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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Sol og sommer - her står blomsterne og al 
vækst i fuldt fl or, men også afblomstringen 
er påbegyndt. Ingen vækst uden høst og 
afblomstring.
Når rosenbusken strør blomsterblade på 
min sti, og luften har det lyse skær af ny-
udsprungne bøgetræer -  så ved jeg, at som-
meren er på vej. 

Sommerferie

Sommer og sommerferie kan let betyde, at 
vores netværk indskrænkes yderligere. Når 
det sædvanlige netværk, læge, præst og 
frivilligcentre holder sommerferie, kan du 
føle dig mere alene og ensom end resten 
af året. For dig som er pårørende eller 
efterlevende, er der hos NEFOS, de samme 
tilbud hele året. Vi fi nder en rådgiver, der ikke 
holder ferie, som du har eller får kontakt med. 

NEFOS-medarbejderne vil også gerne holde 
sommerferie, og det skal alle have mulighed 
for - men vi har åbent hele sommeren - 
dog med nedsat bemanding. Fra 1. juli til 
15. august opfordres du til kun at kontakte 
NEFOS gennem landsorganisationens tlf. 
nr. 6312 1226. Hovedkontoret har åbent 
hverdage 09.00-13.00. Får du ikke fat i 
os, så ringer vi dig op, såfremt vi kan se dit 
nummer på displayet, eller du har lagt en 
telefonbesked.  

Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk 
Se mere på www.nefos.dk  
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Ny bog
på markedet 
I selvmordets kølvand. Hjælp til at bære 
det ubærlige af Elene Fleischer og Liselotte 
Hornemann Kragh. Bogen er en lavpraktisk 
håndbog, der kan være hjælpsom at have 
ved hånden i den kaotiske virkelighed, som 
opstår, når selvmord sker. 

Vil man som nabo, bekendt, ven eller fag-
lig person gerne være nærværende og 
hjælpsom, kan man i mødet med den efter-
levende, uanset om selvmordet skete i 
går eller for fl ere år siden, stille følgende 
spørgsmål: ’Hvordan er det at være dig lige 
nu? ’ Spørger man sådan, har man signaleret 
til sin samtalepartner, at man psykisk og 
fysisk er parat til at være autentisk og nær-
værende. Stil ikke det spørgsmål nede i 
supermarkedet eller i det offentlige rum. 
Tag ansvar for, at den gode og nærværende 
samtale har velfungerende rammer. I det 
offentlige rum skal der være en bæ nk 
tilstede eller en væltet sten at sidde på. 
På banegården et roligt hjørne, hvor tårer 
kan løbe, uden at det føles forkert. Som 
spørgende er det ens ansvar ikke at øve 
overgreb på det sorgramte menneske. Man 
skal også forvente - uden at opfatte det som 
en afvisning - følgende svar: ”Tak, det går, og 
jeg har ikke lyst til at tale om dette lige nu. ”   
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Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

Elene Fleischer, Faglig leder

Nyhedsbrev 5 kommer september 2019.

der indimellem kan være svært, når man
har mistet. Er du under 16 år og kender du
ikke NEFOS på forhånd, råder vi dig til at
tage en forælder med. 
 
Denne gang foregår det i Lunderskov ved 
Kolding. Der er et begrænset antal pladser 
(12 børn og unge). 

Er du medlem af NEFOS, er det er gratis at 
deltage, og vi betaler også din transport. 
Som ikke-medlem kan du deltage gratis, 
men får IKKE transportrefusion. Er du 
interesseret eller har du spørgsmål, så send 
en mail til kontakt@nefos.dk

Seneste tilmelding er den 10. september 
2019. Der er et foreløbigt program, som du 
får tilsendt ved tilmelding. Hvis du har lyst 
til at deltage, men ikke tidligere har haft 
kontakt med NEFOS, inviterer vi dig til 1-2 
formøder inden weekenden. 

Samtalegrupper

NEFOS vil som altid starte grupper op de
steder i landet, hvor der er nok interes-
serede. I løbet af august og senest den 
1. september 2019 kan du læse, hvilke 
grupper, der måske kan startes, og hvor det 
sker. Ajourfør dig på: www.nefos.dk
Du kan tilmelde dig direkte til koordinato-
rerne i de forskellige regioner eller ved at 
sende en mail til samtalegruppe@nefos.dk 
Der SKAL være mindst 5 tilmeldte og max. 8 
for at vi etablerer et gruppeforløb.

Som en af de efterlevende siger det: Det må 
ikke blive normalt at tage sit liv, men vi, 
som er efterladte, har brug for at kunne 
tale om det som et ”normalt” emne.
Bogen kan købes hos boghandlerne, men 
du kan også købe den hos NEFOS. Her skal 
du påregne at betale porto for forsendelse. 
Bogen er udkommet på forlaget Eksistensen 
og koster 248,-.

Verdensdagen 10. september 2019 mar-
keres forskellige steder i landet. I Odense er 
der et program for fagpersoner, der afvikles 
i tidspunktet 09.00-15.45. Her er indlæg 
om Selvmordsadfærd og dødsfald blandt 
danske veteraner og Naturlige tanker 
om selvmord blandt veteraner. Men også 
Skyld og skam som alment menneskelige 
fænomener, og hvorledes disse efter selv-
mord infl uerer på efterlevendes oplevelse af 
sig selv. Dagen sluttes af med et oplæg om
Vejen til en national selvmordsforebyg-
gelse. 

Weekend-tilbud 

Er du mellem 7-18 år, og har mistet en 
forælder eller søskende til selvmord,
så har du nu en chance for at møde jævn-
aldrende. 

Den 21.-22. september 2019  holder NEFOS 
nemlig en weekendtur, hvor du er i centrum.  
Weekenden står på hygge, gåture og spil,
men er også rammen om det mere al-
vorlige; at få mulighed for at få talt om det,


