
Stiftende generalforsamling  

Psykologisk selskab for Religionspsykologi og 

Eksistens 

Dato: 4. oktober 2022 kl. 16-17.30 

Mødet var på zoom med 25 deltagende personer online.  

Tilstede: Aida H. Andersen, Peter la Cour, Heidi Frølund Pedersen, Sebastian Bloch, Caroline 

Lind, Solvej Slouborg, Karen Lise Gaardsvig, Suh Jacobsen, Maj-Britt Engedal Jakobsen, Louise 

Sølvsten Nissen, Simone Ingemann Kusk, Cecilie Evans Jensen, Silje Jøssing, Michelle Lind 

Kappel, Inger Chercka, Sheila Naja Kraglund, Camilla Løndorf  Rosenkrands, Carrie Lynne 

Lautrup, Karin Dørum, Birita L. Jóandóttir, Rebecca Baltzer Stidsen, Amalie Vigsø Hovaldt, Rene 

Pedersen, Dorte Toudal Viftrup, Irene Rønn. 

 

1.                  Aida byder velkommen, foreslår Peter som ordstyrer. Valg af referent  

Dorte vælges som ordstyrer, og Peter som referent. Peter forklarede mødets struktur og formalia. 

2.                  Orientering om baggrunden bag dannelse af selskabet v Aida 

Aida præsenterer fællesskabet omkring religionspsykologien i forskning og praksis (den 

religionspsykologiske klub) samt vigtigheden af viden og psykologisk erfaring indenfor 

religionspsykologi og eksistens. 

Fagligt fællesskab og en fælles forståelse af sundhed som fire-dimensionel. (Aidas slides 

vedhæftes). Religionspsykologien som en faglig paraply der dækker over forskellige 

livsorienteringer. Religionspsykologisne som en fagdisciplin udvikles hele tiden i et didaktisk 

forhold med praksis og forskning/teori. Begge dele er centrale for selskabets virke. 

Ideer startede i 2020 – to-årigt langt proces med psykologforeningen. 

3. Påtænkte aktiviteter i selskabet v Heidi. 

Udveksling af ideer til selskabets aktiviteter/kurser –ønskede mødetidspunkter v Heidi 

Vi ønsker at samle folk, fordi det er vigtigt ift at udvikle forskning, undervisning, praksis, etc. 

Vi har booket et symposium torsdag den 19. januar kl. 13-18 på Institut for Psykologi på SDU 

(fysisk fremmøde), men det er ikke lagt fast, hvad indholdet skal være, og hvor meget der skal 

være der 

Vi forpligter os til: To aktiviteter om året og én årlig generalforsamling, jf. Psykologforeningen 

 

Forslag:  

Caroline: Retningslinjer for Åndelig-eksistentiel omsorg – tale om dem? Dorte og Caroline har 

været med til at udvikle dem for Sundhedsstyrelsen anbefalinger til det Palliative felt. 

Rebecca: Generel inspiration omkring det religionspsykologiske felt – state of the art 



Carrie: Hvad der rører sig i DK – state of the art. Hvordan bruger man en klients egen trospraksis i 

terapi, hvad ved vi om, hvordan man bruger det? 

Heidi: Erfaringsudveksle – klinisk udveksling 

Sebastian: åbent symposium – invitere bredt ud og have en åben og bred erfaringsudveksling 

Silje: Flygtninge der ofte er religiøse, har skrevet speciale om religiøs coping i en traumatiseret 

muslims gruppe 

Peter: Praksis – kunne man overveje erfa-grupper, hvor man superviserer hende på dette område, 

ide om fyraftensmøder en aften, hvor der er et kort oplæg, forslag til symposium: eksistentielt ikke-

helbred, 

Camilla: Sorgbearbejdning, og tro ift det 

Karin: frygt for krig, økonomisk ruin, generelt tidens påvirkning af livsomstændigheder 

Sheila: Tale mere åbent om spiritualitet og de problemstillinger, som der er forbundet med at være 

en psykolog, der arbejder med dette område. 

Peter: ideen med selskabet er jo også, på sigt at kunne udvikle og slå kompentencegivende kurser 

op ifm efteruddannelse 

Suh: Sekterisk udfordringer – hvordan vi forholder os til det? Drøfte i dette forum, hvor vores 

grænser og kompetencer går. Etisk del af praksis ift den religionspsykologiske profil. 

Aida: Mange kliniske ønsker i gruppen. 

Michelle: Viden om forskningslitteraturen bag vil være meget relevant – det kursus som Aida har 

udviklet. Det fundament, som er det materiale, har været meget brugbart. Bruge det som et 

symposium. 

Heidi: Vigtigt at klinisk praksis er forankret empirisk, teoretisk forskning. 

Cecilie: Nå flere studerende ved at tilbyde todages kurser til studerende. Bruge selskabet til at 

komme ud på psykologi-studierne. 

Sebastian: Åndelig dannelse, dykke ned i det almene menneskelige forhold til åndelig udvikling og 

dannelse. 

Dorte: børn og unges åndelige udvikling og dannelse i almene tilbud; skole, børneområdet, etc. 

Begrebsafklaring, etc. Fælles sprog 

 

5. Vedtagelse af vedtægter v Peter 

Minimum 30 betalende medlemmer for at danne et selskab.  

Selskabet funderer sig psykologisk (ikke teologisk eller andet) 

Standardvedtægter, vedhæftet. 

Peter gennemgår dem ikke detaljeret, men vi får en hjemmeside på DP, hvor de kommer til at 

lægge. 

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 



 

6. Fastsættelse af kontingent v Peter 

Forslag til årligt kontingent på 150kr. 

Rebecca forslår nedsat kontingent til studerende. 

Forslag studerende på 100 kr. 

 

7. Valg af styrelsesmedlemmer v Peter 

Alle inviteres ind til at blive medlemmer at styrelsen: Carrie, Sebastian og Cecilie vil gerne være 

med i styrelsen.  

Nye deltagere:  

Carrie: psykolog@baekkely.dk 

Cecilie: Cecilieevansj@hotmail.com 

Sebastian: sbloch@health.sdu.dk 

Udover de stiftende medlemmer:  

Peter: peterlacour@mail.dk 

Aida: ahandersen@health.sdu.dk 

Heidi: heidifrolund@clin.au.dk 

Dorte: dviftrup@health.sdu.dk 

 

8. Eventuelt 

Sikre, at alle medlemmer der har været til den stiftende generalforsamling har videregivet deres 

oplysninger til Aida. 

 

Konstituerende møde umiddelbart efter GF: 

Formand: Aida Hougaard Andersen 

Næstformand: Heidi Frølund Pedersen 

Kasserer: Carrie Lynne Lautrup 

Menige medlem: Cecilie Evans 

Menige medlem: Sebastian Bloch 

Suppleant: Dorte Toudal Viftrup 

Suppleant - sekretær - hjemmeside, etc.: Peter la Cour 
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Næste møde tirsdag den 1. november kl. 20-21.30 (Aida sender zoom link)  


