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Nyt fra bestyrelsen
Sommeren er over os, og Kreds Fyn holder en lille pause for fyraftensmøder, men i
slutningen af august kan medlemmer se frem til et oplæg, denne gang rettet mod
nyuddannede psykologer, og i starten har Kreds Fyn inviteret musikterapeuten Gunna
Strange forbi til et spændende indslag.
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.
Husk at holde jer opdateret på mailen og Facebook, hvis i ønsker at deltage i de
forskellige arrangementer.

Fyraftensmøde
For nye medlemmer - nyuddannede
v/Kreds Fyn

Kreds Fyn indbyder til møde for nyuddannede.
Aftenens tema vil omhandle praktiske erfaringer og input til at gebærde sig som ny i
psykologfeltet.
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål til et panel af nye og erfarne
psykologer.
Samtidigt får I mulighed for at høre kort om Kreds Fyn og hvad vi står for.
Sted og tidspunkt: Mødet kommer til at foregå i Kuben på SDU fredag den 30. august kl.
16.30 med oplægsstart kl. 17:00.
Deltagergebyr Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn.
Tilmelding Seneste tilmelding er fredag den 23. august til mail kreds.fyn@dp-decentral.dk
med navn, medlemsnummer samt oplysning om hvorvidt du ønsker at spise med
Forplejning vil være for hånde i form af Pizza og sodavand – Meld gerne ind i tilmeldingen
om I ønsker at spise med

Arrangører:
DP Kreds Fyn

Fyraftensmøde
Musikterapi
v/musikterapeut Gunna Strange
Den 1. oktober venter et spændende oplæg med musikterapeut Gunna Strange.
I starten af august vil du kunne læse mere om, hvad aftenen mere specifikt vil byde på. Så
hold dig opdateret på mailen og Facebook, hvis du er interesseret.
Du kan allerede tilmelde dig nu til mail kreds.fyn@dp-decentral.dk med navn,
medlemsnummer samt oplysning om hvorvidt du ønsker at spise med.

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 eller er jobsøgende 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 Dansk psykologforening
eller følge os via Facebook ”DP Kreds Fyn”. Så får du hurtig besked om vores
arrangementer.

