
 
 

 

markering # 2 av 6 av 

VERDENSDAGEN 
for selvmordsforebygging 

 
LEVE Vestfold har gleden av å invitere medlemmene i Vestfold til Seminaret «Selvmordsforebygging for menn», som 
arrangeres tirsdag 6. september, 18:00 – 20:00, på Litteraturhuset i Oslo. Gratis inngang. 

Vi tar toget innover til Nasjonalteateret stasjon og går opp til 
Litteraturhuset gjennom Slottsparken. Det er ca 750 meter fra utgangen 
ved stasjonen, noe som vil ta ca 10 minutter. LEVE Vestfold sponser 
togbillettene tur/retur fra din by. Om du kjører bil istedenfor, blir du 
sponset med kostnaden tilsvarende prisen for toget for det antallet 
medlemmer som du har med deg i bilen. 
 
Før eller etter arrangementet møtes de som ønsker det til en matbit, 
enten i kaféen på Litteraturhuset eller i restauranten tvers over gaten 
(dette bestemmer vi der og da). 
 
Påmelding: Innen tirsdag 6.9 kl 12:00 på e-post eller SMS til Bård. 
Dette for å holde av plasser og avtale ev. en matbit.  

Bård Guttelvik 
Sekretær LEVE Vestfold 
Mobil 901 92 328 
E-post levevestfold@gmail.com 

Togtider: 
Larvik 14:32 15:32 249.- 

Sandefjord 14:47 15:47 249.- 

Stokke 14:56 15:56 249.- 

Tønsberg 15:08 16:08 249.- 

Skoppum 15:18 16:18 243.- 

Holmestrand 15:26 16:26 208.- 

Sande 15:32 16:32 174.- 

Oslo 16:17 17:17  

Oslo 20:41 21:41  

Sande 21:26 22:26 174.- 

Holmestrand 21:32 22:32 208.- 

Skoppum 21:40 22:40 243.- 

Tønsberg 21:50 22:50 249.- 

Stokke 22:07 23:07 249.- 

Sandefjord 22:16 23:16 249.- 

Larvik 22:31 23:31 249.- 
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Vel møtt 

Selvmordsforebygging for menn 
Hva kan vi gjøre for at flere menn skal få hjelpen de trenger? 

 

Litteraturhuset i Oslo  |  tirsdag 6. september 2022  |  kl. 18:00 til 20:00 

Sal: Skram  |  Arrangør: LEVE  |  Inngang: Gratis 

 
 

Helsebror Per Arthur Andersen i samtale med foredragsholder Bjarte Malum undersøker hva de som menn 
har gjort for å hjelpe seg selv og andre menn. 
 
Egil Haga presenterer resultatene av et selvmordsforebyggende prosjekt med fokus på menn som ble 
pilotert i Østfoldregionen i 2021. Prosjektet var en pilot for videre implementering av regionale 
folkeopplysningskampanjer som del av Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord. 
 
I tillegg deler LEVE ut Olafprisen 
2022 til en person som har 
utmerket seg innen kunnskaps-
formidling, forskning eller annet 
opplysningsarbeid for å forebygge 
selvmord blant barn og unge. 
 
Musikalske innslag v/ Agnes Stock 
 
Konferansier for kvelden er  
generalsekretær i LEVE,  
Knut Harald Ulland. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seminaret knyttes til 
Verdensdagen for 
selvmordsforebygging 
og vil bli streamet. 
 
Arrangementet er åpent 
og gratis. Plasser fylles 
opp til det er fullt (120 
plasser). Om man ønsker 
å følge streaming, må 
man melde seg på her for 
å få tilsendt link. 
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