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Lun sensommer eller tidligt efterår
forude? Vi hjælper i al slags vejr
Samtalegrupper i NEFOS
– fordi det giver mening
Hos NEFOS kan du deltage i et gruppesamtaleforløb, hvor gruppen bliver sammensat ud
fra en erfaring om at personer, der har været
udsat for sammenlignelige selvmordshandlinger i deres netværk, kan ﬁnde støtte og afklaring til at komme videre i tilværelsen. Ofte
vil den enkelte føle sig alene og isoleret i sin
sorg/usikkerhed, hvor det at møde andre med
samme problemstillinger kan give lindring og
inspiration til brugbare mestringsstrategier.
Det er NEFOS´ erfaring, at disse forløb i særlig
grad formår at hjælpe og støtte deltagerne i
bestræbelsen på at ﬁnde tilbage til en mere
afklaret hverdag, hvor sorgen over det tabte eller frygt for gentagelser bliver til at bære.
Efterladte efter selvmord
Der tilbydes grupper i Århus, Silkeborg, Kolding, Odense og København.
Uanset hvor i landet du bor, vil grupper blive
startet i ugerne 38-40.
Gruppen starter såfremt der er min. 4 personer tilmeldt.
OBS: Hvis der ikke er nok tilmeldt, vil opstart
først blive i ugerne 8-9 eller 10 i 2018.
•••
Odense
Forældre? Gruppen for jer, som har mistet en
søn eller datter starter onsdag den 4. oktober 2017 kl. 18.30 -20.30.
Kontakt os, hvis du ønsker at være med i
denne gruppe. Tlf. 6312 1226 eller mail til :
samtalegruppe@nefos.dk

Kolding
Er du ung mellem ca. 15 og 22 år, og har
oplevet selvmord?
I Kolding ser det ud til, at der er tilmeldinger
nok til at gruppen kan starte torsdag den 28.
september kl. 18.30 – 20.30.
Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere på
tlf. 6312 1226 eller skriv til:
samtalegruppe@nefos.dk
Århus
Tab af ægtefælle eller partner,
Gruppen starter
mandag den 25. september kl. 17 – 19.
Er du interesseret, så kontakt Pia Engstrøm på
tlf. 6177 2184
Har du mistet en forældre ved selvmord?
Gruppen starter
mandag den 2. oktober kl. 17 – 19.
Er du interesseret, så kontakt Pia Engstrøm på
tlf. 6177 2184
Silkeborg
Tab af forældre ved selvmord
samtalegruppe vil starte torsdag den 28.
september kl. 17 – 19.
Er du interesseret, så kontakt Liselotte Kragh
på tlf 6165 5483
København
En eller flere grupper tænkes begyndt i
ugerne 38, 39 eller 40.
Er du interesseret, så kontakt Line Hou på
tlf. 2763 3484
•••
Nyhedsbrev fortsættes side 2

1
Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk
Se mere på www.nefos.dk

Netværket for selvmordsramte, Nefos

Nyhedsbrev på mail

Netværket for selvmordsramte, Nefos

August 2017

(Fortsat)

Den internationale ‘Verdensdag
for selvmordsforebyggelse’ i Odense

Børne-/familieprojektet
- fremadrettet

• Musikgudstjeneste
– d. 10. september kl. 16.00
• Dagskonference
– d. 12. september kl.9.00

Den 3.årige bevilling til Børne-Familieprojektet
udløber pr. 1.januar 2018. Herefter varetages
arbejdet af frivillige prof. rådgivere. Vi vil gerne
formidle nogle af de mange resultater til alle
jer, som vi har haft samtaler med de sidste par
år og til kommunernes sagsbehandlere. I inviteres derfor alle til en temaeftermiddag i begyndelsen af december 12.00 – 16.00 (dato
og sted oplyses på Nefos.dk).

Håb og Fællesskab - Musikgudstjeneste
Det kirkelige arrangement foregår 2017 i Hans
Tausens Kirke, Ruggårdsvej 62,Odense C. Her
er gode parkeringsmuligheder og busforbindelse. Arrangementet er et samarbejde mellem
NEFOS, Folkekirken og Efterladte.dk. Primus
motor bag er sognepræst Laila Groes og faglig
leder i NEFOS Elene Fleischer.
Laila Groes, der er udpeget af biskoppen i
Fyens Stift til at varetage det selvmordsforebyggende arbejde i Stiftet, holder en kort andagt. Andagt betyder at tænke sig om. Det kan
man gøre i mange forskellige situationer - som
når vi lytter, taler sammen, ler, oplever fællesskab, hører musik, møder modspil, bliver
overraskede …

Som supplement til Rambølls Rapport, har vi
i NEFOS iværksat en kvalitativ evaluering af
børne- familie-projektet, der gennemføres ved
Cecilie Blovsted. Formålet er at opsamle og
systematisere de erfaringer vi har gjort i projektperioden, og dermed yderligere kvaliﬁcere
vores rådgivning i NEFOS fremadrettet.
Cecilie Blovsted er kandidat-studerende på
Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet
og i praktik hos NEFOS fra august 2017 til
januar 2018.

Musik og toner leveres af Organist Karolina
Bogus, sopran Aya Krogh Jørgensen og tenor,
Kongelig operasanger Jens Christian Tvilum.
Der vil desuden være korte indlæg, bl.a. med
Lis Kaspersen fra efterladte.dk og repræsentanter fra NEFOS,
Program, se: www.nefos.dk

Som del af den kvalitative evaluering vil Cecilie interviewe pårørende og efterladte, der
har deltaget og fået rådgivning gennem NEFOS i projektperioden.

Dagskonference d. 12. september kl. 9.00
i Odense – Med Børn og Unge i fokus

Bestyrelsens nye kasserer Knud Kristensen vil
i samarbejde med frivillige kontormedarbejdere forsøge at øge antallet af medlemmer.
Formålet er dels at sikre støtten til de mange
selvmordsramte, der henvender sig til NEFOS
– dels at skaffe ﬂere medlemmer, så NEFOS
kan få godkendt gaver og ekstrabidrag til
vores arbejde som fradragsberettiget jf. skattereglerne.

I anledningen af Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse afholder Competancecenter for
selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark,
Odense Kommune og NEFOS – dagskonference på Odense Rådhus, Festsalen 2. Etage.
Målgruppen er fagpersoner, som arbejder
med selvmordsforebyggelse.
Program og tilmelding her:
http://selvmordsforskning.dk/wp-content/
uploads/sites/2/2017/06/Verdensdag_
Odense-2017.pdf
•••

•••
Fra kassereren: efteråret 2017

Gennem dit medlemskab af NEFOS hjælper
du mennesker, der rammes af andres selvmordshandlinger, og som ofte har svært ved
at få hjælp i det offentlige regi. Medlemsbidraget gør det muligt for NEFOS at tilbyde
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gratis professionel, frivillig rådgivning til efterladte og pårørende bredt i Danmark. Et stabilt medlemsfundament har betydning, når
NEFOS søger midler til større projekter, som
kommer ﬂere grupper til gavn – f.eks. Børnefamilieprojektet og Ældreprojektet.
Det er muligt både at tilmelde sig og få oplysninger om bidragsstørrelsen på www.nefos.dk.
Firmaer, store som små, tilbydes logo og navn
på vores hjemmeside.
•••
Nyt fra Landsforeningen for efterladte efter
selvmord - www.Efterladte.dk
• Se foreningens tilbud om Walk and Talk
og Caféaftner.
• Lyt til ”Hjerne-kassen” på P1.
Mandag d. 14.august kl. 9.00, hvor Peter
Lund Madsen har gæster i studiet fra
”Livslinjen”, Efterladte.dk og Selvmordsforskningen. Programmet kan høres direkte
i radio eller hentes senere til PC på dr.dk

Center for Selvmordsforskning har en ny
undersøgelse i gang. Vil du hjælpe med at
forebygge selvmord blandt mænd?
23. juni 2017
En ny undersøgelse fra Center for Selvmordsforskning sætter fokus på selvmordsadfærd
blandt mænd i alderen 40-59 år. Hvis du er en
mand i denne alder, er der brug for din hjælp.
Ved at besvare et spørgeskema kan du hjælpe
med at ﬁnde ud af, hvordan mænd i denne aldersgruppe kan beskyttes mod at begå selvmord.
Læs mere om undersøgelsen på centrets
hjemmeside: www.selvmordsforskning.dk
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