
Kreds Vejle inviterer til 

 

Temadag med chefpsykolog Lars J. Sørensen samt generalforsamling 

 

Torsdag d. 22. Maj kl.10-17 inviterer kredsen til temadag med chefpsykolog Lars J. 

Sørensen under temaet ”Skam og psykisk sygdom” med efterfølgende 

generalforsamling.  

 

Til inspiration her et uddrag fra Lars J. Sørensens seneste bog “Skam – medfødt og 

tillært. Når skam fører til sjælemord”:  

 

“Vi har en medfødt skam, der er sund og hensigtsmæssig, fordi den basalt er 

følsomme sansninger af verden og dens urimeligheder. Hvis der bliver der taget 

vare på denne medfødte skam, bliver den vores menneskelighed. Hvis  den 

medfødte skam ikke bliver påagtet, udsættes man for umenneskelige 

opvækstbetingelser, og risikerer selv at blive umenneskelig. Skam er nemlig knyttet 

til selvet, så samtidig med at vi lærer verden at kende, dannes også vores 

selvforståelse. Forkrøbles vores selvforståelse er det sjælemord, der alt for let kan 

føre til vold og overgreb – og i værste fald til mord eller selvmord.” 

 

Der bliver tid til spørgsmål, refleksioner og debat over emnet, og bogen kan købes.  

 

Dagsorden for generalforsamling:  

 

a. Valg af dirigent 

b. Fastsættelse af forretningsorden 

c. Beretning om kredsens virksomhed v/formand Lisbeth Thuesen 

d. Godkendelse af regnskabet v/ kasserer Pia Gasberg 

e. Fastsættelse af forslag til driftsbudget 

f. Valg af kredsstyrelse 

g. Eventuelt 

 

Interesserede kandidater er velkomne til at stille op. Alle medlemmer genopstiller.  

 

Punkter til evt. sendes til foreningens kasserer Pia Gasberg på e-mail 

psykolog@piagasberg.dk senest torsdag d. 8. Maj.   

 

Vi håber at se så mange som muligt. Vi har ikke e-mail adresser på alle 

medlemmer, og opfordrer dig derfor til at fortælle din kollega om arrangementet. 

Vel mødt!  

 

Med venlig hilsen 

Styrelsen 

 

Det praktiske:  

mailto:psykolog@piagasberg.dk


Tid:  Torsdag d. 22. Maj kl. 10.00 – 17.00. Generalforsamling kl. 17.00 – 18.00. 

Morgenmad kl. 9.30 – 10.00.  

Sted: Lille sal, ”Bygningen”,  Ved Anlæget 14B,  7100 Vejle  (indgang gennem 

butikscentret mary's)  

Pris: 300 kr. for temadagen. Generalforsamlingen er gratis. Kun kredsens 

medlemmer har stemmeret på generalforsamling.  

Tilmelding: Til psykolog@piagasberg.dk senest torsdag d. 8. Maj (af hensyn til 

forplejning). Betaling ved overførsel, Lån & Spar Bank, konto nr. 0400 – 401 26 12376 

eller ved elektronisk fakturering. Kun individuelle tilmeldinger accepteres. Der vil 

være fuld forplejning hele dagen.  

Kursusbevis: Der vil blive udstedt kursus bevis.  
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