Nyhedsbrev marts 2017
Indkaldelse til delegeretmøde 2017
Hermed indkaldes til delegeretmøde i FPAP onsdag den 26.4.2017 kl. 19:00 – 21:00
Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen på info@fpap.dk senest 12. april 2017

Fælleskonference 2017
Fælleskonference 2017 finder sted den 10.-11.november på Liselund i lighed med tidligere år.
Også til uændret pris.
Programmet kommer til at følge skabelonen fra tidligere år med storgruppe fredag eftermiddag og
sidst på lørdag formiddag inden afskeden, samt drømmematrix lørdag morgen. Dertil kommer
hovedforedrag og parallelsessioner. Fredag aften er der film. Arrangementsgruppen vil gerne
invitere alle til at overveje, om de brænder for et emne, som de gerne vil diskutere med kolleger .
Især vil vi gerne bede alle nye medlemmer af selskaberne, som har afsluttet deres uddannelse om
at overveje at præsentere sit arbejde ved et indlæg på Fælleskonferencen.
Følg med i udviklingen af programindhold på hjemmesiden www.fpap.dk
På gensyn
Arne Vestergaard, Bodil Roved, Marianne Malm, Mette Seir Helms, Peter Ramsing og Tove Mathiesen

Nyheder fra medlemsforeningerne:
DSAP: Den 19. maj arrangerer C.G. Jung instituttet en en-dags konference i København med titlen:
Abandonment, med oplægsholdere fra Schweitz og UK. (Læs mere på fpap.dk)
7.-8. oktober er der desuden en 2-dages konference i København om drømme. (detaljer kommer
senere)
Der er to hold i gang på den 6-årige uddannelse i Analytisk psykologi med 8 kandidater på sidste år
og 15 på 2. år.

I 2018 udbydes det etårige grundkursus i analytisk psykologi med start i feb. 2018. Læs mere på
fpap.dk

DSPBU’s 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” har hovedtalerne Margaret
Rustin, Michael Rustin og Liselotte Grünbaum (Se mere på dspbu.dk)
DSPBU har udover læsekreds i København nu også etableret en læsekreds i Odense for psykologer
og børnepsykiatere med interesse for psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi med børn, unge
og deres familier. (Se mere på dspbu.dk)
DSPBU har nu oprettet sin første supervisionsgruppe med henblik på autorisation i København.

Psykodynamisk filmklub i København fortsætter. Program for foråret 2017 kan ses på fpap.dk.

Afholdte arrangementer
GAS: 25. januar var der inviteret til Nytårskur i GAS. 30 tilmeldte gæster mødte op og aftenen blev
indledt af 2 inspirerende og appetitvækkende oplæg omkring mad, mennesker og måltid under
temaet "Måltidet i gruppen - gruppen i måltidet". Veloplagte oplæg af Jan Kragh Jacobsen og
Michael Hvid Münchow, efterfulgt af fælles grupperefleksion over aftenens tema. Aftenen blev
afsluttet med indtagelse af et fælles måltid: Hummer, Østers & Cava. En tradition er nu født i GAS,
vel mødt næste år.
ISTDP Danmark meddeler, at der for tredje gang i København er blevet afholdt et tre dages
”immersion”-seminar med Allan Abbass MD, FRCPC, Professor and Director of Centre for Emotions
& Health, Faculty of Medicine, Dalhousie University. Emnet for denne immersion var: KEEPING UP
THE PRESSURE IN ISTDP – ASSESSMENT AND TREATMENT OF THE HIGHLY RISISTANT CLIENT.
Arrangementet var meget vellykket og havde 75 deltagere. Dr. Abbass kommer igen til næste år,
også i januar. Mere herom senere.
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