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I Landsforeningen for efterladte efter 

selvmord glæder vi os til at kunne gennem-

føre efterårets aktiviteter. Som man kan se 

i aktivitetsoversigten i Nyhedsbrevet og på 

hjemmesiden, er der planlagt rigtig mange 

arrangementer rundt om i landet. Vi håber 

vore medlemmer og andre efterladte efter 

selvmord vil deltage i de planlagte aktivi-

teter. Vi trænger til at møde hinanden i det 

virkelige liv, og det er opmuntrende for vore 

lokale frivillige, når der er opbakning til Walk 

& Talk’s og caféaftener.

Bemærk, at der som noget nyt inviteres til en 

række caféaftener i henholdsvis København 

og Viborg. Begge steder har vore frivillige 

længe været klar til at gå i gang, når det blev 

muligt. Her i sommer mødes man i Frede-

riksberg Have og i Løgstrup til Walk & Talk.

Solen er så rød

Mens dette skrives, er det stadig højsommer 

og ferietid. Ferietid betyder for mange, at der 

er tid til at læse bøger. Således også hos mig. 

Da jeg pakkede til campingferie var Hen-

riette Houth’s bog, ”Solen er så rød” netop 

landet på mit bord, så den kom med på ferie.

”Toogfyrre år efter, min mor blev min mor, 

tog hun sit eget liv. Femogtredive år tidligere 

gjorde min far det samme.”  Sådan indle-

des bogen, som udover selvmordstemaet 

behandler mange andre problematikker. Bl.a. 

utroskab, fortielser, alkoholisme og anoreksi. 

Nogle anmeldere peger på, at det bliver for 

meget med al den tristhed, men jeg oplever 

også, at der bag kulden er kærlighed og 

omsorg, selvom både moderen og jeg-for-

tælleren har svært ved at vise disse følelser.

Jeg-fortælleren er syv år, da faderen tager 

sit liv. Hun får ikke at vide, at der er tale 

om selvmord, før hun er voksen. Bogen 

handler overvejende om forholdet mellem 

jeg-fortælleren og moderen. De er tæt 

knyttet til hinanden, men har samtidig et 

tiltagende kompliceret forhold. Da moderen, 

forholdsvis uventet, vælger at tage sit liv, 

stiller jeg-fortælleren sig selv spørgsmålet: 

”Hvordan lærer man at leve, når dem, der 

skulle lære en det, har valgt livet fra?”

Den sidste del af bogen er meget reflek-

terende i forhold til, hvordan, hvornår og 

hvorfor nogle vælger at begå selvmord. 

Hvornår opstår driften mod døden? Ligger 

det i kortene? Jeg-fortælleren fortæller om 

den franske forfatter Edouard Levé, som i 

sin roman Selvmord skriver: ”Selvmordet 

er som et højt, sort træ, der kaster skygge 

tilbage på hele det liv, der er gået forud for 

det.” ”Selvmorderens biografi er med et hug 

blevet vendt om, dømt til fra nu af at starte 

med døden!”  Er det rimeligt? 

Når jeg læser det afsnit, kommer jeg til at 

tænke på Morten Hollers oplæg ”Fra smerte 

til minde”. Vi vil have lov til at mindes vore 

kære og det liv de levede, uden at måden, 

de døde på, skal stå i vejen!

Solen er så rød er en gribende og letlæst 

bog om at vælge livet på trods af sorg, 

tab og fortielser. Det er også en bog, som 

vidner om forfatterens indsigt i de tanker og 

følelser, man kan gøre sig som efterladt efter 

selvmord.

Hanne Tang

http://www.efterladte.dk
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Nyt album med Frans Bak’s  ”Sange til min mor”
Mange af vore medlemmer har oplevet 

komponisten Frans Bak synge og spille sine 

sange på temamøder, hvor psykolog Ane 

Christensen fulgte op med et kort oplæg og 

samtale med de fremmødte om at miste ved 

selvmord.

Sangene er nu udgivet i et album med Trine 

Dyrholm som sanger. Det er ikke tilfældigt, 

at det er Trine Dyrholm, der synger sange-

ne. Frans Bak og Trine Dyrholm har kendt 

hinanden siden den danske Melodi Grand 

Prix 1987, hvor den kun 14-årige Trine Dyr-

holm sang Frans Baks komposition ”Danse i 

måneskin”!

I anledning af udgivelsen af albummet 

”Sange til min mor” blev der 18. maj 2021 

afholdt en koncert på Nørrebro Teater. Vi har 

bedt Ole Specht Jensen fra Landsbestyrelsen 

og Elisabeth Fredslund Vikbjerg fra Sjæl-

landskredsens bestyrelse fortælle om deres 

indtryk af koncerten. 

Albummet ”Sange til min mor” kan f.eks. 

downloades på app’en ”iTunes Store”.Albummet 

koster 49 kr, et enkelt nummer fås for 10 kr.

Ole Specht Jensen: 

18. maj var jeg sammen med et par andre 

frivillige i ”Efterladte efter selvmord” i 

Nørrebro teater til koncert i anledning af 

udgivelsen af albummet ”Sange til min mor”, 

som er skrevet og komponeret af Frans Bak. 

Sangene illustrerer nogle af de tanker og 

følelser, der har fyldt Frans Bak gennem 40 

år efter hans mors selvmord, som dengang 

det skete, blev familiens tabu. Hvor må det 

have været svært for den dengang 18-årige 

dreng, at der blev lagt låg på. Og som Frans 

Bak fortæller, har han efterhånden fortrængt 

det. Men som erfaringen viser, ligger det 

jo stadig derinde i erindringen et sted, og 

her mange år efter kom følelserne så frem 

til overfladen i form af en håndfuld sange 

knyttet til moderen og selvmordet.

Frans Bak har tidligere sammen med psyko-

log Ane Christensen rejst landet rundt og 

præsenteret sangene ved en række ”dag-

ligstuekoncerter” for andre efterladte efter 

selvmord. Nu er det så blevet til et album, 

der med Frans Bak på piano, Live Johansson 

på cello og ikke mindst Trine Dyrholm, der 

giver de meget personlige sange et udtryk, 

vi alle kan bruge.

Foruden Frans Bak’s syv sange fortolkede 

Trine Dyrholm også Anne Linnet’s ”Atter en 

dag”, som passer så smukt ind i temaet. Live 

Johanssons cello kunne vi nyde på et num-

mer fra Frans Bak’s ”Sound of North” samt et 

klassisk arrangement for Cello og piano.

Trine Dyrholm gav os også Brdr. Lund Mad-

sen/Kim Larsen’s ”Stille i verden” samt sit hit 

”Slentre ned ad avenuen”. Og ekstranumme-

ret – hvad andet end ”Danse i måneskin”! 

Således beriget og opløftet tog vi hjem efter 

en dejlig oplevelse.

 

Elisabeth Fredslund Vikbjerg: 

Denne gang optræder Frans Bak’s trio uden 

psykolog Ane Christensens oplæg – som vi 

før har oplevet i Efterladte regi på temaaf-

tener.

Det klæder Frans, at være en del af denne 

trio. Han har fået skabt nye rammer til sine 

sange, som han virker til at være meget 

tilpas i. Ligeledes virker Frans til at være både 

lettet og tilfreds i disse omgivelser. Frans 

fortæller publikum om sin beslutning om at 

foretage ændringer fra det tidligere setup  

mht. ”Sange til min mor”. Han fortæller om, 

hvorfor han lige præcis valgte, at sangene 

fremover skal synges og performes af san-

gerinde og skuespiller Trine Dyrholm. Frans 

giver flere gange udtryk for, at han synes, at 

sangene får et bedre liv, når de bliver sunget 

af Trine i stedet for Frans selv. 

Salen er helt fuld – i forhold til antal under 

Covid-19-restriktioner. Jeg vil absolut give 

Frans ret – sangene kommer mere til live og 

har fået en skønnere lyd, når han selv spiller 

klaver/synger kor, har cellisten Live Johans-

son og sangerinden/skuespilleren Trine ved 

sin side. 

Frans har fået lavet et meget fint arrange-

ment med sine syv sange, og jeg oplever, 

som Frans giver udtryk for, at han selv 

oplever, at sangene nu bliver lettere at spejle 

sig i for et publikum. Jeg er meget enig i, at 

sangene i dette format bliver løftet op til et 

meget højt niveau.

https://efterladte.dk/
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KORT NYT 

BESTYRELSEN 2021

Forrest fra venstre: Maria Vogt, Preben Bøgelund. Anden række: Helle Damm-Henrichsen,  

Ellen Bæk. Tredje række: Hanne Tang Jensen, John Jespersen. Bagerst: Ole Specht Jensen.

Vore suppleanter, Tamira Snell og Charlotte Jespersen, var forhindrede i at deltage i bestyrel-

sesmøde i juni, hvor fotoet blev taget.

RAMT – EN UDSTILLING OM DE DØDE, 

DE OVERLEVENDE OG DE EFTERLADTE 

TIL SELVMORD

Udstillingen sætter fokus på de mennesker, 

der er berørt af selvmord – de døde, de 

overlevende og de efterladte. Den balan-

cerer mellem personlige fortællinger og 

konkret viden og fakta og har været på turné 

i Aarhus og Odense.  

Lige nu kan du se ‘Ramt’ i Funebariet,  

Landsforeningen Liv& Død,  

Nikolaj Plads 7, 1067 København K. 

Læs om udstillingen: https://livogdoed.dk/

funebariet/saerudstilling-ramt-en- 

udstilling-om-de-doede-de-overleven-

de-og-de-efterladte-til-selvmord/ 

SANGE DER TÆNDER LYS I MØRKET, 

OPLEV KONCERTER MED DUOEN  

ME AND MARIA:

Søndag den 8. august 2021, kl. 16.00  

i Ormslev Kirke, Aarhus.

Fortællerkoncert,  

søndag d. 26. september kl. 19.30  

i Musikhuset Dexter i Odense.

Læs mere: https://efterladte.dk/ 

koncerter-med-duoen-me-and-maria/ 

NEFOS – SAMTALEGRUPPER

NEFOS (Netværk for selvmordsramte) 

starter i efteråret nye samtalegrupper for ef-

terladte efter selvmord flere steder i landet. 

Læs mere: 

https://www.nefos.dk/samtalegrupper/

for-efterladte-efter-selvmord 

NYE SELVHJÆLPSGRUPPER FOR  

EFTERLADTE EFTER SELVMORD

Silkeborg Selvhjælp starter gruppe for 

efterladte efter selvmord, læs mere:  

https://efterladte.dk/silkeborg- 

selvhjaelp-starter-gruppe-for-efterladte- 

efter-selvmord-i-august-2021/ 

Randers Selvhjælp planlægger at starte 

gruppe for efterladte efter selvmord i løbet 

af efteråret, følg med her: 

https://selvhjaelpranders.dk/ 

FRIVILLIGSEMINAR

Frivilligseminar afholdes i weekenden  

5. - 6. februar, 2022. Nærmere herom 

senere.

TAK FOR DONATIONER  

OG EN GOD IDE!

Et af vore medlemmer, Annette Kyed, fyldte 

for nylig 50 år. I fødselsdagsgave ønskede 

hun sig støttemedlemsskaber og donatio-

ner til Landsforeningen for efterladte efter 

selvmord. Det kom der en pæn sum ud af!

Tusind tak til Annette Kyed for initiativet. 

Tak for de mange donationer, og velkom-

men og tak til vore nye støtte- 

medlemmer.

https://efterladte.dk/
https://livogdoed.dk/funebariet/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/
https://livogdoed.dk/funebariet/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/
https://livogdoed.dk/funebariet/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/
https://livogdoed.dk/funebariet/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/
https://efterladte.dk/koncerter-med-duoen-me-and-maria/
https://efterladte.dk/koncerter-med-duoen-me-and-maria/
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/for-efterladte-efter-selvmord
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/for-efterladte-efter-selvmord
https://www.nefos.dk/samtalegrupper/for-efterladte-efter-selvmord
https://efterladte.dk/silkeborg-selvhjaelp-starter-gruppe-for-efterladte-efter-selvmord-i-august-2021/
https://efterladte.dk/silkeborg-selvhjaelp-starter-gruppe-for-efterladte-efter-selvmord-i-august-2021/
https://efterladte.dk/silkeborg-selvhjaelp-starter-gruppe-for-efterladte-efter-selvmord-i-august-2021/
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Maria Vogt fortæller:

Global health days filmfestival 2021 havde 

valgt at vise dokumentaren ”The girl on the 

bridge” med efterfølgende debat af et panel.

Baggrunden for dette var en lille gruppe be-

stående af forskere fra Københavns universi-

tet og en psykolog, som skriver projekt om, 

hvorvidt grupperne på de sociale medier er 

en støtte for mennesker med f.eks. bipolare 

lidelser, eller om grupperne fastholder folk i 

at have det skidt. Desværre var baggrunden 

ikke tydelig, ej heller formålet før kort før 

arrangementet løb af stabelen.

Jeg deltog virtuelt i panelet på vegne af 

bestyrelsen for Landsforeningen for efter-

ladte efter selvmord. Filmen ”The girl on the 

bridge” blev vist i København, hvor resten af 

panelet og gæsterne befandt sig.

”The girl on the bridge” handlede om en ung 

kvinde, som 14 gange havde forsøgt at begå 

selvmord, og efter dette havde hun viet sit 

liv til at hjælpe andre selvmordstruede.

Filmen følger hende, hendes historie, og 

hvordan hun som ildsjæl forsøger at hjælpe 

andre selvmordstruede. Den omhandler lige 

så meget en anden ung kvindes historie, 

hvor denne unge kvinde begik selvmord. 

Man hører også de efterladte og de tanker, 

de har gjort sig, samt hovedpersonen, som 

følte det som sit ansvar, da hun ikke kunne 

redde hende.

Filmen er fra New Zealand, hvor der er en 

anden form for hjælp end i Danmark til 

mennesker, som er selvmordstruede.

Filmen viser mange vinkler på de to kvinders 

historier og kan varmt anbefales, men den 

henvender sig primært til dem, som er 

pårørende til selvmordstruede. For os, som 

er efterladte efter selvmord, er den god, hvis 

man f.eks. arbejder som frivillig for Forenin-

gen, da vi selv bærer på vore egne historier.

Pigen på broen 
– film og paneldebat

I forbindelse med Global Health Days 16. – 24. maj, 2021, organiserede Københavns Universitet,  

Institut for folkesundhed, en række filmevents med fokus på global sundhed. Et af disse events havde  

fokus på selvmord og selvmordsforebyggelse. Maria Vogt fra landsbestyrelsen deltog i panelet virtuelt og  

Elisabeth Vikbjerg fra Sjællandskredsen var gæst i Cinemateket. 

https://efterladte.dk/
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Efter filmen var der en meget ustrukture-

ret debat med panelet, som bestod af en 

psykolog, en forsker, en overlæge, en kvinde 

med en bipolar lidelse, som havde været 

selvmordstruet og jeg, som efterladt efter 

selvmord.  

Vi nåede ikke omkring de spørgsmål, som 

arrangørerne havde udleveret, men i stedet 

blev det en debat med meget fokus og 

taletid til kvinden med den bipolare lidelse 

og hendes historie. Der var en andægtig 

stemning, og pauser, hver gang hun havde 

fået fortalt om sine personlige oplevelser. 

Fokus fra filmen og de emner den berørte 

forsvandt. Der blev dog lidt debat. 

Konklusion

Et godt arrangement, med en rigtig god 

dokumentar, mest egnet til selvmordsfore-

byggelse.

Med mere struktur, ville det have været godt 

med vinkler fra forskerne, psykologen, livslin-

jen samt efterladte efter selvmord.

Hvad kan vi som samfund gøre bedre for at 

forebygge selvmord og hjælpe de, som er 

blevet tilbage?

Elisabeth Fredslund Vikbjerg fortæller:

GLOBAL Health Day – København d 23/5 -21

Dokumentaren “ The girl on the bridge” blev 

vist i Cinemateket i København i forbindelse 

med selvmordsforebyggelse. Efter filmen var 

der paneldebat med fagfolk.

Filmens hovedperson er en meget engage-

ret ildsjæl, en ung kvinde fra New Zealand. 

Hun har selv været tynget af triste tanker og 

prøvet at begå selvmord i mange perioder af 

sit liv. På et tidspunkt vender hun sin energi 

og bruger den på en ny måde. Hun vil gerne 

fokusere på at hjælpe andre i samme situa-

tion som hende selv, og hun får mobiliseret 

kræfter til at starte en organisation, der 

støtter selvmordstruede personer. I doku-

mentaren bliver vi som tilskuere/publikum 

introduceret til en kampagne – som hoved-

personen/ildsjælen sætter i værk med hjælp 

fra andre fagfolk. I denne kampagne, som 

skal blive til en serie vist på en New Zea-

landsk kanal, følger man en familie som har 

mistet deres unge datter til selvmord. Her 

får publikum et meget godt indblik i, hvilke 

etiske og moralske overvejelser man som 

organisation skal gøre sig, når man ønsker at 

sætte fokus på selvmordsforebyggelse. 

Selve dokumentaren, mener jeg, er meget 

unik og relevant, men den er også meget 

lang at skulle ”fordøje”/forholde sig til. Emnet 

SELVMORD bliver introduceret på en sober 

og omsorgsfuld måde. Da der ikke var dan-

ske undertekster på denne visning, var det 

til tider meget svært at høre, hvad der blev 

snakket om. 

Under paneldebatten blev publikum in-

viteret til at give deres betragtninger og erfa-

ringer til kende. Der blev talt om, hvordan 

man som selvmordstruet oplever at blive 

taget imod i sundhedssystemet på godt og 

ondt. Ligeledes kunne fagfolk i panelet give 

deres besyv med hensyn til, hvilke tiltag og 

ændringer man har lavet i psykiatrien de 

sidste mange år, samt hvilke tiltag man på 

nuværende tidspunkt sætter i søen. 

Panelet:  

Øverst fra venstre: Maria Vogt, Landsforeningen for efterladte 

efter selvmord, Jane Brandt Sørensen, Institut for folkesundhed, 

Københavns Universitet, Britt Reuter Morthorst, Danmarks 

Forskningsinstitut for selvmordsforebyggelse, Maria Edwards, 

stifter af en facebookgruppe for mennesker med bipolare 

lidelser og selvmordstanker.

https://efterladte.dk/
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Verdensdagen  
for selvmordsforebyggelse
Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse er 

en årligt tilbagevendende begivenhed, som 

markeres internationalt d. 10. september. 

Dagen afholdes på initiativ af the Internatio-

nal Association for Suicide Prevention (IASP) 

i samarbejde med World Health Organiza-

tion (WHO). Læs mere om Verdensdagen 

for Selvmordsforebyggelse (World Suicide 

Prevention Day) på hjemmesiden for IASP

”Skab håb gennem handling” er årets tema 

for Verdensdagen for selvmordsforebyggel-

se. Link til hjemmesiden:  

https://www.iasp.info/wspd2021/

 

Selvom selvmordsraten er faldende, er 

selvmord stadig et stort problem, og det er 

nødvendigt med en indsats for at forebygge 

selvmord. I 2019 blev der registreret 629 

selvmord i Danmark. Det svarer til 1,2 % af 

samtlige dødsfald – eller gennemsnitligt 

næsten 2 selvmord om dagen, og der anta-

ges at være omkring 6.500 selvmordsforsøg 

årligt i Danmark. 

For hvert selvmord eller selvmordsforsøg 

berøres seks nære personer (familie, venner). 

Det betyder, at ca. 30.000 årligt berøres af 

selvmord eller selvmordsforsøg.  

(Kilde: Selvmord i Danmark > Se nyeste stati-

stikker – Center for Selvmordsforskning)

 

I lighed med de foregående år markerer 

vores kirke rummelighed, lys og varme på 

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse. 

Dagen markeres med mindegudstjeneste i 

flere kirker i dagene 10., 12. og 19. septem-

ber, hvor alle er velkomne.

Landsforeningen for efterladte efter selv-

mord deltager i samarbejde med NEFOS 

(Netværk for selvmordsramte) i de kirkelige 

handlinger.

Se opslagene om arrangementerne som 

holdes følgende steder:

10. september:  

Aalborg: Budolfi Kirke, kl. 16,30 

København: Skt. Johannes Kirke, kl. 20.00.

12. september: 

Odense: Hans Tausens Kirke, kl. 16.00.

19. september:  

Dronninglund: Sognegården, kl. 14.00.

Verdensdagen markeres også med faglige 

arrangementer om selvmordsforebyggel-

se i Odense og i København. 

Odense:

Et samarbejde mellem flere organisationer  

Festsalen, Odense Rådhus,  

Flakhaven 2, 5000 Odense C.  

Se opslaget: Verdensdag-2021-Odense

København: Mere info følger

Begge arrangementer er gratis – men kræver 

tilmelding, læs mere i opslagene!

På den 10. september 
Verdensdag for selvmords-
forebyggelse.
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.

www.iasp.info/wspd

https://efterladte.dk/
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VERDENSDAGEN FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse WSPD 2021, den 10. september 
Temaet i 2021 er ”Skab håb gennem handling” 

Dagen markeres i flere kirker i dagene 10. 12. og 19. september, hvor alle er velkomne.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord deltager i samarbejde med NEFOS (Net-
værk for selvmordsramte) i de kirkelige handlinger: 

10. sept.: Aalborg – Budolfi Kirke, kl. 16.30, Algade 40, 9000 Aalborg 
10. sept.: København – Sankt Johannes Kirke, kl. 20.00, Blegdamsvej 1A, 2200 Kbh. N 
12. sept.: Odense – Hans Tausens Kirke, kl. 16.00, Rugårdsvej 62, 5000 Odense 
19. sept.: Dronninglund – Sognegården, kl. 14.00, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund 

Se opslagene på https://efterladte.dk/aktivitet/verdensdagen-for- 
selvmordforebyggelse-wspd-2021/ 

Læs mere om Verdensdagen for selvmordsforebyggelse på side 6.

TEMAMØDER

I efteråret afholder vi temamøder i 
Viborg, København, Vejen og Vejle eller 
Fredericia med overskriften:

”Hvordan lever man med sorgen 
efter et selvmord? ”

Temamøder for pårørende  
og andre interesserede:

9. september  
Fra smerte til minde,  
kl. 18.30 – 21.00

Oplæg v. cand.psyk. Morten Holle

Sted: De Frivilliges Hus,  
Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

14. september 
Fra chok og stilstand til levende liv,  
kl. 18.30 – 21.00 

Oplæg v. psykoterapeut  
Karin Westh Langgaard

Sted: Kulturhuset,  
Islands Brygge 18, 2300 København

23. september 
Kærlighed, skyld og skam  
– de forbundne kar,  
kl. 18.30 – 21.00

Oplæg v. teolog 
Liselotte Horneman Kragh

Sted: Huset Vejen,  
Østergade 2, 6600 Vejen

28. oktober 
”Egen omsorg” når vi har mistet til 
selvmord, kl. 18.30 – 21.00

Oplæg v. sorgforsker Mai-Britt Guldin

Sted: Vejle eller Fredericia,  
mere info følger

 SELVHJÆLPSSEMINARER

Vi afholder selvhjælpsseminar 

d. 23. - 24. oktober 2021 og 
6. - 7. november 2021,  
fra lørdag kl. 9.30 – søndag kl. 14.30, 
  
Hotel Trinity,  
Snoghøj ved Fredericia

Begge seminarer er fyldt op. 

Der er mulighed for at blive skrevet på 
venteliste i tilfælde af afbud, send mail 
til: info@afterladte.dk. 

Vi forventer at udbyde et nyt seminar  
i foråret 2022.

Se nærmere om de enkelte  
arrangementer på  
www.efterladte.dk eller på  
www.facebook.com/efterladte/
events

BESTYRELSESMØDER

Landsbestyrelsen holder  
bestyrelsesmøder flg. søndage: 

3. oktober 2021 
9. januar 2022

TILMELDING M.V.

Vi gennemfører aktiviteterne som planlagt 
– selvfølgelig i tråd med myndighedernes 
aktuelle retningslinjer ifm. COVID-19. Husk 
gyldigt Corona-pas, der kan være stikprøve-
kontrol.

HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter via 

NemTilmeld, der er link i de enkelte opslag 

eller: https://efterladte.nemtilmeld.dk/

Det er nemt for dig og os at bruge. Du skal 

blot trykke på linket og skrive: Navn, mail-

adresse og telefonnummer, du modtager 

kvittering på tilmelding. Vi kan hurtigt give 

besked til deltagerne, hvis der er behov for det. 

https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/
https://www.facebook.com/efterladte
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LOKALKREDS SJÆLLAND

Torsdag 16. september,  
kl. 18.30 – 20.30 

Foredrag ”Min fars selvmord”  
v. Mikkel Frey Damgaard

Sted: Farum Kulturhus,  
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Torsdag 4. november,  
kl. 19.00 – 21.00

Foredrag ”Fra smerte til minde”  
v. Morten Holler

Sted: Frivilligcenter Herlev,  
Herlev Hovedgade 172  
(Indkørsel fra J.E. Pitznersvej)  
2730 Herlev

Torsdag 9. december,  
kl. 18.30 – 20.30 
Julecafé

Sted: Farum Kulturhus,  
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

 
KØBENHAVN

Walk & Talk 
Tirsdag 17. august, kl. 17.00 – 19.00

Mødested:  
Frederiksberg Have – Hovedindgang, 
Frederiksberg Runddel 3D

Cafeaftener 
Tirsdage kl. 19.00 – 21.00

5. oktober  
2. november  
7. december - Julecafé

Sted: Johannes på Torvet,  
Sankt Hans Torv 30, st.,  
2200 København N

 NÆSTVED

Walk & Talk 
Søndag 19. september  
kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

Caféaften 
Onsdag 17. november  
kl. 19.00 – 21.00

Sted: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

VEJLE

Walk & Talk  
Søndage kl. 10.30 – 12.00

19. september,  
17. oktober  
21. november

Mødested: Vejle Banegård, v. Reinholdts 
Plads, 7100 Vejle

VIBORG

Cafeaften 
Mandage kl. 18.30 – 20.30

9. august  

30. august  

20. september  

11. oktober  

1. november  

22. november 

13. december - Julecafé

Sted: De Frivilliges Hus.  

Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

 LOKALKREDS  
MIDTJYLLAND/AARHUS

Tirsdag 7. september,  
kl. 19.00 – 21.00  
Foredrag ”Min fars selvmord”  
v. Mikkel Frey Damgaard

Sted: Frivilligcenteret i Aarhus,  
Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C

TILMELDING M.V.

Vi gennemfører aktiviteterne som planlagt – 
selvfølgelig i tråd med myndighedernes aktu-
elle retningslinjer ifm. COVID-19. Husk gyldigt 
Corona-pas, der kan være stikprøvekontrol.

HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter via 

NemTilmeld, der er link i de enkelte opslag 

eller: https://efterladte.nemtilmeld.dk/

Det er nemt for dig og os at bruge. Du skal 

blot trykke på linket og skrive: Navn, mailad-

resse og telefonnummer, du modtager kvitte-

ring på tilmelding. Vi kan hurtigt give besked 

til deltagerne, hvis der er behov for det. 

https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/
https://www.facebook.com/efterladte
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AKTIVITETER EFTERÅR OG VINTER 2021 

LOKALE AKTIVITETER

TILMELDING M.V.

Se nærmere om de enkelte arrangementer på: 
https://efterladte.dk/ eller på  
https://www.facebook.com/efterladte/events/ 

Vi gennemfører aktiviteterne som planlagt – 
selvfølgelig i tråd med myndighedernes aktuelle 
retningslinjer ifm. COVID-19. Husk gyldigt Coro-
na-pas, der kan være stikprøvekontrol.

HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter via 

NemTilmeld, der er link i de enkelte opslag eller: 

https://efterladte.nemtilmeld.dk/

Det er nemt for dig og os at bruge. Du skal blot 

trykke på linket og skrive: Navn, mailadresse og 

telefonnummer, du modtager kvittering på til-

melding. Vi kan hurtigt give besked til deltager-

ne, hvis der er behov for det. 

 LOKALKREDS THY

18. august kl. 19.00 - Caféaften  
afholdes udendørsi Kronborg Plantage 

Mødested:  
P-pladsen i Kronborg Plantage,  
Kronborgvej 118, 7700 Thisted

24. september kl. 12.00 – 16.00 
Frivillig Fredag på Store Torv,  
7700 Thisted

Caféaftener – onsdage  
kl. 19.00 – 21.00

15. september – Caféaften  
med oplæg v. Claus Nybo

27. oktober – Caféaften  
med oplæg v. Ellen og Ejnar Bæk

24. november – Caféaften med film

5. december – Julecafé

Sted: Frivillig Thy, Nytorv 8, 7700 Thisted

CAFEGRUPPEN HOLSTEBRO

Torsdage kl. 19.00 – 21.00: 

16. september – Foredrag  
”Fra smerte til minde”,  
v. Morten Holler

28. oktober – Caféaften med film 

25. november – Caféaften med tema:  
Højtider og mærkedage,  
v. Johanne Knigge

Sted: Kultur- og Frivillighuset,  
Nygade 22, 7500 Holstebro

 

 

 

 

LOKALKREDS NORDJYLLAND

Søndag 26. september  
kl. 13.00 – 17.00 
Søndagscafé med frokost  
og oplæg om emnet følelser  
v. Hanne Svensmark

Caféaftener 
2. torsdag i måneden,  
kl. 19.00 – 21.00:

14. oktober 
Caféaften med oplæg  
v. Lars Agertoft Iversen 

11. november 
Foredrag ”Skal vi tabe et tabu?”  
v. Mai Bakmand

9. december – Julecafé

Sted: De Frivilliges Hus,  
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

OBS ny adresse! 
De Frivilliges Hus er flyttet  
til Vejgaard Bibliotek.

 

 

LOKALKREDS FYN: 

Walk & Talk 
søndage kl. 10.00 – 12.00

22. august  
19. september 
24. oktober 
21. november 
19. december

Mødested:  
Blomsterpergolaen i Eventyrhaven  
bag ved Odense Domkirke

Cafémøder 
1. tirsdag i måneden:

3. august, kl. 19.00 – 21.00  
Udendørs sommercafé 

Mødested: P-pladsen  
v. Ringe Kost- og Realskole,  
Vestergade 27, 5750 Ringe

7. september, kl. 18.30 – 21.00  
Generalforsamling og caféaften

5. oktober, kl. 19.00 – 21.00 
Foredrag: Skal vi tabe et tabu?  
v. Mai Bakmand

2. november kl. 19.00 – 21.00  
Caféaften

7. december kl. 18.00 – 21.00  
Julecafé med smørrebrød

Sted: Seniorhus Odense,  
Toldbodgade 5, 5000 Odense

https://efterladte.dk/
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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. 4502116002.
Du kan også bruge MobilePay: 
935129.

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.

Legat for efterladte
Købmand af Aalborg Vagn Larsen og  

Hustrus Fond giver mulighed for, at 

efterladte efter selvmord kan søge om 

et legat. 

Fonden støtter følgende:

• Rejseudgifter og andre aktiviteter i 

Landsforeningen for efterladte efter 

selvmord

• Psykologhjælp 

Fondsbestyrelsen holder møder med 

jævne mellemrum. Sekretæren fortæl-

ler, at det som regel kun er ved tab af 

nærmeste pårørende, man kan forvente 

at modtage et legat, men hver ansøgning 

bliver vurderet.

På vores hjemmeside kan du finde  

ansøgningsskema til fonden og op- 

lysning om, hvem ansøgningen skal 

sendes til. 

Skemaet er vejledende, så det kan enten 

printes ud og udfyldes, eller man kan 

sende sin egen ansøgning.

 

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.

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. 

https://efterladte.dk/
mailto:hanne%40tang.dk?subject=
https://efterladte.dk/om-os/testamentariske-gaver/
https://efterladte.dk/om-os/testamentariske-gaver/
mailto:hanne%40tang.dk?subject=
mailto:info%40efterladte.dk?subject=
http://www.efterladte.dk/tilbud/fonde/vagnlarsen.aspx
https://www.facebook.com/efterladte

