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Tanker om synlighed
På et af vore møder her i efteråret kom en
ældre kvinde, som havde mistet sin mor
ved selvmord, da hun selv var ganske ung.
Kvinden, som havde set vores lille annonce
i ugeavisen, havde ikke fået talt meget om
selvmordet, da det skete, og hun fortalte,
at hun indtil nu ikke havde vidst, at Landsforeningen for efterladte efter selvmord
eksisterer.
Selv om foreningens synlighed er et fast
punkt på bestyrelsens dagsorden, er der
langt til målet. Vi er en forholdsvis lille
forening, som ikke har midler til landsdækkende kampagner. Og hvad gør vi så?
Når foreningens formand, Ellen Bæk, bliver
indstillet til ”Fantastiske Frivillige” og udvalgt
som en af ti finalister blandt 206 kandidater,
som det skete her i efteråret, giver det meget gratis reklame. Fire sider i Nordjyske og
en artikel i decemberudgaven af Samvirke,
som skønnes at have over en million læsere.

Når Annette fra Næstved medvirker i en
artikel i ugebladet Søndag, får vi også omtale
af vore tilbud, når hun bl.a. fortæller om,
hvordan hun har haft glæde af at deltage i
Walk & Talk for efterladte efter selvmord.
Med jævne mellemrum bringer vi på hjemmesiden efterlysninger fra journalister, som
gerne vil i forbindelse med efterladte efter
selvmord, som vil dele deres historier. Det
er en bevidst strategi fra bestyrelsens side,
at vi giver plads til disse efterlysninger. De
efterladtes fortællinger er med til at bryde
tabuet om selvmord samtidig med, at vores
forening ofte bliver nævnt. Det er vores
erfaring, at journalisterne skriver sobert
og respektfuldt om de personer, der bliver
interviewet. Indtil videre har vi ikke hørt
andet. Det er helt op til den enkelte at
mærke efter, om man har lyst og mod til
at medvirke i en artikel eller et TV-indslag,
før man melder sig. Fra nogle efterladte
efter selvmord har vi hørt, at det har været

fremmende for deres sorgbearbejdelse at
dele deres historie med journalisten og
omverdenen.
Julehilsen
Snart er det jul og nytår. Nogle vigtige dage
i mange familier. Det er en tid, hvor savnet
af et elsket familiemedlem ofte føles endnu
tungere end i hverdagene. Den savnede vil
være i alles tanker, og det vil være en hjælp,
hvis man får talt sammen om den, der ikke
længere er her. Eller man kan inddrage den
savnede i juletraditionen, f.eks. gennem en
elsket sang / salme, et stykke julepynt, et
kort ritual, hvor man finder gode minder
frem eller et besøg på gravstedet før julemiddagen.
Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår!
Hanne Tang

Indhold
Årsmøde og generalforsamling..................................... 2
Mine tanker om selvhjælpsseminar............................. 3
Selvhjælpsseminar ............................................................. 4
Fantastiske Frivillige ...................................................... 5-6
Ungeseminar ...................................................................... 7
Papagenoprisen................................................................... 8
Kort Nyt................................................................................... 8

Frivilligseminar..................................................................... 9
Donationer............................................................................. 9
Aktiviteter vinter og forår 2020............................. 10-11
Foreningen på Facebook................................................12
Legat for efterladte...........................................................12
Gaver eller arv til Landsforeningen.............................12

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

1

Nyhedsbrev
December 2019

Årsmøde og
generalforsamling
med nyvalg til bestyrelsen
Landsforeningen for Efterladte efter
selvmord inviterer til årsmøde og
generalforsamling søndag den 1. marts
2020. Vi mødes på Odeon i Odense.
Formiddagens oplægsholder er journalist
Mikkel Frey Damgaard. Hans oplæg har
overskriften: ”Skam der bliver ubærlig, og at
den skam kan rejse gennem generationer.”
Mikkel Frey Damgaard er uddannet journalist og har suppleret med studier i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Han
har været vært på nyhedsudsendelserne
Deadline og DR2Dagen, samt en lang række
mere eksperimenterende tv-programmer
både som vært, redaktør og tilrettelægger. Han har desuden skrevet bøger, og i
forsommeren 2017, lavede han en række
radioprogrammer om sin fars selvmord ved
navn ”Selvmordstanker”, som blev sendt
på P1. I efteråret 2018 sendte DR1 de to
dokumentarprogrammer ”Min fars farvel”,
hvor Mikkel Frey ligeledes fortæller om selvmordet. I september 2019 udgav han bogen
“Sørgekåben”.

Link til radioudsendelser ”Selvmordstanker”
(6 udsendelser af 27 minutter) og til P1
dokumentarprogram i 2018 ”Min fars farvel”
findes på vores hjemmeside: https://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/
Årsmødet byder også på ”spørgetime”, hvor
du har lejlighed til at spørge bestyrelsen om,
hvad du nu måtte have på hjerte.
Efter en frokost er der generalforsamling for
foreningens medlemmer. Her behandler
vi både årsberetning, regnskab, budget og
indkomne forslag. Og ikke at forglemme er
der valg til bestyrelsen. Fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg.
P.t. ved vi, at mindst én plads i bestyrelsen
skal nybesættes, da Lis Kaspersen af helbredsmæssige årsager er trådt ud. Så nu er
det tid at overveje, om du vil være med til at
præge foreningens videre arbejde og indsats
for alle os, der er eller bliver efterladte efter
selvmord.

Om landsbestyrelsen
Landsbestyrelsen består af 7 medlemmer
og 2 suppleanter
Årligt holder vi ca. 4 bestyrelsesmøder,
søndage fra 10 – 16 i Fredericia.
Vi vil gerne, at bestyrelsen har
repræsentanter fra hele landet.
Valgperioden er normalt 2 år, men 1 år
er også muligt.
Suppleanter er valgt for 1 år.
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.
Vi glæder os til at se dig i Odense
den 1. marts 2020.

Nærmere oplysninger om program og deltagelse i årsmøde og generalforsamling
vil blive sendt til alle medlemmer først i
det nye år. Opslaget kan allerede nu ses på
hjemmesiden: https://efterladte.dk/aktivitet/
indbydelse-til-aarsmoede-og-generalforsamling-odense/
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Mine tanker om
selvhjælpsseminar
Da jeg for 3 år siden mistede min voksne
søn til selvmord, braste vores liv sammen,
og vi skulle helt uforberedt forholde os til
alt muligt praktisk, og ikke mindst var vi i
en situation af sorg og afmægtighed, som
skulle komme til at præge vores hverdag i
en helt vanvittig retning.
Sorgen var pinefuld, og på én gang en anden sorg end da jeg mistede mine forældre
og som de øvrige gange i mit liv, hvor jeg
har mistet noget, der har været betydningsfuldt for mig. Sorgen var helt unik for mig, og
jeg havde svært ved at finde nogle af de typiske træk, som jeg tidligere havde læst om,
og samtidig havde jeg svært ved at se at min
sorgreaktion var på samme måde som min
kone, min datter og andre tætte relationer,
som er en del af mit liv.
Jeg har lært, at man har hver sin sorg. Det
har jeg lært på den hårde måde, for samtidig
med, at jeg var med i et fællesskab om at
havde mistet min søn, så var jeg utrolig
ensom i min rejse på at finde min vej i min
sorg. Den samme ensomhed oplevede jeg
også hos mine kære. Det som jeg fik øje på
var, at denne ensomhed i sorgen, var noget
særligt for personer, der havde mistet til
selvmord.
I Foreningen for efterladte efter selvmord
har jeg mødt andre mennesker i samme
situation som mig selv, og dette samvær
har en stor og værdifuld betydning for mig.
Og selv om sorgen for os alle sammen er
pinefuld, så finder vi sammen ud af at være
i de svære forløb og leve med sorgen.

Jeg er ikke kommet dertil i livet, at der er
kommet noget positivt ud af tabet, men efter nogle år kan jeg mærke, at mit sorgforløb
har givet anledning til at overveje, hvad der
er vigtigt og ikke vigtigt i mit liv. Jeg hænger
mig ikke længere i småting og har fundet ud
af, hvilke mennesker, der har betydning for
mig og mit liv. Så selv om jeg ikke ønskede
det store tab at miste min søn, og at det har
været ubeskriveligt hårdt, så har det også
bidraget til at modne mig som menneske.
Forståelse og medfølelse fra andre lindrer
sorgen. Jeg traf en beslutning lige efter jeg
havde mistet min søn, at jeg ville tale om det
svære, og forsøge at svare på alle muligeog umulige spørgsmål. Det viste sig hurtigt,
at det var en dejlig oplevelse at tale med
andre om min situation, og jeg fik så mange
positive tilbagemeldinger, at jeg har valgt at
fortsætte i den retning.
At få støtte fra andre er hjælpsomt, men kan
også være en udfordring, når man har det
svært. Man føler nemt at sorgen tager overhånd, og vi får ikke passet ordentligt på os selv.
I min søgen efter hjælp kom jeg heldigvis i
kontakt med Landsforeningen for efterladte
efter selvmord, som blandt andet anbefalede os at tage på selvhjælpsseminar sammen
med andre, som havde mistet til selvmord.
På selvhjælpsseminaret oplever jeg en
åbenhed og nysgerrighed over for hinanden, men også en frustration over, at ens
omgivelser kan havde svært ved at snakke
om sorgen. Der er rig mulighed for at støtte
hinanden og fortælle om ens erfaringer og

oplevelser med at hjælpe én selv og hjælpe
den omverden, som kan havde svært ved
at forholde sig til de svære og udfordrende
relationer i livet.
Jeg har sammen med min kone deltaget i
selvhjælpsseminaret nogle gange, og hver
gang har der været taget hånd om os på
en varm og professionel måde. Vi har følt os
trygge i dette særlige rum og fået mulighed
for at fortælle om vores situation og ikke
mindst at være med til at lytte til andres fortællinger. Alt bliver bundet sammen af nogle teoretiske og praktiske input fra dygtige
fagpersoner.
Man bliver fordelt i forskellige mindre grupper, hvor vi har det til fælles, at enten har vi
mistet et barn, en ægtefælle, en søskende
eller en ven/kammerat.
Følelsen af ikke at være alene om sorgen og
at kunne dele mine erfaringer og oplevelser
med andre i et fællesskab er helt unikt og
så i et forum, hvor man føler sig tryg og
forstået.
På selvhjælpsseminaret bliver der også snakket om andet end ens sorg over at havde
mistet til selvmord. Der bliver også tid til at
hygge sig sammen og fortælle om de sjove
oplevelser, som vi alle sammen har haft
sammen med vore efterladte.
Jeg er dybt
taknemmelig
over, at der er en
mulighed for at
deltage i selvhjælpsseminarer
og ser frem til at
deltage næste
gang.
Preben Bøgelund
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Selvhjælpsseminar
28. og 29. marts 2020
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
Landsforeningen for efterladte efter selvmord inviterer til selvhjælpsseminar
fra lørdag kl. 9.30 til søndag kl. 14.30
Seminaret er en workshop, hvor deltagerne
får mulighed for hjælp til selvhjælp. Der
vil være oplæg til forståelse af, hvordan dels
chokerende oplevelser og dels sorg og
tab sætter spor i såvel krop og nervesystem,
som i sjæl og sind, og hvordan selvmordet
påvirker ikke blot den enkelte, men hele
det omliggende system, familie og andre
sammenhænge.
Workshoppen vil også give mulighed for, at
de som ønsker det, kan få direkte hjælp til
deres egen proces, såvel den del, som er

regulering af det chokerede system, som
den del, som er at forstå og dele sorg med
andre, alt sammen med det mål at give
input og bevægelser, som kan gøre nytte i
livet fremover. Der er således hjælp i form
af viden og input, professionel støtte til de
processer der er og - ikke mindst - selvhjælp i form af det trygge miljø, der skabes
i gruppen af deltagere, som alle har mistet
ved selvmord.
Det forudsættes, at deltagerne i et vist omfang deler deres personlige erfaringer.

Hovedunderviser er socialrådgiver
og psykoterapeut Karin Westh, som
blandt andet har lang erfaring i at
arbejde med efterladte, se
www.karinwesth.dk
Seminaret ledes af Hanne Svensmark,
som er præst og psykoterapeut, se
www.svensmark.net
Frist for tilmelding
9. februar 2020.
Læs mere om selvhjælpsseminaret
her: https://efterladte.dk/aktivitet/
selvhjaelpsseminar-fredericia-2/
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”Fantastiske frivillige” 2019
Ellen Bæk var blandt de 10 finalister til prisen
”Danmarks fantastiske frivillige”.
1. oktober blev jeg kontaktet af Malene
Brandt, foreningskonsulent fra COOP, som
fortalte, at jeg var nomineret som en Fantastisk Frivillig, om jeg ville give mit samtykke
til, at indstillingen måtte offentliggøres og
sendes videre til juryen. Jeg blev meget
glad for nyheden og gav selvfølgelig mit
samtykke.

Juryen er sammensat med repræsentanter fra hele det frivillige Danmark,
så den afspejler den enorme mangfoldighed, som frivillige i Danmark
udgør.
Charlotte Bach Thomassen,
Formand i DGI,
Charlotte Gerhauge,
Frivilligchef, Kræftens Bekæmpelse,
Chris Holst Preuss,
Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd,
Mads Roke,
Formand, Frivilligrådet,
Malene Brandt,
Chef for foreningsteamet, Coop,
Marie-Louise Gotholdt,
National chef, Røde Kors,
Per Paludan Hansen,
Formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd,
Peter Giacomello,
Sekretariatschef, Tuborgfondet,
Signe Lopdrup,
Direktør, Roskilde Festival.

Indstillingen kort:
”Mange efterladte har fået støtte og gode
samtaler med Ellen. Ellen yder en fantastisk
indsats på et tabuemne, hvor mange isoleres i
deres sorg, og hvor omgivelserne har svært ved
at håndtere situationen. Samtidig er hun den,
der husker os andre på at skønne på det gode i
tilværelsen,” lyder det i nomineringen.
Midt i oktober blev jeg igen kontaktet af
Marlene Brand med den glædelige besked,
at jeg var blandt de 10 finalister til titlen
Danmarks mest fantastiske frivillige Jeg fik
indbydelse til prisuddelingen 6. november.
Jeg blev meget stolt og glad over at være i
finalen, det er stort at være udvalgt blandt
206 ildsjæle.
Det blev pludselig en travl tid inden prisuddelingen med uvante ting for mig.
Jeg skulle indsende en lille film på 1-2 minutter og sende et par billeder, der fortalte
om mit frivillige arbejde. Jeg valgte på
filmen at fortælle om foreningen. Filmene
blev vist ved prisuddelingen.
Finalisterne præsenteres i Samvirkes december nummer. Jeg blev interviewet og
der blev taget billeder. Samvirke har over 1
million læsere.

Coop sendte pressemeddelelse om finalister
til dagbladene. Nordjyske Stiftstidendes leder 22. oktober handlede om frivilligt arbejde, og journalist Kirsten Pilgaard kontaktede
mig om artikel. Det blev til fire sider, der blev
bragt 6. november, den dag prisuddelingen
fandt sted. En meget fin og sober artikel, der
fortæller om vores børn, deres sygdom og
selvmord, og hvorfor Ejnar og jeg har valgt
at bruge meget tid på arbejdet for efterladte
efter selvmord. Begge artikler og journalistens udtalelse kan læses på siden:
https://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/
Ved prisuddelingen 6. november blev vi
alle hyldet. I talerne blev lagt stor vægt på,
at vi alle var fantastiske frivillige, og vi fik et
diplom. Stine Knak Olesen fra Fundamentet
i Aarhus blev kåret til Danmarks mest Fantastiske Frivillige, og præmien på 25.000 kr. gik
til Fundamentet, hvor hun er aktiv.
Et fantastisk arrangement! Det var spændende at møde de andre finalister og høre om
deres arbejde. Det fortæller, hvor stor mangfoldighed der er i frivillighed. Fælles for os
alle er, at vi gerne vil hjælpe andre og støtte
op omkring ting, hvor der måske ellers ikke
er så meget hjælp at hente i Civilsamfundet.

Fortsættes næste side >>
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>> Fortsat fra forrige side

De 10 finalister til titlen Danmarks mest fantastiske frivillige
Hvad er Fantastiske Frivillige?
Prisen blev stiftet i 2015 i et fællesskab,
hvor Roskilde Festival, Coop, Røde Kors
og Kræftens Bekæmpelse hylder Danmarks fantastiske frivillige. Værtskabet
går på omgang, i år var Coop vært.
Alle kan indstille til prisen, jeg blev
indstillet af formanden for DagligBrugsen i Mou. En stor tak til Marianne
Krogh Halskov for at du indstillede mig
til prisen.
Et godt råd fra mig er, skriv indstillingen så uddybende som muligt, da
det er grundlaget juryen har at vælge
finalister ud fra. Læs mere og følg med
på hjemmesiden, hvornår der er åbnet
for indstilling af Fantastiske Frivillige
2020: https://www.fantastiskefrivillige.
dk/fantastiske-frivillige/

Fra venstre er det på nederste trin:
Stine Knak Olesen fra Aarhus, som gennem
fem år har været frivillig fysioterapeut hos
Fundamentet i Aarhus, hvor hun hjælper og
behandler unge mennesker på kanten af
samfundet.
Anne-Sophie Sørup Nielsen fra Brønshøj,
som gør en stor indsats som blandt andet
redaktør i foreningen ’Fri af misbrug’.

På mellemste trin:
Ivan Nielsen fra Bagenkop, hvor han med
base i Bagenkop Idrætsforening har været
idémanden bag en lang liste initiativer, som
styrker byen og fællesskabet.
Stephanie Sandager fra Aalborg, som i to år
været frivillig teamkoordinator i Ungdommens
Røde Kors i Aalborg, hvor hun laver aktiviteter
og fællesskaber for børn.
Fatih Oksuz fra Rødovre, som er meget aktiv i
foreningen ’Danmarksfarver’, hvor han blandt
har startet et fællesskab omkring E-sport.
Mia Azzopardi fra København som gennem
Mellemfolkeligt Samvirke er meget aktiv i
blandt andet ungerådet i Tingbjerg.
Ellen Bæk fra Mou, som siden 2008 har engageret sig i Landsforeningen for efterladte efter
selvmord

På øverste trin:
Poul Otterstrøm fra Buddinge, som gennem
mere end 50 år har arbejdet for at gøre en
forskel for mennesker i Buddinge lokalområde
og i Gladsaxe Kommune.
Ariel Storm fra København, som har været
med til at starte Den Grønne Klimabevægelse og nu fuldstændig har dedikeret sig til
klima-aktivismen.
Len Nossell fra Korsør, som har været medstifter af Danmarks første fodboldhold for fysisk
handikappede og siden har været en pioner
inden for fodbold for fysisk handikappede.

Ellen Bæk
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Weekendseminar for
unge efterladte efter selvmord
Den 6. – 8. marts 2020 – fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 15.00 i et sommerhus.
Selvmord er et tabubelagt emne og mange
efterladte oplever stor ensomhed i deres
sorg – ofte er der ikke andre i det sociale
netværk, der har mistet ved selvmord og
ofte er det svært for omgivelserne at tale
om selvmord og det, der følger med. Flere
efterladte beskriver det som at blive mødt
af en mur af tavshed.
På weekendseminariet vil du møde andre
unge, som har mistet til selvmord. Du vil få
rum til at dele egne erfaringer og oplevelser
med unge, som kan relatere til det du gennemlever og du vil få mulighed for at høre,
hvordan andre håndterer deres tab og sorg.

”På grund af, at vi alle har oplevet at miste
en nærtstående til selvmord, fik jeg i denne
weekend en følelse af, at jeg sammen med de
andre unge, kunne tale om selvmord, som var
det et ”normalt” emne. Desuden var der plads
til at lære hinanden at kende med hygge, gåture, brætspil og god mad. Seminaret for unge
efterladte var en rigtig god oplevelse for mig
– og har desuden givet mig mod og værktøjer
til, hvordan jeg kan snakke med mine venner
og bekendte om det at miste min far. Også om
det ellers tabubelagte emne, som selvmord er.
Jeg kan stærkt anbefale andre unge at deltage
heri”.
- Mia 23 år

Tidligere deltagere siger om weekenden:
”Jeg kan varmt anbefale andre at tage det svære skridt og udfordre sig selv i mødet med andre
om det, der er hårdt. Selvmord skal italesættes,
for at vi kan sætte en stopper for det. Det hårde
livsvilkår jeg har fået, vil for altid sætte sine spor,
men så længe vi taler om det, tror jeg på, at vi
alle er godt på vej til at leve livet, som vi, trods
vores meget tungere rygsæk, skal lære at gøre
igen. Det har alle mennesker fortjent”.
- Josefine, 22 år

”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”.
- Max 16 år

Weekenden bliver ledet af psykolog Louise
Møller Schmidt, som har mange års erfaring
i arbejdet med mennesker, som er ramt af
sorg, krise og traumer.
Kristina, som har været frivillig i foreningen
gennem 6 år, varetager de praktiske opgaver
under weekenden, såsom forplejning og det
at skabe nogle gode/hyggelige rammer.
Louise og Kristina har begge oplevet at
miste en nærtstående ved selvmord.
Frist for tilmelding er den
19. januar 2020.
Læs mere om seminaret her:
https://efterladte.dk/aktivitet/seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland-2/
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Papageno-prisen 2019
Mandag 10. september, i forbindelse med World Suicide Prevention Day, modtog
den unge journalist Jonas Bisgaard Kristensen Papageno-prisen 2019.
I Landsforeningens bestyrelse har vi været
meget glade for den artikelserie Jonas
Bisgaard Kristensen skrev i efteråret 2018, da
han var journalistpraktikant på JyskeVestkysten. Artikelserien blev bragt hen over julen
2018. Vi mener, at selvmordet her omtales
på en sober, respektfuld og informativ måde.
Der er personlige beretninger, fakta om selvmord, henvisninger til, hvor selvmordstruede
kan søge hjælp og kildehenvisninger. Vi
mener, at medieomtalen kan være med til at
forebygge selvmord. Det var meget velvalgt
at bringe artiklerne i julen, hvor flere har tid
til at læse avis. Julen er for mange den tid,
hvor det kan være sværest at være efterladt. – Det er den tid, hvor det bliver meget
synligt, at man ikke længere er den familie,
man var engang.
På den baggrund valgte vi at indstille Jonas
Bisgaard Kristensen til årets Papageno-pris.
Papageno-prisen har navn efter fuglefængeren Papageno fra Mozarts opera Tryllefløjten.

Papageno er selvmordstruet, da han tror,
han har mistet sit livs kærlighed, Papagena.
Da han vil tage sit liv, griber tre ånder ind
og viser Papageno, at der er bedre måder at
håndtere situationen på.
Papageno-prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst
selvmordsproblematikken på en etisk og
oplysende måde over for offentligheden.
Formålet med prisen er at fremme en etisk
forsvarlig formidling af selvmordsproble
matikken i de danske medier, herunder at
forebygge gennem information.
Anne-Marie Knigge, Roskilde, er repræsentant for Landsforeningen for efterladte efter
selvmord i priskomiteen.
Link til pressemeddelelse og artikelserie:
https://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/
Hanne Tang

KORT NYT

UNGDOMSTEATER MED TEMAET
”SELVMORD”
Landsforeningen for efterladte efter selvmord har haft møde med teatergruppen
”Idealet”, som er en gruppe unge skuespillere, der har planer om at producere
en teaterforestilling, som kan sætte fokus
på temaet ”Selvmord” på ungdomsuddannelser mv. Det er et projekt vi gerne ser
gennemført. Derfor støtter vi med sparring
og erfaringsudveksling.
UNGESEMINAR 2.0
Der er ønske om et seminar for unge, som
tidligere har deltaget i et af foreningens
ungeseminarer. På baggrund af et projektforslag udarbejdet af psykolog Louise Møller Schmidt og frivillig Kristina Rasmussen
er der søgt midler til at gennemføre et
Ungeseminar 2.0 i efteråret 2020.
PROJEKT FOR BØRNEFAMILIER
Med baggrund i en undersøgelse af behovet for en aktivitet for børnefamilier, der
har mistet et familiemedlem ved selvmord,
er der søgt midler i en af Socialstyrelsens
puljer til et projekt, som bl.a. har til formål
at skabe netværk for familier med børn.
Vi forventer svar på ansøgningen inden
årets udgang. Får vi et positivt svar, går vi
i gang med planlægning af projektet efter
nytår. Og forventer at kunne afholde det
første weekendtræf i efteråret 2020.
TILBUD FRA NEFOS
På www.NEFOS.dk kan man se, hvilke tilbud
NEFOS har til efterladte efter selvmord.
NEFOS tilbyder bl.a. deltagelse i samtalegrupper, hvor man er sammen med andre,
som har mistet den samme relation i familien, som en selv.

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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Frivilligseminar
Fredag 8. – lørdag 9. marts havde bestyrelsen inviteret til seminar, hvor frivillige fra hele landet mødtes på Vejle Center Hotel
til kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. Det blev et par gode dage, hvor vi også fik drøftet, hvordan vi udvikler
foreningen med nye tilbud til efterladte efter selvmord.

DONATIONER
Tak til følgende for donationer til Landsforeningen
for efterladte efter selvmord:
Fabrikant Mads Clausens Fond:
Støtte til Syng-sammen-koncert i Sønderborg: 7.500 kr

I anledning af Ellen Bæk’s jubilæum:
Bigitte Bisgaard Nielsen og Carsten Nielsen, Sæby: 300 kr
Anonym giver: 2000 kr
GENLYD-puljen har støttet Syng-sammen-koncert i Aarhus med
Frans Bak og Ane Christensen med 5.000 kr

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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WALK & TALK
LANDSFORENINGEN
ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING
SØNDAG 1. MARTS KL. 10 – 16 på Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Årets oplægsholder er journalist Mikkel Frey Damgaard – Skam der bliver ubærlig,
og at den skam kan rejse gennem generationer.
Link: https://efterladte.dk/aktivitet/indbydelse-til-aarsmoede-og-generalforsamlingodense/

SEMINARER

TEMAMØDER

6. – 8. marts 2020
Seminar for unge efterladte i alderen
16 – ca. 28 år
Fra fredag kl. 18.00 – søndag kl. 15.00
I et sommerhus på Djursland.

HVORDAN LEVER MAN MED
SORGEN EFTER ET SELVMORD?

Læs mere i nyhedsbrevet.
Link: https://efterladte.dk/aktivitet/
seminar-for-unge-efterladte-sommerhus-paa-djursland-2/
28. – 29. marts 2020
Selvhjælpsseminar
Fra lørdag kl. 9.30 – søndag kl. 14.30
Hotel Trinity, Snoghøj ved Fredericia,
Læs mere i nyhedsbrevet.
Link: https://efterladte.dk/aktivitet/
selvhjaelpsseminar-fredericia-2/

Torsdag 2. april 2020
Kl. 18.30 – 21.00 i Vejle
”Skam, der nedarves”
Oplæg ved journalist og forfatter
Mikkel Frey Damgaard
Sted: Foreningernes Hus Vejle,
Vissingsgade 31,
7100 Vejle
Tirsdag 21. april
18.30 – 21.00 i København
”Fra chok og stilstand til levende liv”
Oplæg ved psykoterapeut
Karin West Langgaard
Sted: Kulturhuset Islands Brygge,
Lokale Lysthuset, Islands Brygge 18,
2300 Kbh. S

NÆSTVED
Søndage kl. 10.00 – 12.00
12. januar
23. februar
22. marts
26. april
OBS – Julécafe 18. december 2019,
kl. 19.00 – 21.00
Mødested: Frivilligcenter Næstved,
Farimagsvej 16, 4700 Næstved
ODENSE
Søndage kl. 10.00 – 12.00
19. januar
16. februar
22. marts
26. april
Mødested: Blomsterpergolaen i
Eventyrhaven bag Odense Domkirke
HILLERØD
Søndage kl. 10.00 – 12.00
Starter op igen
5. april
3. maj
7. juni
Mødested: Hillerød Station,
ved TAXI’erne
FREDERICIA
Holder pause indtil videre.
BORNHOLM
Holder pause indtil videre.

Fortsættes næste side >>

Find mere nyt på hjemmesiden www.efterladte.dk • Landsforeningens kontakttelefon 70 27 42 12
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>> Fortsat fra forrige side

LOKALKREDSE

LOKALKREDS SJÆLLAND

LOKALKREDS MIDTJYLLAND/AARHUS

Caféaften
torsdag 23. januar
kl. 19.00 – 21.30

Cafemøde med generalforsamling
tirsdag 17. marts
kl. 19.00 – 21.00
Frivilligcenter Aarhus,
Grønnegade 80
8000 Aarhus C (indgang fra gården)

Generalforsamling og caféaften
torsdag 26. marts
kl. 19.00 – 21.30
Evt. med tema og oplægsholder.
Frivilligcenter Herlev,
Herlev Hovedgade 172
(Indkørsel fra J.E. Pitznersvej)
2730 Herlev

LOKALKREDS FYN:
Efter opfordring flyttes cafémøderne
til Odense i 2020
Caféaftener
tirsdage kl. 19.00 – 21.00.
7. januar
4. februar
3. marts
7. april - Generalforsamling.
Borgernes Hus,
Østre Stationsvej 15,
5100 Odense
(ved siden af indgangen til Banegårdscenteret) Lokale 3.4 på 3. sal
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CAFÉGRUPPEN HOLSTEBRO

LOKALKREDS THY

Caféaftener
Torsdage kl. 19.00 – 21.00
30. januar
26. marts
- Foredrag v. Minna Vejen Østergaard
30. april

Caféaftener
Onsdage kl. 19.00 – 21.00
22. januar - Med oplæg ”Fra krise til
Kilimanjaro” v. Carina Lund
19. februar med tema
18. marts - Generalforsamling
og caféaften
15. april Caféaften.

Kultur og Frivillighuset
Nygade 22
7500 Holstebro

Frivillig Thy
Nytorv 8
7700 Thisted

LOKALKREDS NORDJYLLAND
Caféaftener
Torsdage kl. 19.00 – 21.00
9. januar - Oplæg v. Jannie Didia
13. februar - Med oplægsholdere
5. marts - Generalforsamling
og caféaften
16. april - Med oplæg.
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.

Gaver til Landsforeningen
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.

Ved brug af MobilePay

Husk at angive navn og andre kontaktoplysninger (f.eks. adresse, mobilnummer,
e-mailadresse) i meddelelsesfeltet, når du
betaler med MobilePay.

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.

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.
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.

... 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 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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