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Nyt fra styrelsen
I juni venter et spændende oplæg fra Kreds Fyn, hvor du har mulighed for at stifte bekendtskab
med hypnose. Så husk at sætte kryds i kalenderen, hvis du kunne tænke dig en hyggelig aften
med kollegaer fra hele Fyn – og ikke mindst mulighed nye faglige input.

Fyraftensmøde
Hypnose - med særligt fokus på behandling
v/Psykolog Jannie Kildested
Fyraftensmøde m. foredrag om Hypnose - med særligt fokus på behandling af børn v. Psykolog
Jannie Kildested.
Foredrag om hypnose og dens anvendelighed; hvad hypnose ér, og områder hvor den er særlig
anvendelig, herunder behandling af søvnproblemer, angst, lavt selvværd, traumer, smerte og
forberedelse af operationer hos både børn og voksne. Noget af forskningen vil nok overraske!
Hypnose mod omsorgstræthed
Under oplægget vil Jannie lave en hypnose specielt rettet mod at afhjælpe omsorgstræthed.
Denne session er du, som deltager velkommen til at optage og tage med hjem til senere brug.
Om Jannie Kildested:
Jannie Kildested er cand.psych. og specialist i psykoterapi.
Hun har igennem de sidste 10 år arbejdet dagligt med hypnose i privat praksis både med børn og
voksne. Hun bruger desuden hypnose både individuelt, i parterapi og i grupper.
Hun har desuden startet “Kraftspring”, som er behandling til børn med angst med en blanding af
kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi. Hun har "Center for hypnoterapi", hvor hun underviser
andre i brugen af hypnose, ligesom hun også underviser i DP. Hun er forfatter til “Hviskefolket og
de dejlige underjordiske haver” – en børnebog med hypnotiske teknikker, der udkom i 2018.
Tid:
Torsdag den 13. juni 2019 siger vi velkommen til oplæg ved Pyskolog Janni Kildested.
Dørene åbnes
Kl. 16:30, så man lige kan nå at ankomme, sige hej til hinanden og få lidt godt til ganen. Jannie
Kildested er på fra kl.17:00- kl.ca. 18:00.
Omkring kl. 18.30 vil der blive serveret noget aftensmad. Hvis du er vegetar, gør da venligst
opmærksom på dette ved tilmelding. Der vil ligeledes blive serveret kaffe, vand og sodavand.
Sted

Det hele foregår på SDU, lokalet KUEBN. Se parkeringsvejledning nederst.
Deltagergebyr
Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn.
Tilmelding
Senest fredag den 7. juni før kl. 12:00. Tilmelding sker via mail til: kreds.fyn@dp-decentral.dk
med navn, medlemsnummer samt oplysning om hvorvidt du ønsker at spise med, da vi
forudbestiller maden. Der er begrænset antal pladser, så meld dig endelig til nu. Skriv ”Hypnose” i
emnefeltet på e-mailen.
Arrangører:
DP Kreds Fyn

Følg med i, hvad der sker i Kreds Fyn
Husk du altid kan følge med i, hvad der sker i Kreds Fyn på vores hjemmeside:
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/kreds-fyn/ eller på vores facebookgruppe ’DP Kreds Fyn’.
Hvis du bliver medlem af denne lukkede gruppe, får du et forum, hvor du kan komme i kontakt med
kredsens medlemmer, lave debatindlæg og få påmindelser om arrangementer.

Hvem får nyhedsbrev
Arbejder du på Fyn og er medlem af DP, så er du automatisk medlem af Kreds Fyn.
Du kan tilmelde dig Kreds Fyns nyhedsbrev ved at sende mail til: dp.kreds.fyn@gmail.com eller
følge os via Facebook ”DP Kreds Fyn”. Så får du hurtig besked om vores arrangementer.

Parkering hovedindgang
Der er få parkeringsmuligheder ved hovedindgangen. For at finde vej til lokalet 'Kuben' fra
hovedindgangen, skal du dreje til højre ned ad gangen 'medietorvet'. Lokalet ligger helt nede for
enden af denne gang.
Parkering indgang S
En anden mulighed, er at parkere via Fioniavej fra Munkebjergvej. Her kan du holde på
parkeringsplads P7 og entrere via indgang S. Lokalet ligger et stenkast fra indgang S.

