
 

 

Mødested: 
 

Hillerød station kl.10:00 – 13:00 
Den 2. søndag i hver måneden. 

 
11. september – 09. oktober – 

13. november 2016 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Vi går ca. 1 times tid. Vi går ned omkring 
Hillerød Slotsparken. 

Når vi har gået lidt, holder vi en pause, hvor 
der er mulighed for at fortælle sin historie. Så 
gå vi lidt igen. 

Det er hensigten at vi sammen hjælper 
hinanden i denne – til tider ubærlig og 
uforståelig – situation vi er kommet i. 

Det er ret personfølsomme ting vi deler med 
hinanden – og for at varetage og drage 
omsorg for hinanden forventes der 
tavshedspligt. 

Efter vi har gået kan vi mødes i et lokale hos 
K.U.F.M. i Møllestræde 3 A, i Hillerød by.  

Hvor der ville være kaffe/te etc. 

 

• Stopper kl. 13:00 

 

 

 

Humør 
 
Efter du har gået i 20 minutters tid, begynder 
"feel good"-stofferne som for eksempel 
endorfiner at have deres effekt på dit humør, 
hvilket betyder, at du føler dig opløftet. Et 
studie har også vist, at hvis du går i hurtigt 
tempo omkring 35 minutter om dagen fem 
gange om ugen (eller 60 minutter tre gange 
om ugen), har det en effekt på milde til 
moderate depressioner. 

 

 

 

 



 

   

  

 

Jeg mistede min søn i 2014 – og har haft stor 
glæde af at mødes med andre der stod i 
lignende situation. 

Jeg har ikke nogen faglig baggrund for at gøre 
dette – initiativet er alene frivilligt og med 
hjælp fra andre frivillige. 

Jeg bidrager med min historie – om de følelser 
jeg har stået i og stadig står i – om mit savn – 
hvordan jeg oplever mit liv som efterladte 
efter selvmord – og hvad jeg har gjort for at få 
hverdagen til at fungerer igen. 

 

 

 

Information:  

 

http://www.efterladte.dk/ 

 

http://www.nefos.dk/ 

 

http://www.livslinien.dk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALK AND TALK 

 
 

 

 

 

 

 

Landforeningen for Efterladet efter selvmord 

Med Mette Nordsted 

http://www.efterladte.dk/
http://www.nefos.dk/
http://www.livslinien.dk/

