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PLANERNE FOR 2020 

Vi er i fuld gang med at planlægge kursus og fyraftensmøder for 

2020. Til venstre kan I se de datoer der ligger fast og også hvilke 

emner vi planlægger, men hvor datoerne endnu ikke ligger helt 

fast. På vores facebookside vil de blive lavet som begivenheder, 

efterhånden som de bliver booket, så der kan I altid finde dem.  

Vi vil rigtig gerne stadig høre jeres forslag, så hvis du har en god 

ide, virkelig synes at du mangler viden om noget bestemt, eller 

helt vildt gerne vil engagere dig på en eller anden måde, så skriv 

endelig til os.  

Efter afholdelse af foråret og sommerens fyraftensmøder, 

besluttede vi, at fyraftensmøderne er gratis for medlemmer af 

PSKS. Det betyder altså, at fremadrettet vil alle fyraftensmøder 

være gratis for medlemmer af PSKS. For ikke-medlemmer der 

ønsker at deltage i fyraftensmøderne, er der stadig et 

deltagergebyr. 

GENERALFORSAMLING 

D. 28. november kl. 16-18 afholdt vi Generalforsamling på Dansk 

Psykologforening i København. Der var en lille håndfuld 

deltagere, så tak til jer der prioriterede det.  

Efter vores første år kan vi med glæde meddele at vi har 78 

medlemmer og et lille overskud på kontoen. Begge dele er vi ret 

stolte af.  

KONFERENCE-NYT 

I skrivende stund arbejdes der hårdt på at planlægge en stor 

sexologisk konference i Aalborg november 2020. Konferencen 

bliver et samarbejde mellem EFS (European Federation og 

Sexology) og NACS (Nordic Association of Clinical Sexology). I 

kan læse mere her: https://europeansexologycongress.org/ 

Vi skal nok sørge for at holde jer opdateret, og vil opfordre alle der 

går med den slags drømme, om at lægge hovederne i blød og være 

klar til at indsende abstracts, når den tid kommer.  

ARRANGEMENTER I 2020 

Fyraftensmøder: 

• Hvordan taler du med 

forældre og børn om 

seksualitet? Dato: 15. april, kl. 

17.00 – 18.30. Sted: DP 

København 

• Seksuelle tændingsmønstre. 

Dato: 13. maj, kl. 17.00 – 18.30. 

Sted: DP Århus 

• Aseksualitet 

• Handisex 

• Sexelancen 

Kurser: 

• Temadag om kønsidentitet. 

Dato: 2. juni kl 9.00 – 16.00 

Sted: DP København 

Andet: 

Generalforsamling: Dato: 12. 

november, kl. 16-18. Sted: DP 

København 

Læs mere om vores arrangementer på 

vores hjemmeside: 

https://www.dp.dk/decentrale-

enheder/psykologfagligt-selskab-for-

klinisk-sexologi/  
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