Nr. 1, april 2002
Efter 2 års gentagne opfordringer er det lykkedes at få 81 ud af 88 medlemmer i GF til at
besvare spørgsmålene:
Hvad er din grunduddannelse og hvor har du fået din videreuddannelse i gestaltterapi?
Her er besvarelserne:
Grunduddannelserne:
40
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07
04
04

Psykologer
Anden universitetsudd
Læge
Sygeplejerske
Socialrådgiver
Social-, afsppædagog, o.l.
Lærer

Uddannelsessteder:
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19
02
01
02
02
12
03
02
02
05

DIG - Dansk Institut for Gestaltterapi
GIT - Gestalt Institute of Toronto, Canada
GTILA - Gestalt Institute of of Los Angeles
GTI - Gestaltteraputisk Institut
GIS/GAS - Gestaltakademiet i Skandinavien
Hanne Hostrup
Institut for Gestaltanalyse
Jydsk Gestaltinstitut
Jim Simkin
Kempler Instituttet
Mikael Sonne
Natasha Man
Nordisk Gestaltinstitut
E. og M. Polster, USA
Tony Horn

Resten af Nyhedsbrevet er denne gang gengiver korrespondence på www.gestalt.org, som
omhandler dels refleksioner over EAGT-konferencen i Stockholm og dels terrorangrebet i
USA og en sammenkobling af disse.
Referat af Medlemsmøde d. 19. april 2002
1) Økonomi/foredrag
2) Kommende møder/ indhold, datoer
3) Gestaltkonference
ad 1
Foredrag i GFs regi med betalende gæster honoreres med 2500 kr. – mens oplæg internt i
GF ikke honoreres.
GFs økonomi er bedre end den har været. Ca 18.000 kr i overskud i øjeblikket.
Der vil således være mulighed for arragementer. Der er også stemning for at gemme penge
til f.eks en konference næste år – se pkt 3.
ad 2
Der er ønske om at invitere Hanne Hostrup som foredragsholder .
Der er fastlagt følgende medlemsmøder i efteråret:
Næste møde i København, Medborgerhuset Indre By d. 30.8.2002 kl.16-18.
Årets sidste medlemsmøde bliver i Århus d. 22.11.2002 kl. 16-18, hvor vi i naturlig
forlængelse af Jans foredrag vil se en videooptagelse med Lynne Jacobs foredrag: A
relational approach to development in Psychotherapy., med efterfølgende diskussion.
ad 3
Der vil blive arbejdet hen imod afholdelse af en endags gestaltkonference
d.2. maj 2003. Reservér dagen.

Vi håber med sådan et arrangement at kunne samle medlemmer fra hele landet.
Der er forskellige forslag til tema for konferencen. Temaet kunne simpelthen være
”Kontakt”. Der er også forslag om at konferencen kunne fokusere på nogle af de aktuelle
psykoterapeutiske trends som kognitiv terapi og systemeisk terapi udfra
Gestaltterapeutisk/teoretisk perspektiv.
Styregruppen nedsætter et planlægningsudvalg.
Hvad synes I om det – har I andre forslag, og hvem vil gerne komme med indholdsmæssige
bidrag til konferencen?
ref. Mikael Sonne

