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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Højsommer eller bare et varmt forår? 
Kan vi huske den varme maj, når det 
om én eller to måneder er dårligt vejr?
 
Sommertid er ferietid 

Vi står lige før sommerferien - og som alle an-
dre er vi i NEFOS også optaget af sommeren. 
Som altid holder vi åbent hele sommeren. Det 
betyder at hovedkontoret i Odense er åben 
hver dag fra mandag-torsdag kl. 09.00-12.30 
hele sommeren.
Selvom vi arbejder frivilligt og ulønnet og med 
ekspertise, ja så skal vi alle have ferie for at 
kunne arbejde energisk og målrettet, når efter-
året kommer. 
Vær opmærksom på, at vi på grund af som-
mertid fra 1. juli- 13. august 2018 er færre på 
arbejde, og at der derfor kan forekomme lidt 
ventetid før vi svarer på henvendelser både pr. 
telefon og mail. 
Hjælp os – hav tålmodighed
Hjælp os ved at have lidt mere tålmodighed 
– undlad så vidt muligt at ringe på alle telefon-
numre, du kan fi nde. 

 
Verdensdagen for selvmords-
forebyggelse den 10. september 

Vi er ved at have arrangementerne klar til 
markeringen af verdensdagen. I år har Dan-
marks Radio også tænkt sig at markere, at vi 

skal stå sammen for at få vendt den kedelige 
udvikling; at antallet af selvmord ikke falder, 
og at antal selvmordsforsøg fortsat er stigende 
internationalt, også i Danmark. Danmarks Ra-
dio kommer med fl ere udsendelser om selv-
mord i løbet af efteråret. 
For fagpersoner, der arbejder målrettet for 
selvmordsforebyggelse er der to temadage. 
Den første i Odense den 10. september, og en 
anden den 24. september i København. Skriv 
til os på kontakt@nefos.dk, hvis du vil have 
programmet tilsendt.
For os alle sammen er der markering i fl ere 
kirker den 9. og den 10. september. 
Hold dig underrettet via hjemmesiderne 
www.nefos.dk og www.efterladte.dk.

•••

Netværkstur for børn og unge

I januar 2018 var I børn og unge i alderen 7-19 
år, der havde mistet jeres mor eller far ved 
selvmord for første gang på en weekendtur, 
som NEFOS havde inviteret til. Weekendturen 
var en stor succes, og vi er glade for at kunne 
fortælle, at det er lykkes os at skaffe midler fra 
forskellige fonde, så vi igen kan invitere på en 
lignende weekendtur den 28.-29. september 
2018.

Hvis du derfor er barn eller ung i alderen 
7-19 år, og har mistet din mor eller far ved 
selvmord, får du her en chance for at møde 
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jævnaldrende. Det bliver en weekendtur med 
hygge, gåture og spil, men der vil også være 
mulighed for at få talt om det, der kan være 
svært indimellem, når mor eller far ikke er her 
mere. Du er velkommen til at tage en voksen 
med på turen. 
Det er gratis at deltage - men der er et be-
grænset antal pladser. Sted og program ligger 
ikke helt fast endnu, men vi sender invitationer 
ud i midten af august måned. Hvis du har haft 
kontakt med NEFOS, og allerede nu ved, at du 
gerne vil deltage, så kan du (eller en voksen) 
tilmelde dig ved at skrive til kontakt@nefos.dk. 
Vi glæder os til denne weekend, der for-
håbentligt kan være med til skabe nye netværk 
mellem jer børn/unge og mellem de voksne, 
som i hverdagen lever sammen med jer.

Privatlivspolitik

NEFOS har som følge af EU persondataforord-
ningens ikrafttræden den 25. maj 2018 fået 
udarbejdet vores privatlivspolitik. Privatlivs-
politikken giver dig et indblik i hvilke data vi 
indsamler om dig som bruger, medlem eller 
medarbejder, hvordan vi behandler dem, og 
hvilke rettigheder du har. 
Du fi nder vores privatlivspolitik på www.nefos.
dk, under fanen ”Om NEFOS”.  

Samtalegrupper for pårørende 
og efterlevende

Grupper starter forskellige steder i landet 
i ugerne 39-41. Det ser lige nu ud til, at der 
kan startes grupper op i Aarhus, Kolding, Aa-
benraa, Odense og København for dig, der har 
oplevet selvmord. Grupper for dig, som har et 
familiemedlem, der har forsøgt eller taler om 
selvmord, er det desværre sværere at få del-
tagere nok til. 
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der 
måske er nok deltagere til en gruppe i Køben-
havn og en gruppe i Odense. 
Umiddelbart efter sommerferien vil grupperne 
blive annonceret på www.nefos.dk. Skriv 
gerne allerede nu til os på samtalegrupper@
nefos.dk, hvis du er interesseret. Du kan også 
ringe til os eller en af koordinatorerne i loka-

lafdelingerne. Alle telefonnumrene fi nder du 
på hjemmesidens forside eller på bagsiden af 
vores foldere. 

Walk & Talk i 2018

Flere steder i landet inviterer Landsforeningen 
for efterladte efter selvmord på Walk & Talk:
Fredericia (nyt): 15. juli eller 19. august (kl. 
10-12), 16. september og 21. oktober 2018. 
Vandretur på/ved volden i Fredericia, og tale 
om livet som efterladt efter selvmord i fortro-
lighed mellem deltagerne. Turen afsluttes over 
en kop kaffe eller andet for egen regning på en 
af byens cafeer, hvis der er stemning for det.
Thisted: 17. juni, 29. juli og 19. sept. 2018
Odense: 1. juli, 5. august og 2. sept. 2018.
Hillerød: 12. august, 9. september, 14. okto-
ber, 11. november og 9. december 2018
Næstved: Der arbejdes på Walk & Talk her. 
Det kommer snart på hjemmesiden.
Har du lyst til at være med? 
Tilmeld dig på info@efterladte.dk. Læs mere 
på www.efterladte.dk. For spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte næstformand Ellen 
Bæk på mobil 2423 4475.

Forskning - vi skal blive klogere 

Er du over 65 år og har oplevet selvmord for 
mellem 1/2-2 år siden? Vi vil gerne have din 
hjælp til at blive klogere på, om de behov + 
65-årige har er anderledes end dem, der er yn-
gre end 65 år. Hvordan er behovene, når det 
er en partner, en søskende, en forældre eller 
en god ven, der er død ved selvmord? 
På nuværende tidspunkt har rigtig mange 
forældre, der har mistet en søn eller datter 
stillet sig til rådighed for et interview. Forsknin-
gen består af en samtale mellem dig, en for-
sker, en sygeplejerske og en medforsker (der 
selv har oplevet selvmord for fl ere år siden). 
De er interesseret i netop din viden, som kan 
være med til at hjælpe andre. 

Ansvarshavende for dette nyhedsbrev: 

Lisa Elmose-Østerlund og Elene Fleischer 

Næste nyhedsbrev kommer august 2018.


