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

August 2022

1

INDHOLD

Vi går efteråret i møde  
– med tilbud om nye aktiviteter!

Vil du dele din historie? ................................................................. 2 
Landsbestyrelsen............................................................................. 2 
Mindord om Jette Nielsen ............................................................ 3 
Kort Nyt ............................................................................................... 3 
Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse  .......................... 4 

Ungeseminarer ................................................................................. 5 
Ungeseminar 2.0 ...........................................................................6-7 
Aktiviteter, Landsforeningen ....................................................... 8 
Aktiviteter, lokale .......................................................................9-10 
Facebook, legater, gaver .............................................................11 

Når man ser aktivitetslisten for efterårets 
tilbud til efterladte efter selvmord, kan man 
se, at vi regner med at være færdige med 
Corona! Der er rigtig mange gode tilbud. 
Blandt andet inviterer vi til temamøder i 
Hjørring og Esbjerg, hvor vi på sigt gerne vil 
have gang i noget lokalt arbejde.

Temamøder som terapiforløb
Nogle af vore medlemmer har ønsket, at 
vi ville lave nogle tilbud på lørdage, hvor 
der er mere ro omkring deltagelse end en 
hverdagsaften. I efteråret tilbød vi som et 
forsøg en lørdag med kunstterapi ved Hanne 
Svensmark. Det blev en succes. En deltager 
skriver i sidste Nyhedsbrev: ”Det var mega-
hårdt og samtidig vanvittig godt at mindes. 
Jeg har erfaret, at der på den måde sker en 
udvikling og en bearbejdelse”!

Bestyrelsen har besluttet at søge PUF-mid-
ler til at gennemføre 6 temalørdage med 
terapiforløb. Vi har endnu ikke fået svar på 
ansøgningen, men har alligevel planlagt 3 
forløb her i efteråret. Der planlægges med 
terapiforløb af en varighed på 5 timer på 
lørdage.

Kunstterapi: Ledes af Hanne Svensmark, 
som er uddannet kunstterapeut. Mange 
efterladte efter selvmord kan have behov for 
at få lov til at gå ind og mærke sin sorg uden 

nødvendigvis at give det mange ord. Kunst-
terapien tilbyder en mulighed for at fordybe 
sig på en ny måde, være med sin sorg og 
derigennem finde nye indsigter, som kan 
hjælpe en videre.

Kropsterapi: Ledes af psykoterapeut Karin 
Westh eller psykoterapeut Jannie Didia, som 
en temadag for efterladte efter selvmord, 
der oplever kropslige reaktioner på trauma-
tisk tab. Kurset indeholder bl.a. psyko- 
edukation om kroppens måder at håndtere 
traumer og tab på, øvelser med henblik på 
at identificere og  afvikle kroppens stress, 
samtale og erfaringsudveksling, rådgivning 
og mediative øvelser.

Skriveterapi: Ledes af psykoterapeut Karin 
Westh. En mulighed for at fordybe sig og 
sætte ord på sorgen. Indeholder bl.a.: Guide-
de øvelser, skriftlige øvelser, erfaringsudveks-
ling og oplæsning af det skrevne, rådgivning 
og meditiative øvelser.

Vi håber, vore medlemmer vil tage godt 
imod de nye tilbud om bearbejdelse af 
sorgen efter selvmord. Der er 8 pladser på 
hvert forløb.

Ungeseminar 2.0
Mange unge har i årenes løb haft glæde af 
at deltage i et af vore weekendseminarer. Vi 
har modtaget mange evalueringer, hvor det 
er et stort ønske at komme igen! Takket være 
en donation fra Det Obelske Familiefond 
inviterer vi her i efteråret til et weekend-
forløb for unge, som tidligere har deltaget 
i et ungeseminar. Læs mere om det her i 
Nyhedsbrevet.

Mens dette skrives, er det stadig sommer! I 
sommerens løb har flere aviser bragt gode 
artikler om livet som efterladt efter selvmord. 

Tak til alle jer, der stiller jer til rådighed for 
på denne måde at bidrage til at nedbryde 
tabuet om selvmord.

Måske har I eller andre lyst til at dele jeres 
historie på hjemmesiden – eller fortælle den 
i forbindelse med et møde eller en undervis-
ningstime. Læs mere herom på side 2.

Hanne Tang

http://www.efterladte.dk
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Vi er i gang med at udbygge og opdatere 
foreningens hjemmeside, så den bliver 
endnu mere relevant og vedkommende for 
efterladte.
 
Punktet Beretninger indeholder en række 
personlige fortællinger om at miste til selv-
mord. Link: Personlige beretninger. 

Vi ved, at nye medlemmer ofte læser disse. 
De fleste beretninger har ligget der længe, 
og vi kan godt bruge nogle nye. 

Har du mod på det, så send din beretning til: 
info@efterladte.dk. 

Den må være med navn eller anonym og 
med eller uden billede.
 

Vi arbejder også på et afsnit på hjemmesi-
den, hvor lokalafdelinger eller andre inte-
resserede kan finde efterladte, som gerne 
kommer ud og holder foredrag. Der er flere 
af os, som har praktiseret dette ved forskelli-
ge lejligheder i foreningens regi. 

Måske har vi også medlemmer, som har 
mod på at blive inviteret ud som foredrags-
holdere i andre sammenhænge.

Hvis du gerne vil med på en liste over fore-
dragsholdere, så send følgende punkter til: 
info@efterladte.dk: 
 
 
 

 

• Emne/navn på dit foredrag
• Målgruppe – fx skoleklasser, ungdoms-

uddannelser 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 og Ellen Bæk

Vil du dele din historie? 

– på efterladte.dk eller ved foredrag

LANDSBESTYRELSEN 2022
Forrest fra venstre: Hanne Tang Jensen,  
Ole Specht Jensen, Ellen Bæk.
Anden række: Helle Damm-Henrichsen,  
Mai Bakmand, Preben Bøgelund.
Tredje række: John Jespersen og  
Morten Slyngborg.

https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/beretninger/personlige-beretninger/
mailto:info%40efterladte.dk.?subject=Personlig%20beretning
mailto:info%40efterladte.dk.?subject=Personlig%20beretning
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Det er med stor sorg, at vi i Lokalkreds 
Nordjylland har modtaget beskeden om 
Jette Nielsens død.

Jette fortalte for et par måneder siden, at 
hun var uhelbredeligt syg. Hun døde kort 
før sin 80-års fødselsdag.

Jette var med i Foreningen for Efterladte 
efter Selvmord, Lokalkreds Nordjylland fra 
Lokalkredsens start i 2005. Kort tid forinden 
havde Jette mistet sin ægtefælle.

Jette var meget aktiv i Kredsen. Hun var 
medlem af bestyrelsen og kasserer indtil 
hun blev syg. Hun deltog i stort set alle 
møder i Lokalkredsen, deltog i Landsfor-
eningens årsmøder i mange år og repræ-
senterede bl.a. foreningen på frivilligmar-
ked i Aalborg.

NEKROLOG

Jette Nielsen. 1942 – 2022 

BESTYRELSEN
Maria Vogt er efter eget ønske udtrådt af 
Landsforeningens bestyrelse.

ÅRSMØDE  
OG GENERALFORSAMLING 2023 
Husk at sætte X i kalenderen søndag  
d. 5. marts 2023, hvor vi afholder årsmøde 
og generalforsamling på Comwell 
H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7,  
5000 Odense. 
Charlotte Rørth, journalist og forfatter, er 
oplægsholder til årsmødet.

FOREDRAG MED LOTTE KAPPELSKOV
Folkekirkens Hus i Aalborg, tirsdag 29.  
november 2022, kl. 19.30.
DANS MED DØDEN – en samtalerække  
med gæster, der har døden tæt inde på livet. 
Vært: Tidl. hospitalspræst Ruth Østergaard 
Poulsen.

Psykologen troede, at hun vidste alt om  
sorg, indtil hendes søn begik selvmord.  
Link til opslag og køb billet, 50 kr.:  
Dans med døden_Lotte Kappelskov 

Dette foredrag er nr. 4 i foredragsrækken.  
Nr. 3 holdes mandag 26. september kl. 
19.30, læs mere: folkekirkenshus.dk/event/
dans-med-doeden/

INTERNATIONAL KONFERENCE  
OM SELVMORDSFOREBYGGELSE  
I KØBENHAVN, 24. – 27. AUGUST. 
Forhenværende statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen holder åbningstale til konfe-
rencen, hvor der er deltagelse af en lang 
række af både nationale og internationale 
eksperter i selvmordsforebyggelse. 
Landsforeningen for efterladte efter selv-
mord er repræsenteret på konferencen ved 
Morten Slyngborg, Hedehusene, Annemarie 
Knigge, Roskilde og Gerda Larsen, Svendborg.
Se mere på: efterladte.dk/international- 
konference-om-selvmordsforebyggelse/ 

KORT NYT 

Mindeord om Jette Nielsen
Men først og fremmest vil vi savne og 
huske Jette for ...

Jettes gennemført kultiverede og venlige 
væsen. Hun ejede en rolig omsorgsfuldhed. 
Hun havde et helt særligt blik for, hvor og 
hvordan hun kunne støtte og hjælpe med-
lemmer, som havde det svært. 

Jette var meget åben og reflekteret på en 
måde, så samtaler med hende – også om de 
svære ting – var meget givende.

Jette var altid positiv og talte altid positivt. 
Ingen har vist hørt Jette sige noget ufordel-
agtigt om andre.

Inden sidste møde, som Jette deltog i, sagde 
hun til os “gamle”: “Der kommer nogle nye til 
mødet – så vi skal ikke snakke om mig!”

Jette var usædvanlig til at huske andres 
mærkedage – og ringe eller sende en lille 
hilsen, hvilket altid varmede.

Jette evnede også på stille og diskret måde 
at yde praktisk hjælp. Fx havde hun altid eks-
tra pakker med til Kredsens jule-pakkespil “så 
er der pakker nok, hvis der kommer nogle, 
som ikke har en pakke med”. 

Jette har bl.a. bagt lækre småkager – og 
brygget masser af kaffe til Kredsens møder.

Det har været en gave at kende Jette. Det 
er et stort savn og tab for Foreningen, at vi 
har mistet hende. Men savnet og tabet er 
endnu større for Jettes familie. Vore tanker 
går til Jettes fire børn, hendes børnebørn og 
oldebarn.

Lokalkreds Nordjylland – bestyrelsen

https://efterladte.dk/
http://folkekirkenshus.dk/event/dans-med-doeden-med-ruth-oestergaard-poulsen/
http://folkekirkenshus.dk/event/dans-med-doeden/
http://folkekirkenshus.dk/event/dans-med-doeden/
https://efterladte.dk/international-konference-om-selvmordsforebyggelse/
https://efterladte.dk/international-konference-om-selvmordsforebyggelse/
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Verdensdagen for  
selvmordsforebyggelse

I lighed med de foregående år, markerer vores kirke rum-
melighed, lys og varme på Verdensdagen for selvmords-
forebyggelse.

Dagen markeres med mindegudstjeneste og koncerter 
i flere kirker i dagene 10. og 11. september, hvor alle er 
velkomne.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord deltager i 
samarbejde med NEFOS (Netværk for selvmordsramte) i 
de kirkelige handlinger. 

Se nærmere program for aktiviteter i forbindelse med 
Verdensdagen under Aktiviteter på side 8.

Eller på link til flere oplysninger om verdensdagen for 
selvmordsforebyggelse: efterladte.dk/aktivitet/verdens-
dagen-for-selvmordsforebyggelse-2/ 

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

Tænd et lys
Den internationale association for selvmordsforebyggelse (IASP) inviterer dig til at tænde et lys kl. 20.00, 10. september. 

Se opslaget: Tænd et lys – Efterladte.dk

SØNDAG 11. SEPTEMBER: 

Dronninglund:  Sognegården, kl. 14.00 

Odense:  Hans Tausens Kirke, kl. 16.00.

 

LØRDAG 10. SEPTEMBER: 

Skalborg:   Skalborg Kirke, kl. 11.00

Fåborg:   Koncert med Me and Maria   
 Brahetrolleborg Kirke, kl.15.30

København:   Sankt Johannes Kirke, kl. 20.00.

https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/aktivitet/verdensdagen-for-selvmordsforebyggelse-2/ 
https://efterladte.dk/aktivitet/verdensdagen-for-selvmordsforebyggelse-2/ 
https://efterladte.dk/aktivitet/taend-et-lys-4/
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Ungeseminarer

Gennem en længere årrække har Lands-
foreningen for efterladte efter selvmord 
med succes afholdt weekendseminarer 
fredag – søndag i et stort sommerhus med 
8 deltagere, som er unge, som har mistet 
nære pårørende ved selvmord. 

Også i 2022 er det lykkedes at skaffe midler 
til et ungeseminar, som blev afholdt i marts 
måned. 

Vi har modtaget en donation fra Det Obel-
ske Familiefond, som også dækker de fleste 
udgifter i forbindelse med en længe ønsket 
fortsætterudgave af ungeseminaret.

Weekendseminar for unge 2.0 er et nyt 
tiltag, som iværksættes på baggrund af eva-
lueringer fra tidligere ungeseminarer, hvor 
der har været et gennemgående ønske om 
netværk. 

Dels et ønske om at ses igen, men også 
det at få et fælles netværk med andre unge 
efterladte efter selvmord. Derfor har vi søgt 
midler til at gennemføre et seminar for tidli-
gere deltagere. Vi håber på god tilslutning.

Efter deltagelse i ungeseminaret i marts 
skrev Laura:

Først og fremmest vil jeg virkelig anbefale alle, der læser det her at tage afsted. 
Og hvis ikke det er dig selv, der har mistet til selvmord, men en du kender, så 
hjælp den person til at tage skridtet til at komme afsted.

Jeg var selv meget nervøs for at tage afsted, da det jo egentlig bare er virkelig 
grænseoverskridende. Men jeg lyttede til min mavefornemmelse (som efter jeg 
har mistet, kun er blevet endnu stærkere), og min mavefornemmelse sagde, at 
jeg skulle tage afsted. Så det gjorde jeg.

Og hold da op. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Men jeg prøver alligevel. 
Det var en ubeskrivelig weekend. Ubeskrivelig, synes jeg, beskriver weekenden 
rigtig godt, fordi den var så mange ting på én gang. Den var både grænseover-
skridende, sårbar, følsom, hård, lettende og ja, måske vigtigst af alt var weeken-
den utrolig givende.

Når man alle er fælles om noget så forfærdeligt, som at miste en elsket til 
selvmord, så opstår der et helt specielt rum, som på en og samme tid er virkelig 
unikt og smukt. 

Alle de følelser og tanker, man går og tror, at man er alene om, bliver man plud-
selig opmærksom på, at andre også deler, og man bliver på den måde bekræftet 
i, at man ikke er ved at blive skør, men at det bare er sådan det er, når man mister 
på denne her helt forfærdelige måde.

Weekenden skabte en samhørighed og et fællesskab, som jeg aldrig vil glemme, 
og som jeg vil tage med mig i min proces videre gennem livet. Så ja, for at kom-
me tilbage til starten, så tag afsted. Weekenden bliver, for mit vedkommende i 
hvert fald, til en form for førstehjælpskasse, hvor jeg kan gå tilbage og tænke på 
alle de ting, vi sammen har delt, og bruge det til at vide, at jeg nok skal klare den. 

Jeg har fået et netværk, som jeg kan række ud til på de sværeste dage. Og det er 
det, man har brug. Et godt netværk med mennesker, der rent faktisk forstår, hvad 
man går i gennem. Det er guld værd. 

Og jeg er glad for, at jeg lyttede til min mavefornemmelse og nu har fået en op-
levelse med i min rygsæk, som jeg vil mindes og tænke tilbage på med en varme 
og tryghed, som jeg ikke har oplevet i nogle andre fællesskaber.

Knus fra Laura

https://efterladte.dk/
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Weekendseminar 2.0
Gennem flere år har der været afholdt 
weekendseminar for unge efterladte efter 
selvmord, og i de efterfølgende evalueringer 
har der været et gennemgående tema – 
”Netværk”. Dels et ønske om at ses igen, men 
også det at få et fælles netværk med andre 
unge efterladte efter selvmord.

Vi udbyder derfor, med støtte fra Det 
Obelske Familiefond en 2.0 udgave af 
weekendseminar for unge efterladte efter 
selvmord. 

Så kære dig, som tidligere har deltaget på et 
af vores weekendseminarer – denne invitati-
on er primært til dig!

Vi har fundet nogle faciliteter nær Aarhus C., 
som byder på masser af natur og kun 200 
meter til strand.

Her vil Kristina, som er frivillig i Landsfor-
eningen for efterladte efter selvmord, Niels 
Kristian, som er friluftsvejleder og Louise 
som er psykolog og ansvarlig for det faglige 
indhold lave et program for seminaret.

Programmet vil tage udgangspunkt i 
weekendens deltagere. Vi skal rystes lidt 
sammen på tværs, der vil være både kendte 
og ukendte ansigter.

Weekenden vil bestå at noget fagligt om re-
aktioner ved selvmord, forskellige aktiviteter 
i det fri – men mest af alt skal der være tid til 

at være sammen med hinanden – snakke, 
dele vore historier, græde og grine. 

Så skynd jer at melde jer til, så vi kan lave et 
program, som danner rammen for, at vi får 
en skøn og givende weekend sammen. 

Vi håber på stor deltagelse og glæder os  
til jer.

De bedste hilsner
Kristina, Niels Kristian og Louise  

Se praktisk info m.m. næste side >>

https://efterladte.dk/
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PRAKTISK INFO

Med støtte fra Det Obelske Familiefond inviterer vi til et weekendseminar for unge, som  
tidligere har deltaget i et af vore seminarer for unge, som har mistet pårørende ved selvmord.

TID:  
Fredag den 7. oktober kl. 18.00  
– søndag den 9. oktober kl. 15.00.

STED:  
DUI – Leg og Virke,  
Aktivitetscenter Peter Sabroes Minde,  
Ørneredevej 23, 8270 Højbjerg 

Seminaret tilrettelægges og ledes af psykolog Louise Møller 
Schmidt, frivillig Kristina Rasmussen, samt friluftsvejleder  
Niels Kristian Kristensen.

Programmet vil indeholde noget kendt og noget nyt. Der vil 
ved udarbejdelse af program blive taget hensyn til deltagernes 
ønsker og forudsætninger.

TILMELDING OG EVT. SPØRGSMÅL  
til Ellen Bæk på mail: info@efterladte.dk  
eller mobil nr.: 2423 4475.  
Skriv gerne lidt om dine forventninger for weekenden.

TILMELDINGSFRIST 
Gerne snarest og senest 20. august 2022.

PRIS  
Deltagerbetaling 450,- kr. for medlemmer og 700,- kr. for ikke 
medlemmer. Deltagergebyret dækker ophold og forplejning, 
mens transport er for egen regning. 

BETALING 
Når vi har bekræftet din tilmelding, indbetales deltagergebyret 
til foreningens konto:  
Reg.: 1551 konto: 4364059612  
eller MobilePay 77809. 

I god tid inden seminaret udsendes mail med deltagerliste, 
endeligt program samt yderligere information om weekenden.

https://efterladte.dk/
mailto:info%40efterladte.dk?subject=Ungeseminar%202.0
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LANDSFORENINGEN

 

TEMAMØDER

I efteråret holder vi temamøder for 
pårørende og andre interesserede i  
Hjørring og Esbjerg med overskriften:

HVORDAN LEVER MAN MED  
SORGEN EFTER ET SELVMORD? 

HJØRRING:  
Om sorgens væsen og dens indfly-
delse på os som mennesker  
Oplæg ved psykolog Lotte Kappelskov 
Onsdag 31. august, kl. 18.30 – 21.00

Sted: Frivillighedens Huse  
Forsamlingsbygningen,  
Østergade 9, 9800 Hjørring

ESBJERG:  
Fra smerte til minde  
Oplæg ved cand.psych. Morten Holler 
Tirsdag 6. sept., kl. 19.00 – 21.30

Sted: Frivillighuset Vindrosen,  
Exnergade 4, 6700 Esbjerg

 
 TEMALØRDAGE

Som et nyt tiltag prøver vi at afholde te-
malørdage i Aalborg og København,  
her er plads til max 8 deltagere:

Kropsterapi – Aalborg
Kom til en dag for dig med tid, ro og nær-
vær. Du får enkle gavnlige øvelser, du kan 
bruge i din hverdag
Underviser psykoterapeut MPF Jannie 
Didia
Lørdag 1. oktober, kl. 13.00 – 16.30
Sted: Fremtiden, Vesterbro 18, 3. sal,  
9000 Aalborg

Skriveterapi – København
At skrive sin sorg.
Underviser psykoterapeut og traume- 
terapeut Karin Westh Langgaard
Lørdag 1. oktober, kl. 13.00 – 16.30
Sted: Johannes på Torvet,  
Sankt Hans Torv 30, st., 2200 København

Kunstterapi – København
Vil du have lejlighed til at se på din sorg  
fra en anderledes vinkel
Underviser kunstterapeut og præst  
Hanne Svensmark
Lørdag 26. november, kl. 13.00 – 16.30
Sted: Johannes på Torvet,  
Sankt Hans Torv 30, st., 2200 København

HUSK TILMELDING

Se næste sider >>

AKTIVITETER EFTERÅR 2022 

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

WEEKENDSEMINAR  
FOR UNGE

Weekendseminar for unge 2.0 – for unge, 
der tidligere har deltaget i et ungeseminar
Fredag 7. oktober kl. 18.00  
– søndag 9. oktober kl. 15.00
Sted: DUI – Leg og Virke, Aktivitetscenter 
Peter Sabroes Minde, Ørneredevej 23, 
8270 Højbjerg

Læs mere side 6-7.

BESTYRELSESMØDER  
FOR LANDSBESTYRELSE

Søndage kl. 10.00 – 16.00: 
9. oktober 
8. januar 2023

VERDENSDAGEN FOR SELV-
MORDSFOREBYGGELSE:

Mindegudstjeneste – Skalborg Kirke
Lørdag 10. september, kl. 11.00 – 12.30
Sted: Digtervej 6, 9200 Skalborg

Koncert med Me and Maria 
Brahetrolleborg Kirke
Lørdag 10. september, kl. 15.30 – 18.00
Gratis – reservér siddeplads via link:  
place2book.com/da/sw2/salesntj6c29v0q 
Sted: Reventlowsvej 1 P, Korinth,  
5600 Fåborg

Mindegudstjeneste  
Sankt Johannes Kirke
Lørdag 10. september, kl. 20.00 – 22.00
Sted: Blegdamsvej 1A, 2200 København N

Mindegudstjeneste 
Dronninglund Sognegård
Søndag 11. september, kl. 14-16 
Sted: Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund

Musikgudstjeneste 
Hans Tausens Kirke
Søndag 11. september, kl. 16-18
Sted: Rugaardsvej 62, 5000 Odense

Tænd et lys i et vindue ...  
10. september kl. 20.00

Verdensdagen markeres med  
fagligt arrangement om selvmords-
forebyggelse i Odense
Et samarbejde mellem flere organisa- 
tioner. Gratis, men kræver tilmelding.
Mandag 12. sept. kl. 8.30 – 15.00

Sted: Phønix, Schacksgade 39,  
5000 Odense C
Link:  
Verdensdag-for- 
selvmordsforebyggelse-2022-odense/ 

https://efterladte.dk/
https://efterladte.dk/
https://www.facebook.com/efterladte
https://place2book.com/da/sw2/sales/ntj6c29v0q
https://selvmordsforskning.dk/arrangement/verdensdag-for-selvmordsforebyggelse-2022-odense/
https://selvmordsforskning.dk/arrangement/verdensdag-for-selvmordsforebyggelse-2022-odense/
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 FREDERIKSBERG

Walk & Talk  
Tirsdage kl. 17.00 – 19.00

16. august og 11. oktober 
13. september – Særligt for unge 
 
Søndage kl. 15.00 – 17.00 
13. november og 11. december

Mødested:  
Frederiksberg Have, Hovedindgangen,  
Frederiksberg Runddel 3D,  
2000 Frederiksberg

KØBENHAVN

Caféaftener med tema 
Tirsdage kl. 19.00 – 21.00

30. august – Har tabet ændret mig? 

27. september – Mindet

1. november – Den jeg savner 

13. december – Den svære juletid

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

 NÆSTVED

Walk & Talk 
Fruens plantage ved Næstved

Søndag 7. august, kl. 10.00 – 12.00

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

Fra smerte til minde – Foredragsaften 
med cand.psych. Morten Holler

Mandag 26. september, kl. 19-21

Sted: Frivilligcenter Næstved,  
Farimagsvej 16, 4700 Næstved

 VEJLE 

Walk & Talk  
Søndage kl. 10.30 – 12.00

28. august og 9. oktober

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

Caféaftener med tema 
torsdage kl. 19.00 – 21.00

Torsdag 8. september:  
Hvordan kommer man videre? 
Oplæg ved psykolog Lotte Kappelskov

Torsdag 3. november: 
Glem ikke os pårørende 
Oplæg ved psykoterapeut og mentor  
Pia Engstrøm

Sted: Foreningernes Hus Vejle,  
Vissingsgade 31, 7100 Vejle

 VIBORG

Caféaftener 
Mandage kl. 19.00 – 21.00:

22. august  
19. september

Torsdag 27. oktober, kl. 19.00 – 21.00:  
Om at huske, hvem den anden var  
– Foredragsaften med præst og  
psykoterapeut Hanne Svensmark

7. november: Cafeaften 
5. december: Julecafé

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

AKTIVITETER EFTERÅR 2022 

LOKALE AKTIVITETER

HUSK TILMELDING

HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter 
samt til Walk & Talk i Frederiksberg Have 
via NemTilmeld, der er link i de enkelte op-
slag 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. 

 
 
 
 

LOKALKREDS  
MIDTJYLLAND/AARHUS

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00  
 
13. september:  
Cafeaften med tema: 
Glem ikke os pårørende  
v. psykoterapeut og mentor Pia Engstrøm

6. december:  
Julearrangement med tema 
Hvor bor sorgen?  
Hvor titter håbet frem?  
Ved Sognepræst i Skødstrup Kirke  
Anita Fabricius 

Sted: Frivilligcenter Aarhus.  
Sønder Allé 33,  
8000 Aarhus C

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

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


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

Nyhedsbrev
August 2022

10

 
LOKALKREDS THY

Walk & Talk i Kronborg Plantage,  
Thisted, Onsdage 18.30 – 20.00 
17. august 
Mødested: P-pladsen i Kronborg Plantage, 
Kronborgvej 118, 7700 Thisted

Frivillig Fredag på Store Torv,  
30. september, kl. 12.00 – 16.00 
Alle er velkommen til at komme forbi  
vores stand og få en snak!

Caféaftener – Onsdage kl. 19-21:

14. september:  
Samtale og erfaringsudveksling

26. oktober: Oplæg v. sognepræst  
i Vestervig – Agger, Claus Nybo

23. november: Samtale med deltagelse 
af psykolog Tove Søgaard

14. december: Julecafé – med samtale 
om højtider og mærkedage

Sted: Frivillig Thy, Nytorv 8, 7700 Thisted

 LOKALKREDS FYN

ODENSE: 

Caféaftener – Tirsdage kl. 19-21 
Tirsdag 6. september:  
Tema: Tro – kirke

NYHED – Søndagscafé,  
søndag 2. oktober, kl. 14.00 – 16.00 
Tema:” Hvordan tackler vi mindedage  
og højtider?”.

Tirsdag 1. november: 
Min fars selvmord – foredragsaften  
med journalist Mikkel Frey Damgaard

Tirsdag 6. december:  
Julecafé med smørrebrød, Kl. 18-21 
Sted: Seniorhus Odense, i Værkstedet, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense

Walk & Talk, Odense 
Søndage kl. 10.00 – 12.00

21. august og 23. oktober 
Mødested: Blomsterpergolaen i  
Eventyrhaven bag ved Odense Domkirke

RINGE:

Udendørs sommercafé  
tirsdag 2. august, kl. 19.00 – 21.00 
Mødested: P-pladsen ved Ringe Kost- og 
Realskole, Vestergade 27, 5700 Ringe

Walk & Talk – Søndage kl. 10-12

25. september og 20. november 
Mødested: Menighedshuset i Ringe,  
Søvej 31, 5750 Ringe

FÅBORG:

Koncert med Me and Maria 
Lørdag 10. sept., kl. 15.30 – 18.00 
Brahetrolleborg Kirke,  
Reventlowsvej 1 P, Korinth,  
5600 Fåborg

 
 

CAFÉGRUPPEN  
HOLSTEBRO

Caféaftener – Tirsdage kl. 19-21

23. august:  
Caféaften med samtale 

13. september:  
Foredragsaften 
”Kærlighed, skyld og skam  
– de forbundne kar”  
v. Liselotte Horneman Kragh

25. oktober: Vi deler musikminder

29. november: Cafeaften 
Med koncert og samtale  
med Lene og Torben  
fra bandet West Road Holy Lake.

13. december:  
Tema: Højtider og mærkedage

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

 
 
 
 

LOKALKREDS NORDJYLLAND

Søndag 25. september, kl. 13-17 
Søndagscafé med frokost og oplæg:  
Fra smerte til minde  
Oplæg med cand.psych. Morten Holler

Caféaftener, Torsdage kl. 19-21:

13. oktober: Caféaften med tema

3. november: Om at leve med  
fortidens skygger, foredrag  
v. Helle Vincentz

8. december: Julecafe

Sted: De Frivilliges Hus, 1. sal.,  
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg  
(Der er elevator)

LOKALE AKTIVITETER

AKTIVITETER EFTERÅR 2022 

HUSK TILMELDING

HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter 
samt til Walk & Talk i Frederiksberg Have 
via NemTilmeld, der er link i de enkelte op-
slag 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. 

Se nærmere om de enkelte  

arrangementer på  

www.efterladte.dk eller på  

www.facebook.com/efterladte/events

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

