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Sommeren
venter forude
Sommeren venter forude og dette er sidste nyhedsbrev før sommerferien.

Kirkelig markering
den 10.september kl. 17.00 i Odense

I NEFOS er vi i fuld gang med efterårets planlægning af arrangementer og undervisning for
vores frivillige medarbejdere.

For 8 år siden startede NEFOS et samarbejde mellem Sognepræst Laila Groos, der
er udpeget af biskoppen i Fyens Stift til at
varetage selvmordsforebyggelse og faglig
leder Elene Fleischer, iværksætter af NEFOS.
Det kirkelige arrangement har i en periode
været i domkirken.

IASP – International Association for Suicide
Prevention Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse overalt i verden. Årets tema er: Take
a minute, change a life.
Den internationale Verdensdag for selvmordsforebyggelse i september markeres ﬂere steder i verden. I Danmark er der faglige dage for
fagpersonale, der er beskæftiget med selvmordsforebyggelse i praksis eller i forskning. I
nogle større byer i Danmark afholdes der igen
i år åbne kirkelige arrangementer.
Alle arrangementerne bliver i løbet af sommeren annonceret på medarrangørernes hjemmesider. Her er der tale om tværsektorielt
samarbejde mellem forebyggelsescenter, frivillige organisationer og folkekirken.
Konferencedag den 12. september 2017 på
rådhuset, Flakhaven i Odense
I Region Syddanmark afholdes en konferencen for fagpersoner tirsdag d. 12. september
kl. 09.00-15.30 på Odense Rådhus 2. sal.
Program og tilmeldingsoplysninger fremsendes gerne ved henvendelse til Stine Lundstrøm Kamionka via mail:
Stine.Lundstroem.Kamionka@rsyd.dk
eller
mail til Elene Fleischer på: kontakt@nefos.dk
•••

Pga. dårlige parkeringsmuligheder ﬂyttes arrangementet tilbage til Hans Tausens Kirke,
Rugårdsvej 62, Odense C. Her er gode parkeringsmuligheder og busforbindelser.
Vi er glade for at vende tilbage til stedet,
hvor de første kirkelige arrangementer blev
afholdt. Hans Tausens Kirke er Odenses nyeste kirke og altid et besøg værd, også pga.
sin enkle arkitektur, indretning og kunstglæde.
I år inviterer vi de efterladte, pårørende og
mennesker der har haft selvmordstanker med
i arrangementet. Vi giver det talte ord mindre plads og lader musik og sang fylde mere
i arrangementet. Der er ikke økonomi til at
betale for optræden, men vi opfordrer jer alle
til at bidrage med sang, et musikstykke eller
oplæsning af digt.
Er du interesseret så reager hurtigt og send
en mail til Laila Gros på lgr@km.dk
Vi vil derefter sammensætte et spændende
program.
•••
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(Fortsat)
Samtalegrupper i efteråret
Efterårets samtalegrupper ligger alle i ugerne
38, 39 eller 40. Oplysningerne kan ses på
www.nefos.dk/samtalegrupper fra medium
august. Er du interesseret så meld tilbage til
de faglige koordinatorer i regionerne.
Region Nordjylland til Tove på
tove.jørgensen@nefos.dk
Region Midtjylland til Pia eller Liselotte på
piaenstroem@nefos.dk
Region Hovedstaden og region Sjælland til
line.hou@nefos.dk
Region Syddanmark til Ann-Charlotte på
Ann-Charlotte@nefos.dk
eller til Ove på ove@nefos.dk
•••
NYT Forskningsprojekt
fra DRISP til pårørende
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP) har netop modtaget en bevilling fra TRYG Fonden til et forskningsprojekt
for forældre til børn og unge der laver selvmordshandlinger. Forældre er tit dybt chokerede og handlingslammede over tyngden/alvoren af den uventede handling, som børnene
har udført. Det samme gælder for ægtefæller

og samboende partnere til personer efter
selvmordsforsøg. Forskningsprojektet har til
formål at udvikle en fyldestgørende og ansvarlig information og psykoedukation - undervisning i forståelse af hændelsen og øget indsigt
i, hvordan man som pårørende kan yde støtte
til det nære selvmordstruede familiemedlem.

Medlemsbidrag og gaver
indsats i efteråret 2017
Bestyrelsens nye kasserer Knud Kristensen
vil i samarbejde med frivillige kontormedarbejdere forsøge at få ﬂere medlemmer. Vores
formål er at få så mange medlemmer, at vi kan
få godkendt bidrag til NEFOS som fradragsberettiget jvf skattereglerne.
På vores hjemmeside er det muligt at klikke
sig ind og tilmelde sig som medlem og få
oplysninger om bidragsstørrelsen. Vi modtager også gerne større beløb som gaver og logoet på bidragsgiveren vil blive lagt ind på
vores hjemmeside.
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