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Nyt fra bestyrelsen
Efteråret er indtruffet og hermed også nye oplæg fra Kreds Fyn. I starten af oktober 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.
Ikke mindst - husk at holde jer opdateret på mailen og Facebook, hvis i ønsker at deltage i
de forskellige arrangementer.

Fyraftensmøde
Musikterapi
v/ Musik Pæd. Cand. Psych. GIM Terapeut
Gunna Strange
Musikterapi og anvendelse af musik i behandling er et område i rivende udvikling.
Med udgangspunkt i den receptive musikterapi Guided Imagery and Music, GIM, og
afledte former; vil jeg fortælle om receptiv musikterapi, og om hvordan lyttemusik bliver
brugt i behandling. Lyttemusik vil indgå som en integreret del af oplægget.
Tid
Tirsdag den 1. oktober 2019 siger vi velkommen til oplæg ved musik.pæd.cand.psych GIM
terapeut Gunna Strange.
Dørene åbnes
Kl. 16:30, så man lige kan nå at ankomme, sige hej til hinanden og få lidt godt til ganen.
Gunna Strange 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, i lokalet U153, Se parkeringsvejledning nederst eller hent appen
´SDU mobile´, hvor du kan finde et kort over universitetet.

Deltagergebyr
Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn.
Tilmelding

Senest fredag den 27. september. 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 ”Musik” i emnefeltet på
emailen.
Arrangører
DP Kreds Fyn

Årsmøde 2019
Husk der er årsmøde den 21. september – vi håber at se rigtig mange psykologer fra Fyn!
Årsmødet foregår på og i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense.
Temaer for årsmøder
ICD-11 er et af temaerne og KeyNote speaker Professor Geoffrey M. Reed, Psykolog og
Senior Project Officer i WHO vil give et overblik over highlights og de største ændringer i
ICD-11, og hvad det betyder for diagnosticering og den kliniske praksis.
Derudover udbydes i alt 13 parallelsessioner indenfor temaerne børn og unge, ICD-11 og
personlighedsforstyrrelser, e-health, somatik og et ‘a-la-carte’ spor med ny forskning
indenfor arbejds- og organisationspsykologi.
Endelig præsenteres modtagerne af junior- og seniorforskerpriserne.
Det koster 550 kr. at deltage og 200 kr. for studerende og arbejdsledige

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.
Parkering hovedindgang
Der er få parkeringsmuligheder ved hovedindgangen. For at finde vej til lokalet U153 fra
hovedindgangen, skal du følge den store hovedgang indtil du på venstre hånd når til en sidegang,
der hedder Krogene. Du skal forbi Starbucks og en kantine inden du når hertil, Lokalet ligger helt
nede for enden af denne gang.
Parkering ved svømmehallen
En anden mulighed, er at parkere ved parkeringspladsen nær SDU-svømmehal. Indstil din GPS til
svømmehallen Syddansk Universitet, og du vil blive ledt om til den rette parkeringsplads. Parker
ned mod den store hvide, moderne bygning forenden af parkeringspladsen og entre, hvor

nedenstående kort vider ”indgang”.
Du kan også finde et kort over SDU via denne hjemmeside:

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/563cb8dd423b7d
0540c9a
25a

