Kreds Storstrøm
Kursus med efterfølgende generalforsamling og middag
Fredag 29. januar 2016 på Babette
Generalforsamling kl 16.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle fra kredsen kan deltage i
generalforsamlingen uden at tilmelde sig kursus og middag. (Send gerne mail om hvis I kun
deltager i generalforsamlingen). Send gerne punkter til dagsorden til Benedicte
(reventlow@nyraad.net)

Kreativ Supervision med Psykodrama
Workshop med Sissel Kristianne Helberg Bøhn
Du inviteres til en dag, hvor vi vil dele erfaringer og oplevelser fra vores terapi/behandler praksis,
og hvor vi vil belyse temaer, vi er optaget af i den sammenhæng.
Psykodrama er en anerkendt og brugt metode inden for supervision.
Metodens kreative potentiale kan bringe nyt lys ind i situationer og gennemskue, hvad der er på
spil. Ved brug af psykodramateknikker åbnes der op for nye perspektiver og indsigter og man får
hjælp til at skille tingene ad og få en større klarhed i både det, der sker for klienten og i samspillet
med klienten.
En øget forståelse for det, der udspiller sig både i mødet med vore klienter, og på de sider af os
selv, der bliver berørte, vil styrke vores integritet og fleksibilitet i terapeutrollen.
Workshoppen er både for dig med erfaring, der har brug for lidt påfyld og inspiration i din praksis,
og for dig, der måske så småt er i gang med klient praksis og har brug for fokus på temaer omkring
at være ”ny” i behandler/terapeut-rollen. Der lægges op til aktiv deltagelse i samspil med de andre i
gruppen. Alle temaer og problemstillinger er velkomne.

Workshopholder Sissel Kristianne Helberg Bøhn:
Uddannet psykodramaterapeut/regissør ved Norsk Psykodrama Institutt.
Efteruddannelse i kropsterapi, og har klinisk kompetence i gruppeterapi.

Har egen praksis med terapigrupper, kurser, undervisning, supervision og individuelle
konsultationer, med praksis både i Norge, Danmark og Spanien.
Mange års erfaring med traumebehandling/seksuelt misbrugte.
Lærer i psykodrama ved Institut for Kunstterapi i Norge og Danmark siden 2002.
Godkendt psykoterapeut af The European Association for Psychotherapy.
Sted: Vordingborg Danhostel, Præstegårdsvej 16, 4760 Vordingborg.
Middag: Kl 18.00 Restaurant Babette, Kildemarksvej 5, 4760 Vordingborg.
Deltagerkreds: Medlemmer af DP, men til generalforsamlingen udelukkende medlemmer fra
Kreds Storstrøm.
Tid: Fredag den 29. januar 2016.
Kursus: kl. 10 – 16.
Generalforsamling: kl. 16.30
Tilmelding: Inden 5. januar 2016.
Mail tilmelding til kursus og middag til: regionsyd@msn.com. Ved betaling er tilmelding gældende.
Kursus og fortæring kr. 1000,- inkl. moms.
Indbetaling Lån & Spar bank, reg. nr. 0400, kontonr. 4012446026.

