
Marts 2021 

 

Nyhedsbrev fra Frederiksborg Kredsen 

 
I 2020 holdt vi årsmøde i Frederiksborg Kredsen på Røsnæs i Kalundborg med kursus i ”Naturterapi” ved 

Lasse Thomas Edlev med efterfølgende generalforsamling i sommerhus i nærheden, og i september holdt vi 

kursus i ”Mentaliseringsbaseret Psykoterapi” ved Sebastian Simonsen på Konventum i Helsingør. 

I 2021 havde vi annonceret, at vi ville holde årsmøde og generalforsamling d. 7. maj, men vi har set os 

nødsaget til at udsætte begge dele til d. 29. oktober pga. den aktuelle Corona situation.  

 

Vi har været så heldige at Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen har sagt ja til at komme 

om morgenen fra kl. 8-9 før generalforsamlingen, så nu har du chancen for at stille spørgsmål til Eva. Tænk 

over eller kontakt os omkring temaer, som I ønsker drøftet med Eva. 

Efter Evas besøg er der generalforsamling og frokost, og efter frokost holder Hüseyin Duygu foredrag om at 

være tidligere torturoffer, og hvilken pris torturen har haft for ham. Hüseyin har skrevet bogen: ”Der findes 

ingen undskyldning for tortur”, og er dansk statsborger men bosat i Tyrkiet, og han beskriver sit oplæg 

sådan her: 

 

”Jeg vil i mit foredrag indledningsvis fortælle kort om hvem jeg er, min uddannelse og mit arbejde. 

Derudover handler foredraget om min barndom i Tyrkiet, fængselsopholdet, flugten til Danmark, 

rehabiliteringen i Danmark samt torturens pris.” 

 

Links: 

https://www.berlingske.dk/samfund/torturoffer-smerten-sidder-bag-oejnene 

 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-12-10-torturoffer-jeg-ville-vaere-et-andet-menneske-uden-

danmarks-hjaelp 

 

Efter Hüseyins foredrag vil Belinda Labrosse fra styrelsen i Frederiksborg Kredsen fortælle lidt om 

behandlingssteder og -muligheder for torturofre i Region Hovedstaden, da hun har arbejdet på det 

tidligere RCT/nu Dignity, hvor Hüseyin i sin tid fik begandling. 

 

Årsmødet og generalforsamlingen afholdes fredag d. 29/10-21 kl. 9-16 på Pharmakon, Milnersvej 

42, 3400 Hillerød. 

 

Program for dagen: 

8.30-9.00:   Morgenmad 

9.00-10.00:  Besøg af Eva Secher Mathiasen 

10.00-10.15:  Kaffepause 

https://www.berlingske.dk/samfund/torturoffer-smerten-sidder-bag-oejnene
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-12-10-torturoffer-jeg-ville-vaere-et-andet-menneske-uden-danmarks-hjaelp
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-12-10-torturoffer-jeg-ville-vaere-et-andet-menneske-uden-danmarks-hjaelp


10.15-11.30:   Generalforsamling  

11.30-12.30:   Frokost 

12.30-14.30:  Foredrag ved Hüseyin Duygu 

14.30-14.45:  Kaffe og kage 

14.45-15.45:  Behandlingssteder og -muligheder ved Belinda Labrosse 

 

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af ”Regelsæt 2018-2021” fra Dansk Psykolog 

Forening, som du kan finde på www.dp.dk, og her kan du også læse om kredsens formål, hvem der 

er medlemmer af kredsen og om styrelsen. 

 

Vi vil opfordre medlemmerne til at stille op til styrelsen, da vi mangler nogle flere aktive. Det kan 

være både sjovt og hyggeligt at mødes og planlægge arrangementer for medlemmerne, og vi får 

tilskud fra Dansk Psykolog Forening til kurser, fyraftensmøder o. lign. 

 

 

Tilmelding: 

Bindende tilmelding til årsmøde og generalforsamling d. 29/10-21 inden d. 24/9-21 på 

frederiksborg@dp-decentral.dk med navn og medlemsnummer, og samtidig betaling af 300 kr. som 

dækker frokost, kaffe og kage på konto: 0400-4012353931 (Lån & Spar) med navn og 

medlemsnummer.  

 

 

 

Med venlig hilsen Styrelsen for Frederiksborg Kredsen 

Signe Hjortkjær, Nina Ostenfeld, Nina Anker og Belinda Labrosse 
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