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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Februar er kyndelmissetid

Februar er kyndelmissetid - årets måske 
koldeste tid - hvorfra det bliver varmere og 
lysere. Og selvom kulden stadig er til stede 
og holder os fast, så er der ændringer på vej. 
Dagene bliver længere, lyset vender tilbage. 
Små forårsbebudere som vintergækker og 
erantis bryder den kolde jord. Og på særligt 
lune dage er fuglene også aktive. I NEFOS 
er vi også kommet forbi kyndelmisse - det 
lysner, og varmere vinde er til stede i de fleste  
regioner og i hovedafdelingen, der fortsat lig- 
ger i Odense. Det bobler af energi og kreativi- 
tet overalt. Samtidig med at de årlige opga- 
ver, der ligger i januar og februar, løses. Lyset  
bliver mere og mere intenst for hver dag.
 

Samtalegrupper - forår 2022   

Som altid vil der være grupper for efterlevende,  
der starter i ugerne efter uge 8. Der starter 
2 grupper i Ålborg, 2 grupper i Århus, 2 grup-
per i Odense, 1 gruppe i Køge og 4 grupper i 
København. De fleste grupper er fyldt op, men 
vi skriver gerne på venteliste. Kommer man 
ikke med her i foråret, er man sikret plads i 
efterårsgrupperne, der starter medio septem-
ber. 
Se mere på www.nefos.dk/samtalegrupper.

Pårørende - i fokus

På grund af det ekstraordinære administrative  
arbejde med udvikling af stabiliserings- og  

udviklingsstrategier, der foregår i NEFOS her  
i foråret, har det ikke været muligt at oprette  
grupper for pårørende hverken i Odense eller  
i København. Det håber vi at kunne rette op  
på til efteråret. I NEFOS glemmer vi ikke de  
forældre, partnere eller børn, der lever med, at 
deres nærmeste har det skidt og taler om, el-
ler udfører selvmordsforsøg. Indtil der igen er 
gruppetilbud til jer, vil vi gerne tilbyde jer indi-
viduelle samtaler, der både kan være virtuelle 
eller ved et fysisk møde. 
Følgende hjemmesider kan også være hjælp-
somme at kende til:

www.selvmordsforebyggelse.dk: Her finder du 
information og gode råd, der både henvender 
sig til dig som pårørende og til den selvmords-
truede.

www.icareprojektet.dk: Denne side er specifikt  
målrettet forældre til selvmordstruede og kan 
derfor være en god hjælp for dig, der har et 
selvmordstruet barn.

Ekstraordinær generalforsamling 
i NEFOS

D. 3. februar 2022 afholdt NEFOS ekstraordi- 
nær generalforsamling med deltagelse på 
sekretariatet i Odense samt virtuel deltagelse. 
I alt deltog 20 personer.

Under den ekstraordinære generalforsamling 
blev vedtægtsændringer fremlagt og vedtaget. 
De ændrede vedtægter kan findes på NEFOS’ 
hjemmeside.

Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk 
Se mere på www.nefos.dk  
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Ydermere blev nye kandidater til bestyrelsen 
præsenteret for generalforsamlingen. FOA Sek- 
torformand, Torben Hollmann, samt Direktør i 
PensionDanmark, Ulrikke Ekelund, blev stemt 
ind i bestyrelsen. Samtidig takkede afgående 
bestyrelsesformand, Jan-Henrik Winsløv, af.  
Bestyrelsesmedlemmer Vibeke og Jørn Tofte-
gård trådte på samme tid ud af bestyrelsen.

Faglig leder, Elene Fleischer, takkede de tre 
afgående bestyrelsesmedlemmer for deres 
store opbakning til NEFOS og udtrykte ønske 
om, at alle tre forbliver en del af NEFOS ved 
fortsat at støtte op om det gode arbejde hvor 
muligt.

Efter den ekstraordinære generalforsamling 
blev der afholdt et konstituerende bestyrelses-
møde. Her blev det nye formandskab godkendt 
som bestående af:

- Formand Torben Hollmann
- Næstformand Ulrikke Ekelund
- Kasserer Per Jean Johansen

Listen over alle bestyrelsesmedlemmer kan 
findes på NEFOS’ hjemmeside.

Den nye bestyrelse vil afholde første ordinære 
bestyrelsesmøde fredag d. 25. februar 2022.

Nye medarbejdere på hovedkontoret 

Franja
Jeg blev i slutningen af januar ansat som 
NEFOS’ nye kommunikations- og administra-
tive assistent. Jeg arbejder deltid på NEFOS’ 
hovedkontor i Odense, samtidig med jeg læser  
journalistik på Syddansk Universitet. Jeg hjæl- 
per til i sekretariatet med store som små op-
gaver, der blandt andet består i at lave kontrak-
ter, opdatere NEFOS’ hjemmeside og annon-
cere om de tilbud, som NEFOS udbyder. Min 
helt store motivation for at arbejde i NEFOS er, 

at jeg synes hjælp til pårørende er vigtigt for 
at kunne aftabuisere selvmord og forhåbentlig 
få flere til at række ud. Derudover synes jeg, 
det er spændende at være en del af den store 
udvikling, som NEFOS gennemlever netop nu.

Kristoffer
Jeg hedder Kristoffer Zabski, er 26 år og er 
psykologistuderende ved Syddansk Universitet 
på fjerde år. Jeg har fået lov til at tage min 10 
måneders praktik hos NEFOS i Odense, hvilket 
jeg er glad for. Fritiden bruger jeg blandt andet 
på klatring og løb. Jeg glæder mig til at lære 
en masse hos NEFOS og ser frem til at gøre en 
forskel for pårørende og efterladte.

Julie
Mit navn er Julie, jeg er 25 år gammel og læser 
psykologi på Syddansk Universitet i Odense 
på fjerde år. Jeg er lige startet som psykolog-
praktikant hos NEFOS i Odense, hvor jeg skal 
være året ud. Dette glæder jeg mig meget til, 
da jeg finder det vigtigt, at der bliver sat fokus 
på og støttet op om både pårørende og efter-
ladte. Mine opgaver i NEFOS vil på sigt bestå 
af blandt andet rådgivning og forefaldende 
praktisk arbejde. Jeg ser meget frem til at lære 
NEFOS at kende samt en masse andet nyt.

Nyheder fra vore samarbejdspartnere 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord  
har mange forskellige tilbud her i foråret 2022. 
Se opslagene her:
https://efterladte.dk/aktiviteter/

Vi gennemfører aktiviteterne som planlagt –  
selvfølgelig i tråd med myndighedernes aktu-
elle retningslinjer ift. Covid-19. Husk også, hvis 
du er medlem af organisationen at tilmelde 
dig til årsmøde og generalforsamling, senest 
20. februar 2022, se mere på opslaget
Årsmøde og generalforsamling 2022

Nyhedsbrev fortsættes side 3



3

3

Netværket for selvmordsramte, NefosBestyrelsen: kontakt@nefos.dk 
Se mere på www.nefos.dk  

Netværket for selvmordsramte, NefosNyhedsbrev nr. 1 Februar 2022

Økonomisk støtte til NEFOS

Vi har fundet en vinder af det flotte billede, der 
blev udloddet i sidste nyhedsbrev. Den heldige 
vinder har fået direkte besked.

Vejledning til indbetaling af støttebeløb
(min. 200 kr.)

Bankindbetaling på konto 9570 11807305
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af 
“Støtte”. Hvis der er plads, skrives også navn, 
adresse og mailadresse.

MobilePay på nummer 511 214
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af 
“Støtte”, ”Navn”. Hvis der overføres penge fra 
et erhvervsnummer, skrives telefonnr. i kom-
mentarfeltet.

(Fortsat)

Vejledning til indbetaling 
af medlemskontingent

Bankindbetaling på konto 9570 11807305
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af  
“Medlem”. Hvis der er plads, skrives også navn,  
adresse og mailadresse.

MobilePay på nummer 511 214
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af 
“Medlem”, ”Navn”. Hvis der overføres penge fra  
et erhvervsnummer, skrives telefonnr. i kom-
mentarfeltet.

Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

Elene Fleischer og Julie Damgaard

Næste nyhedsbrev  

kommer medium marts 2022


