Nyhedsbrev januar 2017

ALLE MEDLEMMER ØNSKES ET RIGTIG GODT NYTÅR!
- og ikke mindst godt nytår og velkommen til Dansk Selskab for ISTDP
som ny medlemsforening under FPAP

Dansk Selskab for ISTDP's overordnede formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at
fremme anvendelsen af og videreudvikling af intensiv dynamisk korttidsterapi. (se mere på istdpdanmark.dk)

9. Fælleskonference ”Relation og Refleksion” blev afholdt i november 2016
Til årets Fælleskonference var der 32 deltagere med stor deltageraktivitet, spændende foredrag og
enighed om et vellykket arrangement. Vi fortsætter med at afholde Fælleskonference en gang om
året.
Deltagerne gav udtryk for:
en gennemgående oplevelse af et trygt rum, hvor der både er fællesskab og forskellighed. Et sted,
hvor man kan være undersøgende og reflekterende, og hvor man kan være rummelig og
modtagende - lade sig bevæge.
Et sted, hvor man i åbenhed mærker hinanden, hviler trygt i fællesskabet og oplever det givende
ved mellemmenneskelig kontakt og samvær.
Et sted, hvor det psykoanalytiske og analytiske er det fælles tæppe, vi står på, og hvor denne
tænknings anvendelse i verden udenom kan undersøges, og hvor andre tænkemåder kan inviteres
ind til dialog. (Se alle de afsluttende deltagerbemærkninger på FPAP.dk)

Fra andre afholdte arrangementer
DSPBU afholdt i oktober et inspirerende seminar med May Nilsson, Stockholm
om ”Psykoterapeutisk arbejde med relationsforstyrrede børn”, herunder betydningen af arbejdet
med børnenes forældre.
DSAP holdt i sidste weekend af november i samarbejde med Jung Instituttet et kursus for
supervisorer. Dette kursus var en succes med i alt 20 deltagere fra Norge, Sverige, Estland, Polen,
Storbritannien og Danmark. Supervisionskurset bestod af en blanding af foredrag v/ Jan Wiener fra
London og Gunilla Midböe fra Sverige og refleksions- og supervisionsgrupper (Se mere på FPAP.dk)

Nyheder fra medlemsforeningerne:
Psykodynamisk filmklub i København fortsætter. Program for foråret 2017 kan ses på fpap.dk.
DSPBU fejrer sit 25 års jubilæum den 15./16. september 2017 med titlen ”You – Me – and All the
Others. We are always more than two – reflections on triangular relationships”. (Se mere på
fpap.dk og dspbu.dk)
DSPBUs læsekreds i København for psykologer og børnepsykiatere med interesse for
psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi med børn, unge og deres familier fortsætter i foråret
2017. (Se mere på fpap.dk og dspbu.dk)
DSPBU udbyder to supervisionsgrupper med henblik på autorisation. En på Fyn og en i København.
(Se mere på fpap.dk og dspbu.dk)
DSPP har udsendt nyhedsbrev med blandt andet oplysninger om, at der i Aarhus er en studiekreds
med 4-5 deltagere, og at filmklubben holder filmforevisning ca. 3 gange per semester, hvor der
deltager ca. 6-7 personer. Selve aftenen afholdes på Center for Spiseforstyrrelser. (Se mere på
fpap.dk)
IGA/Århus afholder seminar med den engelske gruppeanalytiker Farhad Dalal fredag den 27.
januar 2017 kl.13.00-16.00 på Center for Spiseforstyrrelser i Risskov. (Læs mere på fpap.dk og igaaarhus.dk)
Jung Instituttet afholder konference om ”Abandonment” den 19. maj med Katrin Asper og Joy
Schaverien. (Se mere på cg-jung.dk)

Ny litteratur:
Lars Rasborg: ”Miljøterapi med børn og unge”. Akademisk Forlag 2016
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