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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Foråret er begyndt med længere lyse dage, 
men også masser af regn. Vi nyder den ly-
sere tid i NEFOS. Vi har travlt og indimel-
lem løber vi stærkt for at nå alt det, vi ger-
ne vil. Det vigtigste i marts måned er op-
start af samtalegrupper, planlægning af 
generalforsamling og ansøgninger om øko-
nomisk støtte. Og så skal vi også, forhå-
bentligt, ansætte mange fl ere frivillige. 

Grupper 

Forårets samtalegrupper er på plads. Vi har
3 grupper i Odense, 3 i København og 1 i
Århus. 
Nye grupper starter igen i efteråret 2019. 
Vi har for øjeblikket ingen samtalegrupper i 
Aalborg og Viborg, men arbejder på at kunne 
starte i begge byer i efteråret, hvis behovet er 
til stede. Ved interesse, så kontakt os gerne 
allerede nu på samtalegrupper@nefos.dk
og hjælp os med at sprede budskabet. 

Koordinatorer i NEFOS 
Her følger en lille præsentation af vores koor-
dinatorer som bl.a. står for oplæring af nye
rådgivere i samarbejde med NEFOS’ faglig 
leder. Koordinatorernes hovedopgave er at
”matche” brugere og rådgivere. De koordi-
natorer som vi lige nu har tilknyttet er:
Ove Nørætt, 51933484 dækker sammen 
med faglig leder Elene Fleischer Region 
Syddanmark.
Bettina Østrand, 27633484 dækker Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. 
Pia Engstrøm, 61772184 dækker Region 
Nordjylland og dele af Region Midtjylland.
Liselotte Horneman Kragh 61772184 
dækker dele af Region Midtjylland.
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Generationsnetværksmøde 2019 
- Netværkstur for børn og unge
Vi kan med glæde fortælle, at det er lykkedes
os at skaffe midler fra fonde til at gentage 
de succesfulde ture fra 2018. 

Næste weekendtur bliver den
25.-26. maj 2019. 

Vi vil gerne takke både ansatte i NEFOS, 
og aktive bestyrelsesmedlemmer, der har 
sikret det økonomiske grundlag.    
Turen går denne gang til Faaborg Vandre-
hjem. Er du mellem 7-18 år, og har mistet en 
forælder eller søskende til selvmord, får du 
(igen) en chance for at møde jævnaldrende. 
Weekenden står på hygge, gåture og spil, 
men også en mulighed for at få talt om det, 
der indimellem kan være svært, når man 
har mistet. 
Du er velkommen til at tage en voksen med. 
Det er gratis at deltage, men et begrænset 
antal pladser. Hvis du gerne vil deltage, kan 
du (eller en voksen) tilmelde dig via mail 
til kontakt@nefos.dk. Her gælder ”først til 
mølle princippet”. 
Programmet er ikke fastlagt endnu, men 
vi udsender det umiddelbart efter tilmel-
dingsfristen den 1. maj 2019. 
Har du ikke tidligere haft kontakt med 
NEFOS, kan du godt være med alligevel. 
Du skal have en forsamtale, hvor vi lærer 
hinanden at kende inden din deltagelse i 
weekenden. 
I NEFOS glæder vi os til denne weekend, og 
til at skabe nye netværk mellem jer børn/
unge og mellem voksne, der har erfaringer 
med selvmord. 
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ning til patienten. Der var refl eksioner over
hvorvidt fagfolk sætter sig selv i spil, og
hvordan det påvirker holdninger på afde-
linger og patientens følelsesregulering og 
stabilitet. Derudover var der oplæg om-
kring, hvilke problematikker traumatiserede
fl ygtninge har, og hvad man skal være sær-
lig opmærksom på.
Skrevet af faglig koordinator i Region Midt-
jylland, Pia Engstrøm. 

Opgaver for kommende bestyrelse 
- Opmærksomhed fremadrettet
De mange NEFOS-medarbejdere udfører 
dagligt arbejde på et område, som sam-
fundsmæssigt og i det offentlige mangler 
anerkendelse og økonomisk opbakning.
Vi bliver ”usynliggjort” – eller vi ”usynliggør” 
os selv, går alt for stille med vores arbejde. 
Men endnu værre er, at vores brugere og det 
enorme følelsesmæssige kaos et selvmord 
eller et selvmordsforsøg betyder for hver 
eneste, der søger vores hjælp, også bliver 
”usynlige”. Det koster menneskeligt – og i 
øvrigt også samfundsøkonomisk.
NEFOS bør af hensyn til brugere og egen 
indsats øge forståelsen for det store ar-
bejde, der gøres i organisationen, råbe 
offentligheden, myndigheder og politikere 
op. Vi har brug for såvel moralsk som øko-
nomisk støtte. Det får vi ikke, før man kan 
høre og se os.
Internt kan vi styrke dette mål gennem øget
samarbejde, tæt kommunikation, idéudvik-
ling og vidensdeling. Vi sidder alle med en
stor indsigt og erfaring oparbejdet gennem
års indsats for de alt for mange selvmords-
ramte.
NEFOS er i dag en landsdækkende organi-
sation med behov for øget samarbejde mel-
lem de mange rådgivere og på tværs af orga-
nisationens opgaver og geografi .
Skrevet af Lotte Holmen, 
Professionel Rådgiver, NEFOS, København

Har du en 
ledig hånd? 

(eller 2)

Vi mangler frivillige hjælpere!
 

Har du nogle timers overskud 

om ugen til at hjælpe en organisation, 

der hjælper andre mennesker gratis? 

Så ta’r vi glade mod din hånd!

Skriv til: kontakt@nefos.dk
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Rekruttering af frivillige

Vi mangler frivillige. Her i marts-maj rekrut-
terer vi frivillige til NEFOS. Vi vil blive så 
glade, hvis I har lyst til at hjælpe os med at 
formidle vores opslag på jeres Facebook-
profi l. 

Et af de første opslag vil være dette:

Årlig konference 
om selvmordsforebyggelse

Den 6. marts afviklede Center for Selv-
mordsforebyggelse i Region Syddanmark 
konference i Kolding. Dagens oplæg var 
mangfoldige og spændende fra statistisk 
forskning til oplæg omkring relationens 
betydning for det enkelte menneske. 
Som noget nyt var der denne gang fl ere op-
lægsholdere, der satte fokus på fagfolkets 
fremtræden, indbyrdes relationer og hold-
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Bestyrelsen indkalder til 
NEFOS Generalforsamling
Lørdag d. 27.april 2019 fra kl. 13 - 16
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 
5000 Odense C
Vi har fl yttet vores generalforsamling til en
dag og et tidspunkt, hvor fl ere frivillige og 
medlemmer kan deltage. Vi har udvidet
eftermiddagen med oplæg: 
”Pårørende og de udfordringer, der skal 
håndteres og ens behov for støtte” v/Kirsten 
O. Kyvik. Herefter et let traktement. Vi beder 
jer om tilmelding, så der ikke indkøbes for 
lidt/for meget. 

Nyhedsbrev nr. 2 Marts 2019

Ansvarlige for dette nyhedsbrev: 

Kia Krogh Jørgensen og Elene Fleischer.

Næste nyhedsbrev kommer i maj.

Tilmelding pr. mail senest 16. april 2019 til 
Bestyrelsen@nefos.dk 
Endelig dagsorden kan ses på hjemmesiden 
midt i april (uge 15).
Vi glæder os til at se jer.
Skrevet af  Jane Jakobsen,
bestyrelseformand for NEFOS

(Fortsat)


