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Som en del af vort frivillige arbejde i Lands-
foreningen for efterladte efter selvmord 
bruger vi meget tid på at ansøge puljer og 
fonde om midler til vore aktiviteter. Ofte 
får vi afslag, men den første uge i decem-
ber blev ganske festlig, da vi fik tilsagn fra 
Trygfonden om støtte til vort Frivilligseminar. 
Et par dage senere kom der et tilsagn fra 
Det Obelske Familiefond om støtte til to 
ungeseminarer. Det er en stor ”humørløfter”, 
når man oplever, at andre kan få øje på, at 
det arbejde vi gør, er værd at støtte!

Formålet med frivilligseminaret er gennem 
kompetenceudvikling at vedligeholde og 
udvikle foreningens lokale arbejde, så endnu 
flere efterladte efter selvmord får mulighed 
for at blive en del af et netværk. Frivilligsemi-
naret blev afholdt i februar med deltagelse 
af nuværende og nye frivillige. Læs Mogens 
Aarups indlæg her i Nyhedsbrevet. Det 
første ungeseminar er netop afholdt med 
fuldt hus. Til efteråret følges op med et 
ungeseminar 2.0 for unge, som tidligere har 
deltaget i et seminar! En aktivitet, som længe 
har været ønsket.

Lokalkreds Nordjylland fik for nylig besked 
om, at de får en flot donation på 25.000 kr. 
fra spar Nord Fonden som tilskud til flytning 
og opstilling af udstillingen ”RAMT”, som kan 

ses i Folkekirkens Hus Aalborg i perioden  
1. marts – 28. april. Det er en fantastisk god 
og oplysende udstilling som tidligere har 
været vist bl.a. i København, Aarhus og Her-
ning. Læs mere om udstillingen her:  
https://efterladte.dk/udstilling-skal-rykke-
ved-tabuerne-omkring-selvmord-se-den-i-
folkekirkens-hus-i-aalborg/

Mange nye medlemmer
Vores formand, Ellen Bæk, blev kort før jul 
interviewet af Anerkendende TV i Aarhus 
(ANTV) til en udsendelse, som blev vist 6. 
januar. Det er blevet en rigtig god udsendel-
se, hvor Ellen fortæller såvel sin egen historie 
som om sit arbejde i Landsforeningen for 
efterladte efter selvmord.  
 
 

Se udsendelsen her: http://www.antv.dk/
selvmord-rammer-de-efterladte/. 

Efterfølgende har vi fået mange nye med-
lemmer. Den medlemstilgang, vi normalt har 
på et kalenderår, har vi netop nået nu ved 
udgangen af marts. Ovennævnte udsendel-
se har helt sikkert haft en positiv indflydelse 
på medlemstallet, men er næppe hele for-
klaringen. Selvmordene sker, uanset om de 
efterladte kommer hos os eller ikke. Derfor 
vil vi glæde os over, at vi bliver flere, som kan 
støtte hinanden i fællesskabet om at blive 
klogere på os selv og finde ud af at leve et liv 
på trods af et stort tab.

Medvind
Gode bevillinger og stigende medlemstal 
føles som ”Medvind” i arbejdet. Mon ikke vi 
er færdige med Corona, så vore aktiviteter 
kan gennemføres? På generalforsamlingen 
for nylig fik vi igen sat et godt hold, hvor vi 
er enige om at arbejde for at kunne tilbyde 
aktiviteter og netværk i alle områder i Dan-
mark. Sønderjylland er stadig et indsatsom-
råde. Uanset at vi går sommertiden i møde, 
har vi mange tilbud til efterladte efter selv-
mord. Kig på aktivitetsoversigten. Vi håber på 
god deltagelse i de planlagte aktiviteter.

Hanne Tang

http://www.efterladte.dk
http://www.antv.dk/selvmord-rammer-de-efterladte/ 
http://www.antv.dk/selvmord-rammer-de-efterladte/ 
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Bestyrelsen 2022
Søndag 20. marts havde vi første bestyrelsesmøde i den nyvalgte bestyrelse. Bestyrelses-
medlemmerne, som var på valg, var alle villige til at fortsætte og blev genvalgt. Vi fik valgt 
to nye suppleanter. I Landsforeningen for efterladte efter selvmord deltager supplean-
terne i bestyrelsesarbejdet på lige fod med den øvrige bestyrelse. (Kun i forbindelse med 
underskrifter og afstemninger skal de ikke deltage).

Velkommen i bestyrelsen til Mai Bakmand og Morten Slyngborg. Og stor tak til de afgåen-
de suppleanter Tamira Schnell og Charlotte Jespersen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Bæk som formand, Helle Damm-Henrichsen som 
næstformand og Hanne Tang Jensen som kasserer.

LANDSBESTYRELSEN PR. MARTS 2022 

Morten Slyngborg  
er nyvalgt som suppleant  
i bestyrelsen:

Jeg har mistet min søn Mathias i  
2016, da han var 25 år.

Deltagelse i Efterladte efter selvmord 
har givet mig et godt fundament til at 
leve med sorgen.

Det fine arbejde, der gøres, vil jeg 
gerne bidrage til og være med til at 
udbrede kendskabet til den gode 
hjælp, der er at hente. 

Jeg er gift med Annette og har to 
døtre.

Mai Bakmand  
er nyvalgt som suppleant  
i bestyrelsen:

Jeg er med i Efterladte efter selvmord, 
fordi jeg i 2018 mistede mit mellem-
ste barn Martin, som dengang var 16 
år. 25 år tidligere døde min far også 
ved selvmord. Jeg bor i Egå med min 
mand og 16-årige datter. 

Vores ældste søn på 23 er flyttet 
hjemmefra. Jeg er kommunikations-
medarbejder på Aarhus Universitets-
hospital og vil bruge min baggrund 
til at bidrage til større åbenhed om 
emnet selvmord og større kendskab 
til foreningen. 

Måske har du set os i programmet 
”Ud af mørket – Martins selvmord, 
som blev sendt på DR2 i efteråret 
2020.”

Ellen Bæk, Formand 
Junoparken 3, Mou 
9280 Storvorde 
Tlf. 98 31 15 60 / 24 23 44 75 
info@efterladte.dk eller baek@mounet.dk 

Helle Damm-Henrichsen,  
Næstformand
7100 Vejle
Tlf. 52 24 10 18
stadsvej@gmail.com

Hanne Tang Jensen, Kasserer
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

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:

Mai Bakmand 
8250 Egå 
Tlf. 21 54 97 60 
mai.bakmand@oechsle.dk 

 
Morten Slyngborg  
2640 Hedehusene 
Tlf. 52 83 81 00 
mortenslyngborg62@gmail.com 

 

https://efterladte.dk/
mailto:mortenslyngborg62%40gmail.com?subject=
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Årsberetning

2021 startede med Covid 19-restriktioner, 
nedlukning og forsamlingsforbud. Alle vore 
indendørs aktiviteter var aflyst hele foråret. 
Det betød, at vi ikke holdt årsmøde sidste år, 
og generalforsamlingen blev afholdt virtuelt. 
Vi blev gode til at holde møder virtuelt, men 
i år kan vi heldigvis mødes ansigt til ansigt.  

Gennem flere år har vi haft tilbud om Walk & 
Talk i Næstved og i Odense. Nedlukningen 
betød, at vi fik tilbuddet i gang nye steder. I 
2021 har vi holdt Walk & Talk flg. steder:

Næstved, Odense, Frederiksberg Have, 
Kronborg Plantage, Egå Engsø, Aalborg, Vejle 
og Løgstrup. I flere af lokalkredsene blev der 
holdt udendørs sommercaféer. Tak for jeres 
kreativitet.

I Jylland har vi lokalt arbejde i Aalborg, 
Thisted, Aarhus og Holstebro. I 2021 fik vi 
lokalt arbejde i gang i Viborg og Vejle. Vi 
arbejder med at få arbejde i gang i det Syd- 
og Sønderjyske.

Vi har lokalt arbejde på Fyn, de fleste aktivite-
ter afholdes i Odense. 

På Sjælland har vi lokalt arbejde i Næstved, 
Farum/Herlev og i København. Vi håber, at 
det kan fortsætte, men vi mangler i høj grad 
flere lokale kræfter til at løfte opgaven på 
Sjælland.  Janni og Elisabeth har gennem 
mange år været de bærende kræfter bag 
arbejdet i Farum/Herlev, de har valgt stoppe 
ved den kommende generalforsamling. 
Tamira, som har startet nyt arbejde op i Kø-
benhavn, planlægger sammen med familien 

en jordomsejling med afrejse til sommer. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle 
vore frivillige – I gør et kæmpe arbejde for 
at holde det lokale arbejde i gang. Selvom 
vi måtte aflyse/udsætte en del aktiviteter i 
foråret 2021, har vi afholdt:  33 café- og fore-
dragsaftenener, 35 Walk & Talk, 5 udendørs 
cafémøder og 1 søndagscafe. Godt gået alle 
sammen!

Vi holder temamøder steder i landet, hvor vi 
ikke i forvejen har lokalt arbejde, eller hvor 
arbejdet trænger til et ”boost”. I efteråret 
2021 har vi holdt fire temamøder:

• 9. september i Viborg  
v. krisepsykolog Morten Holler

• 14. september i København  
v. psykoterapeut Karin Westh Langgaard

• 23. september i Vejen  
v. teolog Liselotte Hornemann Kragh

• 28. oktober i Fredericia  
v. sorgforsker Mai-Britt Guldin

I forbindelse med temamødet i Vejen blev 
bestyrelsesmedlem Maria Vogt interviewet 
til JydskeVestkysten. I artiklen fortæller Maria 
om at miste sin mor ved selvmord og om 
arbejdet i foreningen. Link til artiklen: 

https://jv.dk/artikel/marias-mor-havde- 
planlagt-selvmord-gennem-flere-%C3%A5r-
min-verden-gik-fuldst%C3%A6ndig-i-sort 

I anledning af markeringen af Verdensdagen 
for selvmordsforebyggelse d. 10. september, 
har vi deltaget i mindegudstjeneste i Oden-
se, København, Aalborg og Dronninglund. 

I efteråret fik vi afholdt de to selvhjælps- 
seminarer, der oprindelig var planlagt i 
foråret 2020 og foråret 2021. Karin Westh 
Langgaard og Hanne Svensmark er normalt 
kursusholderne. Hanne måtte pga. sygdom 
melde afbud til oktoberseminaret. Heldigvis 
kunne Ellen Hansen tage over. Begge semi-
narer blev en succes. 

Vi tilbyder selvhjælpsseminar igen i foråret 
2022, det er næsten fyldt op.

I 2021 var der ikke muligt at holde Seminar 
for unge efterladte og Seminar for vore frivil-
lige. Dels var det ikke muligt pga. Covid-19, 
og dels havde vi ikke økonomi til det. 

Hanne Tang har med stort held søgt fonde, 
vi har modtaget flotte donationer fra Tryg-
Fonden til Frivilligseminaret og fra Det Obel-
ske Familiefond til Ungeseminaret. Hanne vil 
fortælle mere herom under gennemgang af 
regnskabet.

Vi har haft et godt Frivilligseminar i februar 
2022 for 29 frivillige med Morten Holler som 
procesleder og underviser. Dejligt, at en del 
nye frivillige deltog i seminaret.

Det lykkedes at få Ungeseminaret fyldt op. 
Medio marts sender vi 8 unge kvinder i 
alderen 18-29 år i sommerhus sammen med 
psykolog Louise Møller Schmidt som kursus-
leder. Kristina Rasmussen og Anders Peder-
sen sørger for forplejning og hyggen om de 
unge. Vi planlægger at holde et ”Unge 2.0” i 
efteråret, seminaret er for tidligere deltagere 
i ungeseminar.  

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 6. MARTS 2022 

Ved formand Ellen Bæk

https://efterladte.dk/
https://jv.dk/artikel/marias-mor-havde-planlagt-selvmord-gennem-flere-%C3%A5r-min-verden-gik-fuldst%C3%A6ndig-i-sort
https://jv.dk/artikel/marias-mor-havde-planlagt-selvmord-gennem-flere-%C3%A5r-min-verden-gik-fuldst%C3%A6ndig-i-sort
https://jv.dk/artikel/marias-mor-havde-planlagt-selvmord-gennem-flere-%C3%A5r-min-verden-gik-fuldst%C3%A6ndig-i-sort
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Vi har udgivet 3 nyhedsbreve i 2021.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2021. Be-
styrelsesmødet i januar blev afholdt virtuelt, 
og det har været muligt at deltage virtuelt i 
de øvrige møder. 

36 nye har tegnet medlemskab af forenin-
gen i 2021: 11 hustandsmedlemskaber, 17 
enkeltpersoner, 5 pensionist/studerende 
og 3 støttemedlemmer. Mange tak til vore 
mange trofaste medlemmer og til nye 
medlemmer. Vi er meget afhængige af vore 
medlemskaber, da de skaber et økonomisk 
fundament for vore aktiviteter. 

Vi er meget synlige som forening. Rigtig 
mange finder i dag vores forening på 
https://efterladte.dk/. Vi får meget ros for 
hjemmesiden, som er meget informativ og 
kan bruges af alle. Jeg må også erkende, at 
jeg bruger mange timer på at holde siden 
opdateret. Jeg mener, at den er et af de 
allermest brugte værktøjer sammen med 
facebooksiden.

Kontakttelefonen 7027 4212 bliver stadig 
brugt, det svinger meget, hvor mange 
henvendelser der er på den. Mange skriver 
direkte til vores mail: info@efterladte.dk.

Som forening bliver vi af og til inviteret til at 
deltage i forskellige arrangementer/aktivite-
ter, og vi bliver kontaktet af forskergrupper. 
Vi er synlige og vi er anerkendt som samar-
bejdspartnere.

I forbindelse med filmfestivalen Global 
Health Days 16. – 24. maj 2021, organiserede 
Københavns Universitet, Institut for Folke-
sundhed, en række filmevents med fokus på 
global sundhed. Til et af disse events, ”Pigen 
på broen”, der havde fokus på selvmord og 
selvmordsforebyggelse, fik vi invitation til at 
deltage. Her deltog Maria Vogt fra lands-
bestyrelsen i panelet virtuelt og Elisabeth 
Vikbjerg fra Sjællandskredsen var gæst i 
Cinemateket.

Udstillingen RAMT sætter fokus på de men-
nesker, der er berørt af selvmord – de døde, 

de overlevende og de efterladte. Udstillin-
gen er skabt af Landsforeningen Liv&Død i 
samarbejde Livslinien, den åbnede i efteråret 
2020 i Liv&Døds lokaler i København. 

Udstillingen var på turné til Aarhus i DOKK1 
i foråret 2021, hvor vi deltog i en temaefter-
middag om selvmord. Den har været vist på 
Odense Hovedbibliotek i efteråret 2021 og 
for nylig på Herning Bibliotekerne. I marts og 
april måned vises udstillingen i Folkekirkens 
Hus i Aalborg. Jeg kan varmt anbefale at se 
udstillingen. Der er en fin balance mellem 
personlige fortællinger og konkret viden og 
fakta om selvmord og selvmordsforebyggel-
se. Jeg håber, at skoler og uddannelsesinsti-
tutioner vil bruge udstillingen. 

Læs om udstillingen: https://livogdoed.
dk/funebariet/tidligere-udstillinger/saer-
udstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doe-
de-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selv-
mord/ 

Socialstyrelsen og Center for frivilligt arbejde 
arbejder for tiden med et fælles projekt ”Styr-
ket viden om frivillige sociale indsatser og 
aktiviteter”. I efteråret deltog vores kasserer, 
Hanne Tang, i et interview om vores arbejde 
med dokumentation og evaluering. 

Her i marts deltager Hanne i en workshop 
i Socialstyrelsen, hvor interviewdeltagerne 
får lejlighed til at komme med input til det 
forslag til vejledning, der er udarbejdet. 
Projektet skal resultere i en vejledning og 
redskaber, der skal understøtte frivillige 
organisationer og foreninger i arbejdet med 
at dokumentere frivillige sociale indsatser og 
aktiviteter.

1. december 2021 var vi flere, der deltog i 
afslutningskonferencen ”Sorgens kultur” i 
Aalborg, det 5-årige forskningsprojekt på 
Aalborg Universitet med professor Svend 
Brinkmann og flere sorgforskere. Antologien 
”Menneskets sorg – et vilkår i forandring” 
blev lanceret. En spændende dag (der des-
værre sluttede med snestorm, og vi sneede 
inde). 

6. december var jeg inviteret til interview 
ved Anerkendende TV i Aarhus – ANTV. Jeg 
fik mulighed for at fortælle min egen historie 
og fortælle om arbejdet i vores forening.  

Udsendelsen fik overskriften ”Selvmord ram-
mer de efterladte” og blev vist d. 6. januar 
2022. Link: Selvmord rammer de efterladte 
(antv.dk). 

Det var en god oplevelse at være med i 
udsendelsen. Jeg vil gerne give stor ros til 
Frederik Roland, han er en meget dygtig og 
omsorgsfuld journalist. ANTV er en social-
økonomisk virksomhed, der producerer 
engagerende og oplysende tv om psykisk 
sårbare og andre udsatte grupper. Jeg er 
blevet fan af ANTV, og glæder mig til at se 
ugens TV-program, som sendes over hele 
landet hver torsdag kl. 21.00. Udsendelserne 
kan ses på YouTube og findes:  
http://www.antv.dk/arkiv/

Vi bliver af og til kontaktet af forskergrupper. 
For nylig fra Enhed for Sorgforskning, Aarhus 
Universitet, om rekrutteringen til en arbejds-
gruppe i forbindelse med forskningsprojek-
tet: ”Sådan oplever jeg sorgen”. Flere af vores 
medlemmer deltager i arbejdsgruppen.

Jeg vil slutte med at sige: Tak til lands- 
bestyrelsen for et godt samarbejde.

Tak til min gode mand, Ejnar, for din store 
hjælp og støtte i mit arbejde.

Det var mine ord, I er meget velkommen til 
at stille spørgsmål.

Ellen Bæk
Mou, 25. februar 2022

https://efterladte.dk/
https://livogdoed.dk/funebariet/tidligere-udstillinger/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/ 
https://livogdoed.dk/funebariet/tidligere-udstillinger/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/ 
https://livogdoed.dk/funebariet/tidligere-udstillinger/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/ 
https://livogdoed.dk/funebariet/tidligere-udstillinger/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/ 
https://livogdoed.dk/funebariet/tidligere-udstillinger/saerudstilling-ramt-en-udstilling-om-de-doede-de-overlevende-og-de-efterladte-til-selvmord/ 
http://www.antv.dk/selvmord-rammer-de-efterladte/
http://www.antv.dk/selvmord-rammer-de-efterladte/


Nu har jeg være efterladt efter selvmord i 3½ år og 
føler at være kommet så langt, at jeg tror jeg har over-
skud, til at kunne bidrage lidt med mine erfaringer og 
oplevelser til andre efterladte.  

Med lidt kendskab til ”Foreningen for efterladte efter 
selvmord” i bagagen var jeg tryg omend også meget 
spændt, da jeg valgte at tilmelde mig ”Frivilligsemi-
naret” i Vejle.

Seminaret var dels en orientering om foreningens 
arbejde i hele landet, herunder også erfaringsudveks-
ling og dels oplæg ved cand.psych. Morten Holler 
med hovedvægt på kommunikation, rollen som frivil-
lig, ledelse af en gruppe samt sidst, men ikke mindst, 
egenomsorg og håndtering af de svære følelser ved 
selvmord.

Jeg vil her gerne fremhæve nogle af de oplevelser 
ved seminaret, som jeg fik mest ud af og som gjorde 
størst indtryk på mig. 

Det at møde 29 andre personer, som i livet, har ople-
vet samme tragiske begivenhed – at miste en nært-
stående til selvmord – og have et samvær over to 
dage med ligesindede, gjorde et uudsletteligt indtryk 
på mig og påvirkede mig i den grad, at blot samværet 
her var nok til at give mig ny luft under mine slidte 
vinger og frisk luft til mine lunger.  Det var som at vi 
alle straks kunne ”tale med og forstå hinanden” uden 
at vi behøvede at sige noget.  Det gav tryghed, frihed 
og energi.

Oplægsholder Morten Holler, som selv har mistet til 
selvmord, øsede bl.a. ud af sine egne erfaringer som 
efterladt, og dette blandet med de øvrige deltageres 
åbenhjertelige beretninger om oplevelser og følelser, 
satte rigtig mange svære tilstande og følelser på 
plads i mig.  Sætninger, som jeg fangede og siden 
har støttet mig til er eksempelvis:   ”det er normalt at 
reagere unormalt på en unormal oplevelse” og ”vi skal 
blive glade for at have det skidt” (vi er jo i en tilstand, 
vi ikke kan ændre på, men alene lære at leve med og i).

fortsættes næste side
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Invitation til             
             

Hvordan kan det være en fornøjelse  
at være sammen med 30 personer, som alle er efterladte efter selvmord?

Med støtte fra Trygfonden kunne vi afholde et frivilligseminar i februar. Formålet med seminaret er at støtte, udvikle og udvide 
vores frivilliggruppe, så endnu flere efterladte efter selvmord kan få gavn af foreningens tilbud. Efterfølgende har vi modtaget et 

indlæg til Nyhedsbrevet, hvor Mogens Aarup fortæller om sin deltagelse:

https://efterladte.dk/


At være Fri og Villig  (frivillig) indebærer 
bl.a., at du selv må være helet så meget, at 
du kan blive i dig selv og samtidig formå 
at sætte dig i den anden persons sted.  For 
hvis ikke, du selv er helet, bliver du nemt 
medlidende frem for medfølende.

En del af det at være fri (i forhold til egen 
traumatiske oplevelse) indebærer bl.a.
-  at fatte det, der er sket
-  at kunne tage fat om det
-  at kunne lægge det fra sig
-  at kunne lægge det til minde
-  at kunne leve sit liv videre og kigge på 

og mærke sit minde

Den sætning ”at passe på dig selv”  har jeg 
altid haft det vanskeligt med at forstå.  For 
hvad betyder det at passe på sig selv, og 
hvordan skal jeg passe på mig selv, når jeg 

knap nok har overskud til at stå ud af sengen 
og børste mine tænder?  Jeg kan så bedre 
forstå begrebet ”egenomsorg” (egen om 
sorg) – tre år, der tilsammen siger noget om, 
at jeg er ansvarlig for at tage omsorg for mig 
selv.

I arbejdet som frivillig og det at være 
sammen med andre i stor sorg, betyder det 
nemlig at kunne adskille sin egen sorg fra 
den andens sorg og være i stand til at kunne 
lukke skodder mellem sine egen følelser og 
den andens og dog samtidig vise empati og 
medfølelse.  En hjælp hertil er at være men-
talt forberedt og efterfølgende give plads til 
mental refleksion.   
 
Husk dermed også at afsætte tid til dig selv, 
således der er ”godt med luft” mellem dine 
kalenderaftaler, også privat.

Min opgave må være: ”hvordan kan jeg 
gøre dig det godt, med alt det, du har”.

For vi er jo sammen her for at gøre det godt 
for hinanden – i samme båd og vi ror alle 
den samme vej.

Jeg ville gerne have fortalt meget mere godt 
fra dette lærerige seminar, men af pladshen-
syn må det vente til en anden gang.  Eller 
bedre endnu! Prøv selv at deltage!

= udvikling og læring  =

Mogens Aarup

fortsat fra forrige side
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TAK TIL STØTTE: 

for 25.000 kr til Lokalkreds Nordjylland 
til udstillingen ”Ramt”.

Også stor tak for anonyme  
donationer  
på 2.500 kr., 1.000 kr. og 300 kr.

for 74.700 kr. som støtte til  Unge- 
seminarer.

for 70.900 som støtte til frivillig- 
seminaret.

Vil du holde foredrag om selvmord  
udenfor foreningen?
På bestyrelsesmødet den 20. marts, blev det foreslået, at efterladte.dk får et afsnit, hvor man 
kan finde efterladte, som gerne kommer ud og holder foredrag. Der er flere af os, som har 
delt vores egne beretninger om selvmord ved forskellige lejligheder i foreningens regi. Måske 
har vi også medlemmer som har mod på at blive inviteret ud som foredragsholdere i andre 
sammenhænge.

Hvis du gerne vil med på sådan en liste over foredragsholdere, så send følgende punkter til 
info@efterladte.dk:
 
• Emne/navn på dit foredrag
• Målgruppe – fx skoleklasser, ungdomsuddannelser eller voksne
• Cirka længde på dit foredrag
• Hvor I landet du kan tilbyde foredrag
• Foto
• Kontaktoplysninger

 
Det er tanken, at man selv aftaler nærmere  
detaljer, hvis man bliver inviteret til at holde et foredrag.

Mai Bakmand

https://efterladte.dk/
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Som et nyt tiltag prøvede vi at tilbyde 
Kunstterapi i Aalborg under ledelse af 
Hanne Svensmark, som er uddannet 
kunstterapeut og arbejder som sogne-
præst i Dronninglund. 

Kurset blev hurtigt fyldt op, det blev afholdt 
lørdag 5. marts og det blev en stor succes. 
Der kom endda deltagere fra Sjælland.
 
Lone fortæller om dagen:
En dejlig lørdag i Aalborg på kunstterapi-

kursus sammen med Hanne og 6 andre, her 
iblandt min datter. Jeg nød fire dage i Aal-
borg sammen med min anden datter og lille 
barnebarn, og det var så fantastisk at være i 
byen og bruge lørdagen på kurset, som var 
hele turen fra Slagelse værd.
 
Hanne er utrolig dygtig, sød og ligetil. Hun 
formåede at få os til at være kreative med 
en masse følelser i spil, som resulterede i et 
maleri, et brev til os selv og dekoration af 
æsker.

Hele processen var hård, da vores sorg og 
savn kom til udtryk i alt, hvad vi talte om, alt 
hvad vi malede, tegnede, limede, klippede 
og skrev.  

Det var som sædvanlig megahårdt, og sam-
tidig vanvittig godt at mindes, og på den 
måde har jeg erfaret, at der sker en udvikling 
og en bearbejdelse. 

Lone

Kunstterapi i Aalborg

I forbindelse med Sjællandskredsens generalforsamling, torsdag 
24. marts, havde Elisabeth Vikbjerg og Janni Mortensen besluttet 
at afslutte deres mangeårige frivillige arbejde i Landsforeningen for 
efterladte efter selvmord.

Det lykkedes ikke at vælge en ny bestyrelse, men der er nedsat en 
arbejdsgruppe, som vil sørge for, at der fortsat er tilbud for efterladte 
efter selvmord i København og Næstved og måske andre steder. 

Er der nogen af vore medlemmer på Sjælland, som har tid og lyst til 
at deltage i arbejdsgruppen, hører vi meget gerne fra jer!  
Ring 24 23 44 75 eller send en mail til info@efterladte.dk.

Tak til Elisabeth  
og Janni!

https://efterladte.dk/
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AKTIVITETER FORÅR OG SOMMER 2022 

LANDSFORENINGEN

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2023

Sæt X i kalenderen allerede nu:

Søndag 5. marts  
på Comwell, H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7,  
5000 Odense C

 
SELVHJÆLPSSEMINAR

Vi har aftalt seminar d. 30. april – 1. maj 2022.

Seminaret holdes fra lørdag kl. 9.30 – søndag kl. 14.00,  
Hotel Trinity, Snoghøj ved Fredericia

Læs mere:  
https://efterladte.dk/ 
aktivitet/selvhjaelpsseminar-2022-fredericia/ 

Seminaret er fyldt op.  
Der er mulighed for at blive skrevet på venteliste  
i tilfælde af afbud.  
Send mail til: info@efterladte.dk 

 
 FRA SMERTE TIL MINDE 

Hvordan kommer man videre efter et selvmord? 
FREDERIKSBERG 
 
Foredragsaften med cand.psych. Morten Holler
Tirsdag 26. april, kl. 18.30 – 21.00 

Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg

 EFTERLADT EFTER SELVMORD – AT FINDE 
SIG SELV IGEN I DET FORANDREDE LIV 

Temamøde for pårørende og andre interesserede 
KØBENHAVN 

Oplæg ved psykolog Tina Morelli og  
psykoterapeut Karin Westh Langgaard
Tirsdag 24. maj, kl. 18.30 – 21.00

Sted: Kulturhuset Islands Brygge, i lokale ”Symfonien” 
Islands Brygge 18, 2300 København S

 
FRA SMERTE TIL MINDE 

Temamøde for pårørende og andre interesserede 
VEJEN 

Foredragsaften med cand.psych. Morten Holler
Torsdag 25. august, kl. 18.30 – 21.00 

Sted: Huset Vejen, Østergade 2, 6600 Vejen

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

HUSK TILMELDING

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 tilmelding. Vi kan hurtigt give besked til deltagerne, hvis der er 
behov for det. 

BESTYRELSESMØDER I LANDSBESTYRELSEN

Landsbestyrelsen har aftalt bestyrelsesmøder søndage:  
 
19. juni 
9. oktober 
6. januar 2023

https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/
https://www.facebook.com/efterladte
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NÆSTVED

Caféaften 
Mandag 4. april  
kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved 

Walk & Talk 
Søndag 29. maj  
kl. 10.00 – 12.00 
Mødested: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

Walk & Talk  
Fruens plantage ved Næstved 
Søndag 7. august  
kl. 10.00 – 12.00

Mødested: P-pladsen  
ved Fruens Plantage,  
Ny Præstøvej 304, 4700 Næstved

 
VEJLE

Walk & Talk  
Søndag 15. maj, kl. 10.30 – 12.00

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

Tre caféaftener med tema –  
torsdage kl. 19.00 – 21.00:

9. juni: Det at miste

8. september: Hvordan kommer man 
videre

3. november: Glem ikke os pårørende

Foreningernes Hus Vejle,  
Vissingsgade 31, 1. sal,  
7100 Vejle

 
VIBORG

Cafeaftener 
Mandage kl. 19.00 – 21.00

4. april 
23. maj 
20. juni 
22. august

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

Om at leve med fortidens skygger  
– Løgstrup 
Foredragsaften med Helle Vincentz,  
i samarbejde m. Løgstrup Menighedsråd

Mandag 9. maj kl. 19.00

Sted: Løgstrup Præstegård,  
Borgergade 10C, 8831 Løgstrup

 

LOKALKREDS FYN:

ODENSE: 

Generalforsamling og caféaften 
tirsdag d. 5. april kl. 18.00 – 21.00. 

Fra smerte til minde – Foredragsaften 
med cand.psych. Morten Holler 
Tirsdag 3. maj, kl. 19.00 – 21.00

Caféaften med tema,  
tirsdag 7. juni, kl. 19.00 – 21.00

Sted:  
Seniorhus Odense, i Værkstedet,  
Toldbodgade 5, 5000 Odense

Walk & Talk, Odense 
søndage, kl. 10.00 – 12.00

24. april 
26. juni  
21. august

Mødested:  
Blomsterpergolaen i Eventyrhaven  
bag ved Odense Domkirke

RINGE:

Walk & Talk 
søndag 22. maj, kl. 10.00 – 12.00

Mødested:  
Menighedshuset i Ringe,  
Søvej 31, 5750 Ringe

Udendørs sommercafé  
tirsdag 2. august, kl. 19.00 – 21.00

Mødested:  
P-pladsen v.  Ringe Kost- og Realskole, 
Vestergade 27, 5700 Ringe

AKTIVITETER FORÅR OG SOMMER 2022 

LOKALE AKTIVITETER

HUSK TILMELDING

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 tilmelding.  
Vi kan hurtigt give besked til deltagerne,  
hvis der er behov for det. 

https://efterladte.dk/
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AKTIVITETER FORÅR OG SOMMER 2022 

CAFÉGRUPPEN  
HOLSTEBRO

OBS – tirsdag i stedet for torsdag!

Tirsdag 17. maj, kl. 19.00 – 21.00 
Caféaften med film

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

Vi mødes igen  
tirsdag 13. september  
til foredragsaften  
med Liselotte Horneman Kragh

 
 
 
 

LOKALKREDS  
NORDJYLLAND

”Kærlighed, skyld og skam  
– de forbundne kar”  
Foredragsaften m.  
Liselotte Horneman Kragh 
Torsdag 7. april, kl. 19.00 – 21.00

Caféaften 
Torsdag 5. maj, kl. 19.00 – 21.00

Caféaften m. meditation/afspænding  
med psykoterapeut Jannie Didia 
Torsdag 9. juni, kl. 19.00 – 21.00

Sted:  
De Frivilliges Hus, 1. sal.  
mødelokale 8, Hadsundvej 35,  
9000 Aalborg 

 
 

LOKALKREDS  
MIDTJYLLAND/AARHUS

Walk & Talk 
rundt om Egå Engsø 
søndag 22. maj, kl. 10.00 – 12.00

Mødested:  
P-pladsen ved Egå Engsø,  
Viengevej 7, 8240 Risskov

HUSK TILMELDING

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 tilmelding. Vi kan 
hurtigt give besked til deltagerne, hvis der er 
behov for det. 

 LOKALKREDS THY

Caféaften med foredrag  
v. journalist og forfatter Charlotte Rørth 
Onsdag 20. april, kl. 19.00 – 21.00

Caféaften med film 
onsdag 18. maj, kl. 19.00 – 21.00 
 
Sted: 
Frivillig Thy, Nytorv 8,  
7700 Thisted

Walk & Talk  
i Kronborg Plantage, Thisted 
Onsdage kl. 18.30: 
 
15. juni 
20. juli  
17. august

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

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

LOKALE AKTIVITETER

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

