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Mens vi venter og håber ...
Mens dette skrives, er vi sidst i maj. Foråret
er tæt på sommer. Fuglene fløjter, skoven er
lysegrøn og syrenerne blomstrer. Naturen
omkring os viser heldigvis sit gamle stabile
jeg, i modsætning til så meget andet i vores
verden, som er forandret på grund af
Covid19. I Danmark har vi haft lov til at færdes i naturen, når blot vi holder afstand. For
mit eget vedkommende har det givet glæde
og afveksling at gå daglige ture, hvor man
kan få sig rørt og få tankerne på plads. Når
man går ude og følger med i årets rytme,
giver det også et håb om, at tingene igen
falder i lave, så vi kan mødes med familie og
venner, og mødes i fællesskaberne i vores
forening, hvor vi kan hjælpe og støtte hinanden og tale om dem, vi savner.
Normalt udsender vi et Nyhedsbrev i april.
Med oplysninger om bestyrelsens konstituering og forårets og sommerens aktiviteter.
Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at
konstituere sig, og det har ikke givet mening
at planlægge aktiviteter i denne periode, hvor
vi ikke har vidst, hvornår vi igen kan mødes.
I Landsforeningen for efterladte efter selvmord havde vi ellers en forrygende start på
aktiviteterne i marts måned. Søndag den 1.

marts med årsmøde og generalforsamling
i Odense og 6.-8. marts med seminar for
unge efterladte. Derefter var tiden præget af
aflysninger. Vi var især kede af at måtte aflyse
selvhjælpsseminaret sidste weekend i marts.
Mange havde set frem til den weekend.
Selvhjælpsseminaret vil blive afholdt på et
senere tidspunkt. Lige nu er det for tidligt at
melde noget ud.
Når man ikke kan mødes, kan man f.eks.
læse en bog. Ellen Bæk har den senere tid
præsenteret en række bøger, som på en eller
anden måde handler om at miste ved selvmord. Bliv inspireret ved at følge dette link:
https://www.facebook.com/efterladte/
Efterladtes situation har også her i vinter
og i foråret haft mediernes bevågenhed.
Senest havde Canal6000 på Kanal SYD et
godt indslag med Charlotte Olesen og Susy
Knudsen, som fortæller om deres erfaringer
med at miste et barn ved selvmord. Link til
TV Sydøst og film om efterladte: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RtUkm5NLUY8&feature=emb_title
Lige nu lukkes der op for, at vi må ses i
mindre sammenhænge. Bestyrelsen har

planlagt bestyrelsesmøde 21. juni og enkelte
lokalkredse har planer om at gennemføre
udendørs aktiviteter som Walk & Talk o. lign. i
juni måned. Følg med på www.efterladte.dk,
hvor aktiviteterne vil blive annonceret.
Med dette korte Nyhedsbrev vil vi ønske
vore medlemmer og samarbejdspartnere
en god sommer. Vi håber, vi kan udsende et
Nyhedsbrev sidst i august med
en plan for aktiviteter
i efteråret.
Hanne Tang
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Formandens
beretning
Årsmøde og generalforsamling
søndag den 1. marts 2020
Et år er gået og jeg står nu her som ny formand og skal afgive årsberetning. 2019 har
været et travlt år på mange måder.
Vi indledte året med et bestyrelsesseminar
over en weekend, hvor vi fik gennemgået
og revideret vores formålsparagraffer og
vedtægter, så de blev tidssvarende. I samme
ombæring fik vi det nye krav omkring GPDR,
Persondataforordningen, på plads. Vedtægterne blev godkendt på generalforsamlingen
i 2019, og bestyrelsen kunne arbejde videre
med at få tingene justeret og hjemmesiden
opdateret. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder
i 2019.
Et fast punkt på vores dagsordenen er foreningens synlighed, derfor prioriterer vi højt
at deltage i relevante aktiviteter.
I marts var Hanne Tang og jeg en tur i
København.
Tirsdag 22. marts deltog vi i Frivilligrådets
årsmøde. Temaet var ”ensomhed”. Et godt
program med formand Mads Roke Clausen,
Børne- og Socialminister Mai Mercado.
Spændende fortællinger af fire unge kvinder
fra Bydelsmødre, Kirkens Korshær og Ventilen, og politisk paneldebat med Marianne
Jelved (R), Martin Geertsen (V), Karin Nødgaard (DF) og Magnus Heuniche (S).
Onsdag aften var vi inviteret i Teater
Republique og så ”Selvmordets anatomi”
– et flot skuespil.

I forbindelse med dokumentarfilmfestivalen,
CPH:dox, var vi torsdag aften inviteret til
Danmarkspremiere på filmen ”Evelyn”. Efter
filmen var jeg med i debatpanel om selvmord sammen med: Mikkel Redicke, Mikkel
Frey Damgaard, Jeppe Kristen Toft – Livslinien, Britt Morthorst – DRISP og Anna
Thygesen. Der var god sammenhæng mellem debatten om ensomhed på Frivilligrådets årsmøde og debatten om selvmord.
Lars Agertoft Iversen, Ole Specht Jensen
og Karin Lerbech har siden foråret 2018
deltaget i følgegruppe til forskningsprojektet
der har til hensigt at sikre at efterladte, der
mister en nærtstående til selvmord i en alder
af ≥ 60 år, får støtte og hjælp der er tilpasset
deres behov. Projektet er finansieret af VELUX
Fonden. Det afsluttes med en konference
12. marts, her bliver de tre indsatser der er
udviklet præsenteret:
• En pjece til efterladte og vejledning til
professionelle, der udleverer pjecen. Lars
har deltaget i skrivegruppen.
• Tre film der fortæller, hvordan det opleves
at miste en nærtstående til selvmord. Ole
er med i filmene.
• Undervisningsmaterialet rettet mod
professionelle, der kommer i kontakt med
ældre der har mistet til selvmord.
Godt materiale som vil blive lagt på vores
hjemmeside.

Socialstyrelsens Tilskudsforvaltning har nedsat en sparringsgruppe, der skal give input
omkring forvaltningens kommunikation
med tilskudsmodtagere og ansøgere. Jeg er
inviteret med i sparringsgruppen sammen
med Frivilligcenter Odense, KFUM´s Sociale
Arbejde, Dansk Handicapforbund, Kirkens
Korshær og Frivilligrådet.
Vi har holdt syv temamøder i 2019:
17. januar i Holbæk, 29. januar i Odense,
26. marts i Randers og 1. oktober i Ribe var
psykolog Morten Holler oplægsholder,
7. marts i Fredericia var psykolog Anne
Therese Overvad oplægsholder,
24. oktober i Herlev var psykoterapeut
Karin Westh Langgaard oplægsholder og
7. november i Fredericia var familie- og
psykoterapeut Line Bundgård oplægsholder.
Møderne var pænt besøgt og fik gode
evalueringer.
Formålet med temamøder er, at få lokalt arbejde i gang nye steder, det er ikke altid lige
nemt, nogle gange skal der flere forsøg til.
Til årsmødet i 2019 fik vi torsdag eftermiddag afbud fra oplægsholder Bo Østlund, han
var blevet syg. Gode råd var dyre, men Frans
Bak og Ane Christensen trådte til med kort
varsel med ”Sange til min mor” – sang og
samtale om sorg og kærlighed. I efteråret
2019 rejste Frans og Ane på Danmarksturne
med ”Syng sammen koncerter”. Vi holdt
koncert med Frans og Ane i Sønderborg
6. november og 7. november i Risskov.

Fortsættes næste side >>
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>> fortsat fra forrige side

10. november var Frans og Ane til søndagscafé i Aalborg.
Vi har holdt tre seminarer i 2019:
I Weekendseminaret for unge efterladte den
1.-3. marts, deltog 6 unge i alderen 20-34
år. Seminaret holdes i et stort sommerhus
på Djursland, det ledes af psykolog Louise
Møller Schmidt, og Kristina Rasmussen er
foreningens frivillige, der sørger for forplejningen og hyggen om de unge. Evalueringerne fortæller, at der var stor tilfredshed
med seminaret. Stor tak til Louise og Kristina
for jeres store indsats for de unge.
Selvhjælpsseminaret i 2019 blev meget
hurtigt udsolgt. I weekenden 9. - 10. marts
deltog 25 i seminar på Trinity. Også her
udtrykte evalueringerne stor tilfredshed.
Stor tak til Karin Westh Langgaard og Hanne
Svensmark for jeres gode og kyndige ledelse
af seminaret.
Fredag 8. og lørdag 9. november havde
landsbestyrelsen inviteret til Frivilligseminar
på Vejle Center Hotel, her deltog 24 frivillige
fra hele landet. Et par gode dage.
Om fredagen med kompetenceudvikling
med overskriften: Egenomsorg og støtte til
frivillige med brugerkontakt. Undervisere var
Henrik Lyng og Zigge Mai Vesterlund, Center
for Beredskabspsykologi. Om lørdagen fik vi
drøftet, hvordan vi udvikler foreningen med
nye tilbud til efterladte efter selvmord.
Vi har deltaget i de kirkelige arrangementer,
der holdes i anledning af Verdensdagen for
Selvmordsforebyggelse i København, Odense, Aalborg og Dronninglund.
Vi har udgivet tre nyhedsbreve. Når jeg
skriver oversigterne over aktiviteterne, bliver
jeg meget stolt og glad over alt det, vi kan
tilbyde på landsplan og lokalt. Det blev til:
45 cafémøder i hhv. Herlev/Farum, Ringe,
Holstebro, Thisted og Aalborg og 34 Walk

& Talk i hhv. Fredericia, Næstved, Odense,
Hillerød, Aarhus og Thisted. Stor tak til alle
frivillige, I gør det godt.
Det varierer hvor meget aktivitet der er på
vores kontakttelefon (7027 4212), det er
lidt i perioder, nogle gange er det mere
info@efterladte.dk der bliver kontaktet med
spørgsmål om hjælp og vejledning.
41 har tegnet medlemskab i 2019, heraf 10
husstandsmedlemskaber.
I årets løb har der været god presseomtale
om selvmord og om vores forening, bl.a.
følgende:
Hen over julen 2018 bragte JyskeVestkysten
en artikelserie om selvmord. Artiklerne var
skrevet af journalistpraktikant Jonas Bisgaard
Kristensen. I artiklerne omtales selvmordet
på en sober, respektfuld og informativ måde,
derfor indstillede vi Jonas til Papagenoprisen 2019.
Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde
over for offentligheden.
Jonas Bisgaard Kristensen fik overrakt prisen
i anledning af Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse på konference i Hillerød 10.
september 2019. Sammen med prisen følger
10.000 kr.
I efteråret havde jeg den store ære at være
blandt de 10 finalister til prisen ”Danmarks
fantastiske frivillige”. Prisen blev stiftet i 2015
i et fællesskab hvor Roskilde Festival, Coop,
Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse hylder
Danmarks fantastiske frivillige. Prisuddelingen fandt sted 6. november, hvor alle
finalister blev hyldet og vi fik et flot diplom.
Præmien på de 25.000 kr. gik til Fundamentet i Aarhus. Alle 10 finalister blev præsenteret i Samvirkes december nummer, Samvirke
er Danmarks mest læste blad og kommer ud

i hele landets Coop butikker. Nordjyske
Stiftstidende bragte en 4 siders artikel om
Ejnars og min historie, om børnenes selvmord og vores frivillige arbejde.
Vi har modtaget pæne donationer i 2019,
det vil Hanne Tang komme ind på i gennemgang af årsregnskabet.
Som I kan høre har det været et travlt år. Et
år der har været præget af mange aktiviteter, generelt stor synlighed omkring vores
forening. Hvor vi ligeledes har arbejdet med
at opbygge vores netværk blandt andre
frivillige og i de politiske miljøer. Set i lyset
af at foreningen udelukkende er båret af
frivillige kræfter, synes jeg godt, vi kan tillade
os at se tilbage på det forgangne år med
stor tilfredshed.
Det var mine ord, I er meget velkommen til
at stille spørgsmål.
Mou, 18. februar 2020
Ellen Bæk

KORT NYT
DONATIONER
Tak for følgende donationer til Landsforeningen for efterladte efter selvmord:
Marianne og Niels Jørgen Halsskov, Hals:
1.000 kr.
Anonym giver: 300 kr.
Landsforeningen har efter ansøgning
modtaget 40.000 kr til afholdelse af
Ungeseminar 2.0. fra en privat fond.
FRIVILLIGSEMINAR
Vi forventer at afholde seminar for foreningens frivillige og andre, som har lyst
til at være med i frivilliggruppen, lørdag 7.
november. Evt. 7.-8. november. Frivilligseminaret afholdes på Vejle Centerhotel.
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Landsbestyrelsen
og nye medlemmer
På generalforsamlingen søndag 1. marts fik vi valgt to nye medlemmer til landsbestyrelsen. Maria Vogt er valgt som bestyrelsesmedlem og Tamira Snell som suppleant. Vi
glæder os til samarbejdet med Maria og Tamira og byder dem hjertelig velkommen i
bestyrelsen.

MARIA VOGT
Jeg hedder Maria Vogt, er 43 år. I marts 2020 blev jeg valgt
ind i landsbestyrelsen.
I 2012 begik min mor selvmord, og jeg hørte dengang om
foreningen. Jeg kom først i foreningen i 2019, og er så glad
for det. At møde andre som også har mistet til selvmord var
en helt særlig oplevelse. At kunne støtte og møde andre,
som har mistet på den måde, betyder meget for mig, og
jeg vil se frem til at kunne bidrage yderligere med arbejdet i
landsbestyrelsen. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde.

PR. MARTS 2020
BESTYRELSEN:
Ellen Bæk
Junoparken 3, Mou, 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 15 60 / 24 23 44 75
info@efterladte.dk eller baek@mounet.dk
Helle Damm-Henrichsen
7100 Vejle
Tlf. 52 24 10 18 – stadsvej@gmail.com
Hanne Tang Jensen
7770 Vestervig
Tlf. 22 40 87 84 – hanne@tang.dk
John Jespersen
5200 Odense V
Tlf. 25 21 91 09 – John-vita@kalnet.dk
Ole Specht Jensen
4180 Sorø
Tlf. 61 33 60 22 – ole.specht@outlook.dk

Maria Vogt

TAMIRA SNELL
Jeg blev valgt ind i landsbestyrelsen som suppleant på generalforsamlingen i marts måned.
Jeg mistede min far til selvmord i 1998, da jeg selv var 18
år gammel, og jeg ville sådan ønske at Landsforeningen for
efterladte efter selvmord havde været etableret allerede dengang. Mit møde med foreningen har gjort det tydeligt, hvor
stor en værdi pårørende kan give hinanden. Det har mindet
mig om, at sorg og omsorg for sorgen går hånd i hånd.
Jeg ser meget frem til at bidrage til foreningens gode arbejde
og håber på at kunne hjælpe med at nå ud til flere pårørende, der står som efterladte til selvmord og støtte dem i den
sorgproces de selv står i.
Tamira Snell

Preben Bøgelund
8520 Lystrup
Tlf. 29 20 40 39 – pbog@aarhus.dk
Maria Vogt
6650 Brørup
Tlf. 60 14 32 38 – Vogt1977@gmail.com
SUPPLEANTER:
Charlotte Jespersen
2830 Virum
Tlf. 51 95 14 59
charlottejespersen650@gmail.com
Tamira Snell
1663 København Vest
Tlf. 26 79 05 85
Contact@tamirasnell.com
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Ungeseminar 2020
Lige før Danmark lukkede ned på grund
af Covid19 var 8 unge efterladte samlet på
foreningens Ungeseminar

FIE, deltager på Ungeseminaret fortæller:
”Jeg kan varmt anbefale at deltage i seminaret. Masser af slik og god mad. Rammerne
var virkelig trygge. På meget kort tid fik
jeg mulighed for at lære nye mennesker at
kende og for at høre, hvordan de hver især
har gennemgået et frygteligt tab, som har
formet dem til den person, de er nu. Jeg har
lært, at det er muligt at være en glad ung
kvinde, selvom jeg har mistet min elskede
far. Derudover fik jeg et netværk af unge
mennesker, som jeg ser frem til at møde
over en god middag eller en kop kaffe.”
KRISTINA RASMUSSEN,
frivillig på Ungeseminaret fortæller:
”Det er efterhånden en fast tradition, at vi
lejer et stort dejligt bjælkehus i Nimtofte på
Djursland, når vi afholder Ungeseminar. Der
er god plads, men samtidig er huset ikke
større, end vi nemt får skabt en hyggelig
atmosfære og hurtigt kommer tæt på
hinanden.

Desuden bidrager jeg med mine egne
erfaringer for, hvordan jeg oplevede at miste
min far ved selvmord, da jeg var ganske ung.
Selvom vi oplever og reagerer forskelligt på
det at være efterladt efter selvmord, er der
meget, man genkender i hinandens historier.
I år havde vi friluftsvejleder Niels Kristian
med. I flere af vore evalueringer gennem
årene har der været udtrykt ønske om at
komme ud og bruge kroppen lidt. Hvilket
vi også må sige vi gjorde! Der blev kravlet
i træer på flere forskellige måder, OG langt
de fleste havde lyst til at prøve kræfter med
det. Efterfølgende gik vi en tur, hvor vi fik
idéer og input til, hvorledes DET kan bruges
i sorgbearbejdning. Vi sluttede turen i det fri
af med madpakker og sang. En af de unge
deltagere sang en sang, hun havde skrevet
til sin søster. Det var meget rørende og
gjorde et stort indtryk på os alle.

Idéen med weekenden er, at unge mennesker, som har mistet en nærtstående ved
selvmord, møder andre unge som har mistet
ved selvmord. At vi får skabt nogle rammer,
hvor den enkeltes historie kan blive fortalt,
og hvor man kan blive mødt i det virvar af
følelser og tanker, som man som efterladt
ofte har.

At dømme efter dette års evalueringer er vi
igen lykkedes med at sætte en god ramme
for de unge, men må også konstatere, at
der i evalueringerne blev efterspurgt noget
af det, vi havde taget ud af weekendens
program for at gøre plads til friluftslivet. Vi er
derfor gået i tænkeboks: Hvordan får vi det
bedste af det hele med OG mon ikke det
også skal lykkes os?

Louise Møller Schmidt og jeg har samarbejdet i nogle år. Louise, som er psykolog, tager
sig af den faglige del. Jeg sørger for det praktiske op til weekenden og i selve weekenden
- selvfølgelig godt hjulpet af deltagerne!

Jeg vil sige tak til både Louise og Niels
Kristian for samarbejdet om dette års
ungeseminar, men i allerhøjeste grad også
til weekendens unge mennesker. De bedste
ønsker for jer på jeres færden videre ud i livet.”
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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.
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