ACBS Denmark
Association for Contextual Behavioral Science Denmark

ABCS Denmark er den danske
underafdeling af ACBS international,
som er et verdensomspændende
fagligt fællesskab organiseret
omkring interessen for og
udviklingen af Contextual Behavioral
Science - herunder ACT og RFT
(www.contextualscience.org)
Du kan læse mere om ACBS
Denmark på hjemmesiden:
www.acbsdenmark.dk
ABCS Denmark åbner nu for
medlemsskab og inviterer i
forbindelse hermed til 3 spændende
sammenkomster med fokus på ACT,
fællesskab og gensidig sparring.
ACBS Denmark arrangementer
København
3/10-2013 kl. 16:30-18:30
Århus
4/12-2013 kl. 15:00-17:00
København
24/1-2014 kl. 16:30-18:30

Medlemsafgift
Medlemsafgift ACBS Denmark
300,- per år for professionelle
150,- per år for studenter

Medlemsskab og tilmelding
Tilmelding samt ansøgning om
medlemsskab sker online på
www.acbsdenmark.dk

Invitation til alle ACT interesserede!
ACBS Denmark åbner nu for medlemsskab og inviterer i
forbindelse hermed til 3 spændende arrangementer.
Den 3/10-2013 byder bestyrelsen i ACBS Denmark
velkommen og fortæller om den danske underafdeling
og håber på dialoger med de fremmødte om
perspektiverne med underafdelingen. Vi har desuden
den store glæde at Kelly Wilson som er en af
ophavsmændene til ACT vil komme og holde et oplæg
om et aktuelt emne indenfor ACT.
Den 4/12-2013 byder bestyrelsen i ACBS Denmark
velkommen og fortæller om den danske underafdeling
og håber på dialoger med de fremmødte om
perspektiverne med underafdelingen. Desuden
præsenterer ACBS Denmark nogle spændende oplæg
om ACT i Århus med lokale ildsjæle på programmet
(mere herom inden længe).
Den 24/1-2014 holder Thomas Gustavsson et oplæg om
Fokuseret ACT i København. Thomas Gustavsson har
spillet en stor rolle i implementeringen af ACT i Sverige
og er en populær forelæser inden for ACT. Han har
sammen med Kirk Strosahl & Patricia Robinson skrevet
bogen ”Focused ACT” som allerede er en stor succes i
både ind- og udland.
Alle med interesse for ACT ønskes varmt velkommen.
Arrangementerne er gratis for alle som er medlem af
ACBS Denmark.
Gebyr for deltagelse i ovenstående arrangementer for
ikke-medlemmer er 150,-. Såfremt man herefter ønsker
at tilmelde sig ACBS Denmark fratrækkes dette gebyr
medlemsafgiften.

Yderligere information: www.acbsdenmark.dk

