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Fredag 16. september var en 
særlig festlig dag for vores 
forening. En lille flok af besty-
relsesmedlemmer og venner 
af foreningen var mødt 
op til prisoverrækkelse og 
reception i Landsforeningen 
Liv&Død’s lokaler på Nikolaj 
Plads i København, hvor vores 
formand, Ellen Bæk, på egne 
og foreningens vegne mod-
tog årets Liv&Død Pris. 

”Liv&Død Prisen uddeles hvert 
år til en person eller en orga-
nisation, som i det offentlige 
rum på en iøjnefaldende måde 
har været med til at nedbryde 
tabuet om døden. Prisen blev uddelt for første 
gang i forbindelse med Landsforeningen 
Liv&Død’s 130- års jubilæum i 2011, hvor den 
gik til journalist Anders Agger. Landsforeningen 
for efterladte efter selvmord modtog prisen for 
deres mangeårige og vedholdende arbejde for 
at hjælpe efterladte og andre, der er berørt af 
selvmord, og for at skabe åbenhed omkring 
selvmord.”

I forbindelse med prisoverrækkelsen fortalte 
formanden for Landsforeningen Liv&Død, 
Michael Hviid Jacobsen, om foreningens 
arbejde og dens udstillinger i Funebariet. 
Han ønskede os tillykke med prisen og 

begrundede, hvorfor valget i år var faldet 
på os. Mange smukke ord, som vi var meget 
glade for. 

Læs hele Michael Hviid Jacobsens tale her.

Ellen Bæk holdt en fantastisk flot tale, hvor 
hun takkede for prisen og fortalte om 
foreningens arbejde for at imødekomme de 
efterladtes behov på forskellige måder. Ellen 
fortalte også om, hvordan hun personligt har 
haft glæde af foreningen.

 Læs hele Ellen Bæks tale her.

Undervejs var der smuk musik 
ved Lasse Aagaard. Og selvfølge-
lig bobler og lækre snacks!

Udover æren fulgte et beløb på 
10.000 kr.

Læs mere og se billeder her.

Tak for 2022
Vi har december! En tid, hvor vi 
i særlig grad bliver mindet om, 
at der er nogen, vi savner. Det er 
en svær tid for mange, hvor man 
gerne vil dele glæden over julen 
med sine kære, samtidig med, at 
man bliver ked af det, når man 
tænker på den, der plejer at være 

en del af traditionerne. Vi vil mindes vore 
kære med kærlighed og taknemmelighed. 

Tak for opbakning fra vore medlemmer og 
samarbejdspartnere i 2022. Vi ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår.

Hanne Tang

http://www.efterladte.dk
https://livogdoed.dk/wp-content/uploads/LivDoed-Prisen-tale-2022-Michaels-version.pdf
https://livogdoed.dk/wp-content/uploads/LivDoed-Prisen-Tale-2022-Ellen-Baek.pdf
https://livogdoed.dk/nyheder/landsforeningen-for-efterladte-efter-selvmord-modtog-livdoed-prisen-2022/
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Deltagelse i støttegrupper  
for efterladte efter selvmord
baseret på et studie af fokusgrupper i Danmark og Irland

Af Lisbeth Hybholt, Seniorforsker i Psykiatrien 
Region Sjælland.

I august 2022 blev der publiceret en forsk-
ningsartikel i det internationale videnska-
belige tidsskrift: International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 
Artiklen er skrevet af Lisbeth Hybholt, Agnes 
Higgins, Niels Buus, Lene Lauge Berring, 
Terry Connolly, Annette Erlangsen og Jean 
Morrissey. 

Forskningsartiklen beskriver et studie, hvor 
vi undersøgte, hvordan efterladte efter 
selvmord oplever støtte fra ligesindede, og 
hvilken betydning denne form for støtte har 
for dem. 

Baggrunden for at lave studiet er, 
at vi ved, at mennesker der mister 
til selvmord kan have behov for 
støtte efter tabet. Både i Danmark 
og i udlandet er støttegrupper, 
hvor efterladte møder ligesinde-
de, den mest udbredte hjælp. En 
stor del af støttegrupperne foregår 
i frivillige organisationer, der er 
startet og ledet af mennesker, 
der selv har mistet til selvmord, 
fx Landsforeningen for Efterladte 
Efter Selvmord og den Irske orga-
nisation ”Friends of Suicide Loss” 
(friendsofsuicideloss.ie). Ideen bag 
foreningernes tilbud er, at efter-

ladte gennem dialog og samvær med andre 
får støtte til at genvinde et meningsfuldt 
liv efter tabet. Dette er dog ikke grundigt 
undersøgt. 

Vi gennemførte derfor fire fokusgrupper, to i 
Danmark og to i Irland, samt to individuelle 
interviews i Irland med mennesker, der har 
deltaget i de to foreningers aktiviteter. I alt 
deltog 27 personer, 8 mænd og 19 kvinder. 
Deltagerne havde oplevet forskellige tab. 
14 havde mistet et barn, 8 havde mistet en 
ægtefælle/partner og 5 havde mistet en 
søskende. 5 deltagere havde mistet flere af 
deres nærmeste til selvmord.  
 

Hvad fandt vi ud af?
Deltagerne i fokusgrupperne beskrev deres 
oplevelse af at møde ligesindede, der også 
havde mistet til selvmord, som en kontrast 
til, hvad de oplevede i deres hverdag. I 
hverdagen efter tabet oplevede de, at 
andre mennesker ikke forstod deres følelser, 
reaktioner, situation og sorg. De oplevede 
en forskel mellem ”os”, der har mistet til 
selvmord og ”andre”, der på trods af at være 
velmenende, ikke kunne begribe dybden 
af deres smerte. De oplevede for eksempel, 
at andre mennesker ikke ville tale om deres 
sorg og forsøgte at finde løsninger, der kun-
ne få dem til at komme sig over sorgen og 
videre i deres liv. De kunne føle sig fremmed-

gjorte, som om de havde mistet 
fællesskab og samhørighed med 
andre mennesker i deres hverdag. 
Disse oplevelser og ønsket om at 
være en del af et fællesskab var 
ofte motivationen for at opsøge 
støttegrupper med ligesindede.

Der blev konstrueret tre temaer, 
der var gældende for både Irland 
og Danmark: 

1) ”Et tranformativt rum”,
2) ”Et alternativt rum med  
       samhørighed og sorg” 
3) ”Et konfliktfyldt rum”.  
 
Deltagerne beskrev mødet med 

Fortsættes næste side >>

OM FORSKNINGSARTIKEL

https://efterladte.dk/


>>  Fortsat fra forrige side
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andre efterladte som et særligt rum, der ikke 
bare handlede om den fysiske tilstedevæ-
relse, men som var et mellemmenneskeligt 
rum, som deltagerne skabte og opretholdt 
med hinanden. 

De tre temaer var indbyrdes forbundet, da 
”Et alternativt rum med samhørighed og 
sorg” var essentielt for at opleve gruppen 
som et ”Et transformativt rum”. Oplevelsen af 
at få noget ud af og lære gennem deltagelse 
i gruppen gjorde det værd at overkomme 
det, der er betegnet ”Et konfliktfyldt rum”. 

DET FØRSTE TEMA:  
”Et transformativt rum” handlede om at 
støttegrupperne var et forandrende fælles-
skab, der gjorde det muligt for deltagerne 
at bearbejde deres nye livsvilkår, komme 
overens med deres sorg og over tid at gen-
vinde et meningsfuldt liv, med tabet som en 
livslang ledsager. 

De lærte at forstå deres sorg, reaktioner og 
situation ved åbent at genfortælle og blot-
lægge deres tanker, reaktioner og situation 
samt ved at lytte til de andres fortællinger. 
Det hjalp dem også til at håndtere forvent-
ninger og reaktioner fra mennesker uden for 
støttegruppen. 
 
 
 

DET ANDET TEMA:  
”Et alternativt rum med samhørighed og 
sorg” handlede om at støttegrupperne var 
et fællesskab, hvor deltagerne følte de hørte 
til og hvor de oplevede, at det var tilladt at 
give sig selv lov til at sørge åbent. Samhørig-
heden var baseret på deres fællesnævner, at 
de var efterladte efter selvmord. 

DET TREDJE TEMA:  
”Et konfliktfyldt rum” handlede om, at det 
også kunne være konfliktfyldt og svært at 
høre til i et fællesskab med andre selvmord-
sefterladte. Deltagerne satte meget stor pris 
på og havde behov for den forbundethed, 
de oplevede sammen med de andre efter-
ladte. Samtidig var det ikke et fællesskab 
de selv havde valgt at tilhøre, og det kunne 
være hårdt at blive konfronteret med andres 
sorg. Det kunne trigge deres egen sorg, 
hvilket var en strabadserende proces, som 
det kunne være fristende at undgå. 

Det konkluderes i artiklen, at oplevelserne af 
at deltage i støttegrupper med ligesindede 
var ens på tværs af de to lande og forskelli-
ge foreninger. Støttegrupperne kunne, på 
trods af at det også kunne være konfliktfyldt, 
bidrage til at deltagerne kom overens med 
deres sorg.  
 

Hvad kan forskningen anvendes til?
Undersøgelsen viser, at støttegrupper med 
andre, der har mistet til selvmord, har en po-
sitiv betydning for deltagernes proces med 
at genfinde et meningsfuldt liv i kølvandet 
på at have mistet til selvmord. Professionelle 
kan anvende den viden, når de vurderer, om 
de vil anbefale Landsforeningen for Efterlad-
te Efter Selvmord. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
det ikke nødvendigvis er alle mennesker, der 
har gavn af at møde ligesindede. Vi ønsker 
fremadrettet at undersøge, hvordan det 
kan være, at nogle personer kun kommer 
i grupperne en gang eller stopper efter et 
stykke tid. 

Efterladte kan måske genkende deres egne 
oplevelser af hverdagen efter tabet og bruge 
resultaterne til at vurdere, om foreningens 
aktiviteter er noget for dem. Desuden kan re-
sultaterne forberede efterladte på, hvordan 
det kan opleves at deltage i aktiviteterne. Fx 
at det kan være svært og hårdt, hvilket må-
ske kan gøre deltagelse i en sådan gruppe 
mere håndterbar. 

Artiklen kan læses her. 

https://efterladte.dk/
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/16/9898/htm
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Fire varme dage med international fokus 
på forebyggelse af selvmord
Landsforeningen for Efterladte efter 
Selvmord havde to repræsentanter med 
på den internationale konference om 
selvmordsforebyggelse i København 
den 24. – 27. august. Gerda Larsen fra 
Fynskredsen og Annemarie Knigge fra 
Roskilde deltog sammen med over 500 
andre i konferencen på Panum Instituttet 
på Københavns Universitet.

Udenfor skinnede solen, og det var 
sommerlige temperaturer, og indenfor 
summede det af liv. 25 af verdens førende 
forskere holdt plenumsessioner og flere end 
350 andre forskere og praktikere indenfor 
selvmordsforebyggelse satte ved mindre 
parallelsessioner fokus på nyeste viden om 
klinisk intervention, behandlingsstrategier, 
nye forebyggelsesmetoder og nationale/
regionale strategier. 

Den første dag blev 
afsluttet på Københavns 
Rådhus med både 
rådhuspandekager og 
officiel åbningstale af 
tidligere statsminister 
Poul Nyrup Rasmusen, 
som jo selv er efterladt 
efter selvmord.

Konferencen var 
arrangeret af Dansk 
Forskningsinstitut for 
Selvmordsforebyggelse 
ved Københavns  
Universitet (DRISP), 

Københavns Universitet og Region Hoved-
staden var arrangører, med hhv. seniorfor-
sker og programleder Anette Erlangsen 
og professor Merete Nordentoft som de 
ledende danske kræfter bag dette kæmpe-
arrangement.

Landsforeningen for efterladte efter 
selvmord deltog med en lille bod med 
materialer og mulighed for at høre nærmere 
om landsforeningens arbejde. Formålet var 
gennem synlighed at udbrede kendska-
bet til foreningens arbejde. Der var en del 
interesse for vores forening og vores lokale 
aktiviteter i hele landet, men vi savnede 
skriftlig information til de udenlandske 
deltagere. Mange kendte selvfølgelig vores 
forening, men andre – f.eks. studerende og 
frivillige – var glade for at møde os og tage 
imod vores materiale.

Hvis man havde håbet at få et fuldt overblik 
over den nyeste forskning på området, blev 
man overvældet af de mange events. Vi 
deltog i så mange sessioner som muligt og 
tog vores indtryk og oplevelser med tilbage 
til landsforeningens bestyrelse.

Landsforeningen for efterladte efter selv-
mord var inviteret til at deltage, dog for egen 
regning. Det var både vigtigt og spændende 
at deltage. Selv om der forskes meget, er 
der stadig meget vi ikke ved om, hvordan vi 
sikkert kan forebygge selvmord. Vi fik et klart 
indtryk af, at Danmark savner en national 
strategi for selvmordsforebyggelse, som en 
del andre lande har. 

At være en forening, der 100 % er drevet 
af frivillige, der selv er efterladte, er meget 
ressourcekrævende. Vi kunne godt ønske, 

at vi som andre tilsvaren-
de foreninger kunne få 
lidt økonomisk støtte til 
administrative og organisa-
toriske opgaver, som lige nu 
udføres af bestyrelsen og 
lokalkredsene. 

Derfor blev det også efter-
følgende på bestyrelsesmø-
det den. 9 oktober drøftet, 
at deltagelse i sådanne ar-
rangementer skal ske efter 
en vurdering af ressourcer 
og udbytte.

Annemarie Knigge

Gerda Larsen og Annemarie Knigge ved banner med foreningens logo.

https://efterladte.dk/
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MIDLER FRA PUF-PULJEN
Landsforeningen for efterladte efter 
selvmord har i år modtaget tilsagn 
om 119.600 kr. fra Socialministeriets 
PUF-midler til afholdelse af temamøder 
og temalørdage med terapiforløb i pe-
rioden 1. oktober 2022 – 30. september 
2023.

SEMINARER FOR EFTERLADTE 
EFTER SELVMORD
Mange af vore medlemmer har udtrykt 
stor glæde over at have deltaget i vore 
seminarer, selvhjælpsseminar og unge-
seminar. Datoerne for 2023 er på plads. 
Læs nærmere herom under Aktiviter 
side 8.

BAK OP OM VORE ARRANGE- 
MENTER!
Her i Nyhedsbrevet vil man kunne se, at 
såvel Landsforeningen som lokalkred-
sene byder på en stor buket af aktivi-
teter, hvor efterladte efter selvmord 
mødes. Vi vil opfordre vore medlemmer 
til at møde op til vore temadage og 
cafeaftener. Det giver liv og energi, når 
der er god tilslutning. 

SELVHJÆLPSSEMINAR  
10.–11. JUNI 2023 
Sæt allerede nu X i kalenderen.  
Program bliver udsendt i begyndelsen 
af 2023. Undervisere: Kunstterapeut og 
præst Hanne Svensmark og psykolog 
Louise Møller Schmidt. Se mere under 
Aktiviteter side 8.

KORT NYT 

Verdensdagen for  
selvmordsforebyggelse
Verdensdagen for selvmordsforebyggelse, 
10. september, blev markeret med en række 
mindegudstjenester rundt om i landet. Anne 
Hansen fortæller her om arrangementet på 
Fyn:

 I Brahetrolleborg kirke markerede lokalkreds 
Fyn i samarbejde med den lokale præst, Ole 
Buhl, den 10. september Verdensdagen for 
selvmordsforebyggelse. 

Det var en stemningsfuld eftermiddag med 
en dejlig koncert med duoen Me & Maria. I 
pausen blev der snakket over et glas Cham-
pagne og kransekage. 

Efter pausen holdt Ole Buhl en stemnings-
fuld lysgudstjeneste. I sin prædiken sagde 
Ole Buhl:

 ” Vi har tændt 58 lys her. Sidste år var der 58, 
der tog deres eget liv her på Fyn. Vi kunne godt 
have tændt 58 ens bloklys, men vi har tændt 
lidt forskellige lys, nogle store, nogle små, nogle 
høje, nogle lave, et er knækket … for at sige, 
at mennesker er forskellige, bag hver af de 58 
selvmord er der et unikt og værdifuldt menne-
ske, med sin egen historie, med hjerte, sjæl og 
sind forskellig fra alle andre… men også for at 
sige, at trods forskelligheden, trods problemer, 
udfordringer, sygdom måske, brænder hvert 
menneske med samme klare flamme.”

https://efterladte.dk/
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Utraditionel syng-sammen-koncert 

Før coronatiden havde vi fornøjelsen af 
at kunne invitere til en række syng-sam-
men-koncerter med komponist Frans 
Bak og psykolog Ane Christensen. På vo-
res opfordring har Frans og Ane lagt en 
uge ind i kalenderen i marts 2023, hvor 
vi får lejlighed til at præsentere deres 
program for endnu flere efterladte. 

Kom til koncert og få samtidig en snak om 
det at miste et menneske, man holder af 
og savner. For sange om kærlighed og selv-
mord – koblet med fællessang og samtale 
– kan være forløsende, når man har mistet 
en pårørende. 

Musikeren og komponisten Frans Baks mor 
begik selvmord, da han var 18 år gammel. 
’Der var ingen begravelse, og der blev  
hverken talt om hende eller hendes død 
efterfølgende. Det var barskt og forfærde-

ligt. Dengang havde jeg hverken mod til at 
åbne munden eller stille spørgsmål,’  husker 
Frans Bak, der har givet sorgen og savnet 
et musikalsk og kreativt udtryk. Han skriver 
simpelthen sange til den mor, der forlod 
ham alt for tidligt. 

’Tankerne, følelserne og sangene har været 
inde i mig i alle årene. Så da jeg først gik i 
gang med at komponere, blev det en stor 
forløsning for mig.’ 

Sammen med psykolog Ane Christensen 
tager Frans Bak nu en ny runde, hvor de 
tager rundt og spiller koncerter: Aftener 
eller eftermiddage, der først og fremmest 
er målrettet mennesker, der har været i 
berøring med selvmord.

Man kan møde Frans og Ane i Aalborg, 
Vejle, Brabrand, Holstebro og Herlev. 

Se mere under Aktiviteter side 8.

AALBORG 
Søndag 12. marts 2023, kl. 14-16

VEJLE 
Mandag 13. marts 2023, kl. 19-21

BRABRAND 
Tirsdag 14. marts 2023, kl. 18-21

HOLSTEBRO 
Onsdag 15. marts 2023, kl. 19-21

HERLEV 
Torsdag 16. marts 2023, kl. 19-21

HER AFHOLDES  
SYNG-SAMMEN  
ARRANGEMENTER:

https://efterladte.dk/
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Årsmøde og generalforsamling 2023

Årsmødes afholdes på:  
Comwell - H.C. Andersen 
Claus Bergs Gade 7 
5000 Odense. 

Sæt allerede nu         i kalenderen 

Søndag 5. marts, kl. 10.00 – 16.00

Journalist og forfatter Charlotte Rørth,  
oplægsholder til årsmødet

PROGRAM
Kl. 10.00 – 13.00 Årsmøde. 

Fra kl. 9.30:  Kaffe og rundstykker.

Kl. 10.00:  Velkomst og orientering ved formand Ellen Bæk.  
 Præsentation af deltagerne

Kl. 10.30:  Charlotte Rørth, journalist og forfatter, er oplægsholder til årsmødet: 

Skal vi virkelig tale om det? 
En måned efter, Charlotte Rørths yngste søn tog sit eget liv i USA, udkom hendes første 
bog, der blev en bestseller, solgt videre til seks lande, gjort til tv-serie og siden gjorde 
hende landskendt. Hvordan lever en familie i sorg med den eksponering? Er det ikke 
bedre bare at tie stille? Og hvad med den tro, hendes bøger handler om, og som hun helt 
uden forberedelse fik kastet ind i sit liv flere år før sønnens død med en række vold-
somme, spirituelle oplevelser, blandt andet syn med Jesus? Hvad svarer hun, når andre 
spørger, om ikke den har gjort det lettere at leve med sorgen, skylden og smerten?

Kl. 12.00:  Spørgetime ved landsformanden

Kl. 13.00:  Frokost – Comwell restaurant

Kl. 14-16: Generalforsamling.

Sæt  
allerede nu  

kryds i kalen-
deren Indbydelse  

til årsmøde og 
indkaldelse til 

generalforsamling 
udsendes medio 

januar.

https://efterladte.dk/
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LANDSFORENINGEN

 

TEMAMØDE

I vinter holder vi temamøde i Esbjerg 
med overskriften:

Hvordan lever man med sorgen efter 
et selvmord? 

Sorgens mange udfordringer 
Temamøde for pårørende og andre 
interesserede – Esbjerg

Oplæg ved cand.psych. Morten Holler 
og Preben Bøgelund fra landsbestyrelsen

Tirsdag 24. januar, kl. 19.00 – 21.30

Sted: 
Frivillighuset Vindrosen,  
Exnergade 4, 6700 Esbjerg

 
 TEMALØRDAGE

Som et nyt tiltag holder vi temalørdage 
i København, Aarhus og Odense, her er 
plads til max. 8 deltagere:

Kropsterapi – København
Temalørdag – med kroppen i centrum
Underviser psykoterapeut og  
traumeterapeut Karin Westh Langgaard
Lørdag 28. januar, kl. 13.00 – 16.30
Sted: Johannes på Torvet,  
Sankt Hans Torv 30 st., 2200 København N

Kunstterapi – Aarhus
Vil du have lejlighed til at se på din  
sorg fra en anderledes vinkel
Underviser kunstterapeut og præst  
Hanne Svensmark
Lørdag 18. marts, kl. 13.00 – 16.30
Sted: Frivilligcenter Aarhus. Sønder Allé 33, 
8000 Aarhus C

Skriveterapi – Odense
At skrive sin sorg
Underviser psykoterapeut og 
 traumeterapeut Karin Westh Langgaard
Lørdag 1. april, kl. 13.00 – 16.30
Sted: Seniorhus Odense, i Værkstedet, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense

HUSK TILMELDING

Se næste sider >>

AKTIVITETER VINTER 2022-2023 

WEEKENDSEMINAR  
FOR UNGE

Weekendseminar for unge efterladte i 
alderen 16 – ca. 26 år
24. – 26 marts 2023  
i et sommerhus i Nimtofte på Djursland 
(Program bliver udsendt snarest)
Weekenden bliver ledet af psykolog Louise 
Møller Schmidt og Kristina Rasmussen, 
som har været frivillig i foreningen gen-
nem 9 år, tager sig af forplejningen og 
hyggen om de unge.
Plads til max. 8 unge, tilmelding sker til: 
info@efterladte.dk 

SELVHJÆLPSEMINAR

10. – 11. juni 2023  
(Program bliver udsendt i beg. af 2023)
Undervisere: Kunstterapeut og præst 
Hanne Svensmark og psykolog Louise 
Møller Schmidt
Sted: Vejle Center Hotel,  
Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
Plads til max. 21 deltagere, tilmelding 
sker til: info@efterladte.dk

LANDSBESTYRELSEN 

har aftalt bestyrelsesmøde  
søndag d. 8. januar 2023, kl. 10-16.

SYNG-SAMMEN-  
ARRANGEMENTER

MED PIANISTEN OG KOMPONISTEN 
FRANSK BAK OG PSYKOLOG  
ANE CHRISTENSEN
”Sange til min mor – sange og samtaler 
om sorg og kærlighed” 

Kom til koncert og få samtidig en 
snak om det at miste et menneske, 
man holder af og savner. For sange 
om kærlighed og selvmord – koblet 
med fællessang og samtale – kan være 
forløsende, når man har mistet en 
pårørende.

AALBORG 
Søndag 12. marts 2023, kl. 14-16
Sted: De Frivilliges Hus,  
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

VEJLE 
Mandag 13. marts 2023, kl. 19-21
Sted: Foreningernes Hus,  
Vissingsgade 31, 7100 Vejle

BRABRAND 
Tirsdag 14. marts 2023, kl. 18-21
Der er mulighed for at tilmelde sig til 
fællesspisning kl. 18.00
Koncerten starter kl. 19.00
Sted: Brabrand Kirkes Sognegård.  
Engdalsvej 1. 8220 Brabrand

HOLSTEBRO 
 Onsdag 15. marts 2023, kl. 19-21
Sted: Holstebro Aktivitetscenter,  
Danmarksgade 13 a,  
7500 Holstebro

HERLEV 
Torsdag 16. marts 2023, kl. 19-21
Sted: Herlev Frivilligcenter,  
Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev

Se mere side 5.

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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 FREDERIKSBERG

Walk & Talk 
Søndag 11. december  
kl. 15.00 – 17.00

Holder pause i januar og februar,  
starter igen i marts: 
Tirsdage kl. 17.00 – 19.00:  
14. marts og  
11. april

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

KØBENHAVN

Caféaften – Tirsdage kl. 19.00 – 21.00

13. december: Julecafe med tema

24. januar 
21. februar 
28. marts  
25. april

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

 
HERLEV

Torsdag 16. marts 2023,  
kl. 19.00 – 21.00 

”Sange til min mor – sange og  
samtaler om sorg og kærlighed” 

med pianisten og komponisten  
Frans Bak og psykolog Ane Christensen

Sted: Herlev Frivilligcenter,  
Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev

 
NÆSTVED

På grund af svigtende tilslutning til  
aktiviteterne har cafégruppen besluttet  
at holde pause i en periode.

 
VEJLE 

Onsdag 22. februar 2023  
kl. 19.00 – 21.00 
Caféaftener med tema:

Kærligheden er altid stærkere  
end sorgen,  
v. forfatter Mette Bording Nybo

Mandag 13. marts 2023,  
kl. 19.00 – 21.00 

”Sange til min mor – sange og  
samtaler om sorg og kærlighed” 

med pianisten og komponisten  
Frans Bak og psykolog Ane Christensen

Sted: Foreningernes Hus Vejle,  
Vissingsgade 31, 7100 Vejle

 VIBORG

Caféaftener OBS fra 2023 TORSDAGE  
kl. 19.00 – 21.00:

5. december – Julecafe  OBS Mandag

26. januar – En aften i ordenes tegn

23. februar – OBS kl. 18.30 – 20.30  
En efterladt fortæller v. Mogens Aarup 
Om at miste sit 32-årige barn til selvmord

30. marts – Musikkens betydning 
 i sorgen

27. april – Glem ikke os pårørende  
– oplæg ved psykoterapeut og  
mentor Pia Engstrøm

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

AKTIVITETER VINTER 2022-2023 

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. 18.00 – 21.00

6. december – Julecafé  
med fællesspisning og tema: 
Julen – hverdagens forstørrelsesglas, 
ved Sognepræst i Skødstrup Kirke Anita 
Fabricius 

28. februar – Caféaften med  
fællesspisning og generalforsamling

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

BRABRAND 
Tirsdag 14. marts kl. 18.00 – 21.00

”Sange til min mor – sange og  
samtaler om sorg og kærlighed” 

Med pianisten og komponisten Frans Bak 
og psykolog Ane Christensen

Der er mulighed for at tilmelde sig til  
fællesspisning kl. 18.00 
Koncerten starter kl. 19.00

Sted: Brabrand Kirkes Sognegård.  
Engdalsvej 1. 8220 Brabrand

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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LOKALKREDS THY

Onsdage kl. 19.00 – 21.00 – Caféaften:

14. december – Julecafé  
med samtale om højtider og mærkedage

18. januar 
Samtale og erfaringsudveksling

22. februar – Generalforsamling 
Samtale og erfaringsudveksling

15. marts 
Samtale og erfaringsudveksling

19. april – ”Kærlighed, skyld og skam  
– de forbundne kar”  
foredrag v. Liselotte Horneman Kragh

Sted: Frivillig Thy,  
Nytorv 8, 7700 Thisted

 LOKALKREDS FYN

ODENSE: 

Tirsdag 6. december, kl. 18.00 – 21.00 
Julecafé med smørrebrød

NYHED - Søndage kl. 14.00 – 16.00  
Søndagscafe med tema:

15. januar 
Hvor har vi hentet hjælp efter vi har mistet

5. februar  
En snak om, hvordan sorgen har forandret 
vores tilværelse

12. marts 
Glem ikke os pårørende,  
foredrag med Pia Engstrøm

Tirsdag 28. marts kl. 18.00 – 21.00  
Generalforsamling og caféaften

Sted: Seniorhus Odense,  
Toldbodgade 5, 5000 Odense

Walk & Talk, Odense 
Søndag 19. februar og 23. april,  
kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Blomsterpergolaen  
i Eventyrhaven bag Odense Domkirke

SVENDBORG:

Walk & Talk 
Søndag 22. januar, kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Minigolf Christiansminde,  
Christiansmindevej 20 E, 5700 Svendborg

RINGE:

Walk & Talk  
Søndag 26. marts, kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Menighedshuset i Ringe,  
Søvej 31, 5750 Ringe

 
 

CAFÉGRUPPEN  
HOLSTEBRO

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 
Cafeaftener med tema

13. december  
Højtider og mærkedag

24. januar  
Oplæg ved Mai Bakmand:   
Om at miste sin 16-årige søn i 2018  
og 25 år tidlige hendes far ved  
selvmord.

21. februar – Samtale og  
erfaringsudveksling

18. april – Samtale og  
erfaringsudveksling

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

OBS! Onsdag 15. marts kl. 19 – 21

”Sange til min mor – sange  
og samtaler om sorg og kærlighed” 

med pianisten og komponisten  
Frans Bak og psykolog Ane Christensen

Sted: Holstebro Aktivitetscenter,  
Danmarksgade 13 a, 7500 Holstebro

 
 
 
 
 

LOKALKREDS NORDJYLLAND

Torsdage kl. 19.00 – 21.00  
Caféaften med tema:

8. december – Julecafé

12. januar – Sorgens mange  
udfordringer – et debatoplæg med  
Mogens Aarup og psykolog  
Lotte Kappelskov

9. februar – Hvordan har livet  
forandret sig efter vi har mistet?

13. april – Generalforsamling og tema: 
Hvad har hjulpet dig?

Søndag 12. marts 2023, kl. 14-16 
”Sange til min mor – sange og samtaler  
om sorg og kærlighed” 

med pianisten og komponisten  
Frans Bak og psykolog Ane Christensen

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

LOKALE AKTIVITETER

AKTIVITETER VINTER 2022-2023 

HUSK TILMELDING

HUSK tilmelding til indendørs aktivite-
ter samt til Walk & Talk i Frederiksberg 
Have 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. 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

