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Livsglæde og
spirende håb
Det er maj – den sidste af forårsmånederne.
Solskin, fugleﬂøjt og grønne spirer overalt.

Og Årets Heltinde er …

For mange mennesker er maj den måned hvor
de føler stor glæde ved at være til. Naturen
viser sine vækstmuligheder, det gror og blomstrer. For andre mennesker er maj den måned
hvor sorgen, savnet og mismodigheden er
mest tyngende at bære.

Ultimo marts ﬁk vi at vide, at foreningens
faglige leder, Elene Fleischer, NEFOS var indstillet til Søndags BT’s ”Årets heltindepris” af
en bruger og udvalgt til den afgørende runde
af panelet bag. Prisen indebærer hæder,
blomster, diplom og et smukt smykke til Årets
Heltinde - samt 25.000 kr. til foreningen bag
hende.

I denne nyhedsmail får I en kort orientering
om den nye bestyrelse, heltindeprisen m.m.

Ny bestyrelse i Nefos
Nefos ﬁk en ny bestyrelsessammensætning
ved generalforsamlingen i marts, og forøgede
repræsentation af brugere til 4 personer, heraf en valgt suppleant. Vi har for nuværende
holdt to indledende møder.
Formand Jane Jakobsen.
Kontakt vedrørende bestyrelsen rettes til formanden, på mail:
jsjakobsen@nefos.dk
Næstformand Vibeke Toftegaard
Kasserer Knud Kristensen
Sekretær Camilla Olsen
Medarbejderrepræsentant: Ove Nørætt
Bestyrelsesmedlemmer: Jenny Havn, Jan Foss
Suppleant: Jørn Toftegaard
Mvh. Jane Jakobsen, Bestyrelsesformand,
NEFOS

Herefter fulgte nogle spændende uger, med
løbende omtale i pressen og i Søndags BT af
prisen og de 6 udvalgte heltinder. Afstemningen foregik via bladets hjemmeside. Endelig d.
1. maj kom beskeden fra dommerpanelet, bestående af: Chefredaktør Stinne Bjerre, Mimi
Jakobsen, Hanne Reintoft og Lisbeth Zornig:
”Elene Fleischer, NEFOS har vundet afstemningen”
D. 3 maj var de 6 repræsentanter inviteret til
prisoverrækkelse og festivitas i Aller Huset i
København. Og siden har telefonerne kimet,
nyhedskanaler – journalister fra TV, radio og
den skrevne presse har eksponeret Elene og
NEFOS, ligesom samarbejdspartnere, medlemmer m.ﬂ. har lykønsket.
Årets heltinde har under forløbet fastholdt
foreningens etiske standard. En TV-kanal
ønskede at interviewe Elene, sammen med
den kvinde, der indstillede hende. I NEFOS videregiver vi aldrig en brugers tlf. nr. uden at
spørge vedkommende. Hun blev kontaktet af
Elene, og ønskede ikke offentlighedens søgelys på sig selv. I respekt for dét, valgte Elene
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(Fortsat)
også at takke nej, idet hun vurderede at interviewet var lagt an på inddragelse af kvindens
personlige historie.
STORT tillykke til Elene og til HELE NEFOS fra
bestyrelsen. Vi vil i samspil med alle hverdagens
helte og heltinder i NEFOS DK, sikre at pengene
bliver brugt fornuftigt. De vil gøre gavn.
Hvis I Googler: Elene, Årets Heltinde 2017 – så
ﬁnder I både tekstindlæg og videoklip.
TV2 – sender torsdag d. 11.maj et indlæg
kl. 17.08
Jane Jakobsen, bestyrelsesformand
Kort nyt
Velkommen til Region Nordjylland
NEFOS har åbnet en ny afdeling i Ålborg, ved
faglig koordinator Tove Jørgensen.
Tove træffes på tlf. 5195 5183.
•••
NY på nettet
Se vores nye hjemmeside på nefos.dk – den er
vi godt tilfredse med, og håber, at I også bliver
det.
Man kan altid overse noget, og der vil løbende
ske mindre justeringer, hvor den daglige brug
viser mangler eller småfejl.

TUSIND TAK til Kræfterne bag design og layout: Forfra Webdesign / Moesgaard NET-UP
•••
International Verdensdag for Selvmordsforebyggelse d.10.9. 2017.
D. 10. 9. Markeres dagen med gudstjeneste
forskellige steder i landet.
D. 12.9. Afholdes der faglige arrangementer,
bl.a. i Odense. Det sker i et samarbejde mellem Center for Selvmordsforebyggelse, NEFOS
og Odense Kommune.
Programmet er endnu ikke færdigt, men
blandt oplægsholdere er Rambøll, der evaluerer vores igangværende Børne-familieprojekt.
I Odense sker det i festsalen på Odense
Rådhus. Husk at sætte x i kalenderen
•••
Nyhedsbrev nr. 3 kommer i juni 2017, og
vil bl.a. omfatte følgende emner:
• Faglig koordinator Tove Jørgensen, om den
nyåbnede lokalafdeling i Region Nordjylland.
• Kontormedarbejder i NEFOS, Dan, om sit
indtryk af den nyrenoverede hjemmeside
www.nefos.dk
• Bestyrelsen om medlemskab og mulighederne for at yde støtte til NEFOS
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