00 – 21.30
Oplæg med Morten Holler
Sted: Frivillighuset Vindrosen,  
Tangevej 6, 6760 Ribe

Torsdag 24. oktober
Hvordan lever man med sorgen  
efter et selvmord,  
kl. 19.00 – 21.30 
Oplæg med Karin West Langgaard
Sted: Frivilligcenter Herlev,  
Herlev Hovedgade 172, 
(Indkørsel fra J.E. Pitznervej)  
2730 Herlev

Torsdag 7. november 
Hvordan lever man med sorgen  
efter et selvmord
kl. 18.30 – 21.00
Oplæg med Line Bundgård
Sted: Frivilligcenter Fredericia,  
Vendersgade 63,  
7000 Fredericia

FRIVILLIGSEMINAR 

Frivilligseminar afholdes  
8. november kl. 9.30 – 9. november  
kl. 14.00, 
Sted: Vejle Center Hotel,  
Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 

Link til opslaget: http://efterladte.dk/
aktivitet/frivilligseminar-vejle/ 

WALK & TALK 

FREDERICIA 
Søndage kl. 10.00 – 12.00
18. august
15. september 
20. oktober
Mødested: Ved Bymuseet,  
Jernbanegade 10, 7000 Fredericia

NÆSTVED 
Søndage kl. 10.00 – 12.00
25. august
22. september
27. oktober
8. december 
Mødested: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

ODENSE 
Søndage kl. 10.00 – 12.00
1. september 
6. oktober 
3. november
Mødested: Blomsterpergolaen i  
Eventyrhaven bag Odense Domkirke

THISTED 
Søndag kl. 13.00 – 15.00
25. august
Mødested: Nytorv  
v. indgangen til Frivillig Thy

HILLERØD 
På grund af svigtende interesse holdes 
der pause til foråret 2020.

AKTIVITETER EFTERÅR 2019 

Fortsættes næste side >>

LOKALKREDS SJÆLLAND

Temaaften 
Hvordan lever man med sorgen  
efter et selvmord? 
Torsdag 24. oktober  
Kl. 19.00 – 21.30
Sted: Frivilligcenter Herlev,  
Herlev Hovedgade 172, 
(Indkørsel fra J.E. Pitznervej) 2730 Herlev

Caféaftener – torsdage: 
7. november kl. 19.00 - 21.00
Samtale og samvær

12. december kl. 18.00 - 20.30 
Julecafé med spisning
Tilmelding senest 7. december
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 
3520 Farum

BORNHOLM

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

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

LOKALKREDSE:

http://www.efterladte.dk
https://efterladte.dk/aktivitet/frivilligseminar-vejle/
https://efterladte.dk/aktivitet/frivilligseminar-vejle/
mailto:martin16annette%40gmail.com%20?subject=Foreningen%20Efterladte
http://www.facebook.com/efterladte
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CAFÉGRUPPEN HOLSTEBRO 

Caféaftener 
torsdage kl. 19.00 – 21.00  
26. september m. præsentation af ny bog 
31. oktober – Samtale og samvær.
28. november – Foredragsaften ”Sorgens 
ansigter” v. Dorte Prang
Sted: Kultur og Frivillighuset,  
Nygade 22, 7500 Holstebro

LOKALKREDS NORDJYLLAND

Caféaftener – Aalborg 
torsdage kl. 19.00 – 21.00 
10. oktober – Samtale og samvær 
13. december – Julecafé

Søndagscafe  
10. november, kl. 12.30 – 17.00  
med frokost og utraditionel syng  
sammen koncert med Frans Bak og Ane 
Christensen ”Sange til min mor – sange  
og samtale om sorg og kærlighed.  
Tilmelding senest 1. november.
Sted: De Frivilliges Hus,  
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

LOKALKREDS FYN

Caféaftener – Ringe
onsdage kl. 19.00 – 21.00.  
4. september 
2. oktober 
6. november 
4. december – Julecafé. 
OBS – nyt sted:  
Huset Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe

Foredragsaften – Odense 
Tirsdag 8. oktober, kl. 19.00 – 21.00
Kærlighed, skyld og skam – de forbundne 
kar, oplæg v. Liselotte Hornemann Kragh. 
Tilmelding senest 1. oktober.
Sted: Odense Seniorhus,  
Toldbodgade 5, 5000 Odense

LOKALKREDS THY

Caféaftener 
onsdage kl. 19.00 – 21.00
11. september  
med foredrag v. Mette Grønlund
9. oktober med præsentation af ny bog
20. november med foredrag  
v. sognepræst Lisa Bremer 
11. december – Julecafé med oplæg  
om højtider og mærkedage.
Sted: Frivillig Thy, Nytorv 8, 7700 Thisted

27. september, kl. 11.00 – 16.00  
Stand på Frivillig Fredag,  
Store Torv

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

AKTIVITETER EFTERÅR 2019 
>> Fortsat fra forrige side

22. september 
Ældre Sagen Dragsholm inviterer til  
søndagscafé, kl. 14.00 – 16.00. 
Vores tidligere formand Lars Agertoft 
Iversen fortæller om ”Hvorledes, man 
kommer fra smerte til minde”
Tilmelding senest 17. september
Sted: Asnæs Forsamlingshus,  
Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

26. september – Sognehusaften 
Kibæk, kl. 19.30 – 22.00 
Efterladt efter selvmord v. tidligere for-
mand Lars Agertoft Iversen
Pris 50 kr. betales ved indgangen
Sted: Assing Kirkes Sognehus,  
Sandfeldparken 4, Kibæk

1. oktober – Sorg og selvmord,  
kl. 19.00 – 20.30
Psyk-Info Odense inviterer til 
foredragsaften med Pernille Højmark,
Tilmelding via hjemmeside:  
http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/
wm515884
Sted: Auditoriet, Psykiatrisk Afdeling 
Odense, indgang 220 A 
(store p-plads ved OUH),  
J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense 

LOKALKREDS MIDTJYLLAND/AARHUS

7. november kl. 19.00 – 21.00 
Ellevang Kirke, 
Jellebakken 42, 8240 Risskov,  
Utraditionel syng sammen koncert 
med Frans Bak og Ane Christensen – 
”Sange til min mor – sange og samtale 
om sorg og kærlighed”. Der vil blive 
inviteret til yderligere 1-2 arrangementer 
i løbet af efteråret. Se nærmere på  
www.efterladte.dk under aktiviteter. 

ANDRE ARRANGEMENTER

5. november  
kl. 19.30 – 21.30  
Utraditionel syng sammen koncert 
med Frans Bak og Ane Christensen. 
 ”Sange til min mor – sange og samtale 
om sorg og kærlighed”
Sted: Elias Kirken, Vesterbrogade 49,  
1620 København V, 

11. november 
Selvmordet som fænomen ind- 
rammet af ord, toner og forskning,  
kl. 19.00 – 21.00
Folkeuniversitetet i Aalborg tilbyder  
foredrag med Ane Christensen  
og Frans Bak. 
Aftenen henvender sig både til akade-
misk interesserede og til efterladte. 
Pris: 245,00 kr. Tilmelding via  
Folkeuniversitetets hjemmeside:  
https://fuaalborg.dk/aalborg/

Selvhjælp Randers planlægger  
at oprette en gruppe for efterladte 
august/september måned.  
Vi vil formidle opslaget når det er på 
plads.

http://www.efterladte.dk
http://www.efterladte.dk
http://www.facebook.com/efterladte
http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm515884
http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm515884
http://www.efterladte.dk 
https://fuaalborg.dk/aalborg/


  

 

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

Nyhedsbrev
August 2019

12

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.

Ved brug af MobilePay
Husk at angive navn og andre kontakt- 
oplysninger (f.eks. adresse, mobilnummer, 
e-mailadresse) i meddelelsesfeltet, når du 

betaler med MobilePay. 

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.

Hold øje med kalenderen 
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 
beregnet til erfaringsudveksling mellem 
Efterladte og mulighed for at skabe net-
værk, 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. 

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

