ACBS Denmark

November 2013

ACBS Denmark har nu åbnet for medlemskab
og i den forbindelse, er der et inspirationsmøde
i Århus
D. 4 december kl. 15-17
Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital,
Nørrebrogade 44, Bygning 2C,
8000 Århus C.
Program:
Velkomst v/ ACBS bestyrelsesformand psykolog Ole Taggaard.
Tema: ACT anvendt i grupper.
Psykologerne Hanne Knudsen og Greta Lassen Lund fortæller om deres arbejde på
Arbejdsmedicinsk klinik med stress-ramte i grupper, hvor de anvender ACT.
Hanne og Greta har gennem de sidste 4 år arbejdet systematisk og dedikeret med at udvikle ACTintervention til folk ramt af stress.
Psykolog Louise Kronstrand Nielsen vil, med afsæt i sit arbejde med mennesker med helbredsangst
(hypokondertilstand), fortælle om de særlige muligheder der opstår for at arbejde i nuet, når ACT
anvendes i grupper.
Louise arbejder på Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser under Århus Universitetshospital,
hvor der forskes i ACT til både unge og voksne med funktionelle lidelser. Louise vil komme
omkring den forskning, der bedrives på klinikken. Desuden har hun psykologfirmaet SYNTESE i
Århus, hvor hun arbejder med individuel terapi, supervision samt underviser i ACT og mindfulness.
Louise er desuden medforfatter til bogen ”Mindfulness. En Manual til Træning af Bevidst Nærvær”,
som udkom i maj 2010 på Hans Reitzels Forlag.

ACBS Denmark

Oktober 2013

Tegn medlemskab af ACBS Denmark
Det er nu muligt at tegne medlemskab og støtte ACBS Denmark. Bestyrelsen har taget initiativ til
faglige arrangementer og informations møder i henholdsvis Århus og København med indenlandske
og udenlandske oplægsholdere. Se venligst invitationen til arrangementerne nedunder.
Tegner man medlemskab af ACBS Denmark deltager man gratis i disse møder. Derudover vil
medlemskabet give mulighed for at komme med på ACBS Denmarks terapeutliste og modtagelse af
nyhedsbreve. Medlemskab sikrer også mulighed for gratis annoncering af relevante arrangementer
på hjemmesiden og på ACBS Denmark facebook side. Endnu flere fordele af medlemskab af ACBS
Denmark er under udvikling, så der er god grund til at være med!
Gebyret for professionelt medlemskab af ACBS Denmark er 300 dkr. årligt (150 dkr. for studerende
og arbejdsledige). Medlemskab tegnes ved at udfylde formular og indsende. Medlemskab kan også
tegnes ved de faglige møder hvormed deltagelse i arrangementet er gratis.

Invitation til ACBS Denmarks arrangementer
ACBS Denmark åbner nu for medlemskab og inviterer i den forbindelse til 3 spændende
arrangementer i henholdsvis København og Århus. Læs her: Invitation til ACBS Denmarks
arrangementer.
Alle med interesse for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) landet over bydes velkommen.
Allerede den 3/10-2013 vil bestyrelsen i ACBS Denmark fortælle om den danske underafdeling, og
håber i den forbindelse på dialog med de fremmødte om perspektiverne med det danske ACBS. Det
første arrangement er med kort varsel, idet vi har den store glæde, at Kelly Wilson er i landet og har
sagt ja til at komme og holde et oplæg om et aktuelt emne indenfor ACT. Kelly Wilson er som
bekendt en af ophavsmændene til ACT og professor i psykologi ved universitetet i Mississippi samt
tidligere præsident af ACBS international.
Tilmelding til arrangementerne skal foretages ved at følge dette link: tilmeldingsformular

ACBS Denmark

Juni 2013

Lidt orientering:
Bestyrelsen i ACBS Denmark har siden valget haft to møder. Bestyrelsen består som bekendt af
Helle Enstrøm, Jens Einar Jansen, Cristina Nielsen, Mikael Knudsen, Rikke Kjelgaard og
undertegnede.
Vi arbejder på at åbne op for tilmeldinger til selskabet. Vi planlægger i den forbindelse møder for
kommende medlemmer med orientering om selskabet og general udveksling. Der vil desuden være
ACT faglige indslag og socialt samvær.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har et fagligt indslag, du gerne vil bidrage med. Møderne
kommer til at ligge i henholdsvis Århus og København ultimo oktober (under planlægning). Hvis
man melder sig til et møde, er der mulighed for at deltagergebyret kan modregnes gebyret for at
tegne medlemskab af selskabet.
Vi arbejder ligeledes på at udvikle hjemmesiden http://acbsdenmark.dk/ og har netop oprettet en
facebook side:https://www.facebook.com/ACBSDenmark
ACBS Denmark har ligeledes en side på ACBS international
hjemmeside http://contextualscience.org/denmark.
Endelig er der møde i forbindelse med Verdenskongressen i ACT i Sydney 8-12 juli. Deltagere i
kongressen, der er interesseret i det danske chapter mødes fredag d. 12.7. kl.12.15-13.00 (Location:
Mathews 310, level 3) jf. Programmet.
På bestyrelsens vegne, Ole Taggaard Nielsen.

ACBS Denmark

April 2013

ACBS Denmark har fra april 2013 fået en
bestyrelse.
Valget til bestyrelsen af ACBS Denmark er nu afsluttet, og resultaterne er kommet ind. Tillykke til
den nye bestyrelse!

