
 

 

 

 

VERDENSDAGEN FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE 2021 

 

Traditionen tro er NEFOS med til at markere Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse den 10. 

september. Den internationale verdensdag er en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes 

på initiativ af the International Association for Suicide Prevention (IASP) i samarbejde med World 

Health Organization (WHO).   

 

NEFOS er med til at afholde et fagligt arrangement på selve Verdensdagen d. 10. september 

2021, men vil gerne, med samarbejdspartnere, bruge hele september måned på at skabe 

opmærksomhed omkring selvmordsforebyggelse. Der kommer således til at være flere 

arrangementer i løbet af måneden, som du kan danne dig et overblik over herunder. 

 

 

 Den 8. september:  

Foredrag om selvmord og sorg v. Mai 

Bakmand  

 

I samarbejde med Bedre Psykiatri 

Odense inviterer NEFOS til foredrag 

med Mai Bakmand, som har mistet 

både sin far og sin ene søn til 

selvmord. Hendes foredrag handler 

om hendes personlige oplevelser, og 

om hvordan man bedst kan møde en 

sørgende efter selvmord. Se 

vedhæftet materiale for mere info.  

 

TID: 19:00 - 20:30 

STED: OUH, Auditoriet, Psykiatrisk 

afdeling - J.B Winsløwsvej 18, 

indgang 220A 

TILMELDING: arrangementet er gratis 

men kræver tilmelding via følgende 

link: 

https://bedrepsykiatriodense.nemtilme

ld.dk/16/  

 

 

 

 Den 10. september 2021:  

Fagligt arrangement om 

selvmordsforebyggelse  

 

NEFOS afholder i samarbejde med 

Center for Selvmordsforebyggelse, 

Center for Mental Sundhed og Center 

for Selvmordsforskning et fagligt 

arrangement på Odense Rådhus. På 

dagen vil borgmester Peter Rahbæk 

Juel holde åbningstale for en dag med 

selvmordsforebyggelse i centrum. Se 

vedhæftet program for mere info. 

 

TID: 08:45 - 15:15 

STED: Odense Rådhus, Festsalen - 

Flakhaven 2, Odense C  

TILMELDING: arrangementet er gratis 

men kræver tilmelding via følgende 

link: https://rsd.plan2learn.dk/KursusV

alg.aspx?id=82136  
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 Den 10. september 2021: 

Kirkeligt arrangement i Budolfi Kirke  

 

TID: 16:30 

STED: Budolfi Kirke, Algade 40, 

Aalborg  

 

Kirkeligt arrangement i Sankt 

Johannes Kirke   

 

TID: 20:00 

STED: Sankt Johannes Kirke, 

Blegdamsvej 1, København N  

 

 

 Den 11. september 2021: 

Musikgudstjeneste i  

Vetterslev Kirke 

 

TID: 15:00 

STED: Vetterslev Kirke, Vettersklev 

bygade 27, 4100 Ringsted  

 

 Den 12. september 2021:  

Musikgudstjeneste i Hans Tausens 

Kirke 

 

TID: 16:00 

STED: Hans Tausens Kirke, 

Rugårdsvej 62, Odense C 

 

 Den 19. september 2021:  

Kirkeligt arrangement i Sognegården  

 

TID: 14:00 

STED: Sognegården, Dronninglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den 26. september 2021:  

Sange der tænder lys i mørket - 

Fortællekoncert med Me and Maria 

Bedre Psykiatri Odense inviterer til 

koncert med duoen Me and Maria på 

Musikhuset Dexter i Odense. Me and 

Maria består af de to musikere Maria 

Anna Rosenberg (vokal/keyboard) og 

Johannes Pehrson (basguitar/vokal), 

som under koncerten vil dele ud af 

deres erfaringer med psykiatrien – 

både som musikere og som 

pårørende.  

 

Maria mistede sin psykisk syge mor til 

selvmord i 2011 efter 8 måneders 

indlæggelse, og har siden haft et 

ønske om at bringe mere kreativitet 

ind i psykiatrien. I duoen med 

Johannes Pehrson har hun således 

spillet en lang række koncerter på 

både lukkede og åbne psykiatriske 

afdelinger, samt for pårørende og 

tidligere indlagte. 

 

TID: 19:30-21:00 (dørene åbner kl. 

18:30) 

STED: Musikhuset Dexter, Vindegade 

65, Odense C  

TILMELDING: Hvis man ikke er 

medlem af Bedre Psykiatri Odense, 

koster en billet 75 kr. og kan købes 

via følgende link: 

https://bedrepsykiatriodense.nemtilme

ld.dk/21/  
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