13. FÆLLESKONFERENCE

12.-13. november 2021 på Liselund Møde- og Kursussted, Slagelse

Relation og refleksion
Hemmeligheder og løgne
Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning.
Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår
spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk
praksis. Fælleskonferencerne har været grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk
tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien,
PPR, konsulent-verdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og
musik.
På Fælleskonferencen 2021 er temaet Hemmeligheder og Løgne. Tema og program er identisk med den
planlagte 2020 konference, der måtte aflyses pga. corona. Det har dog ikke gjort temaet mindre aktuelt og
interessant at undersøge. Vi vil på konferencen arbejde med forskellige perspektiver på temaet og se på,
hvordan disse perspektiver bidrager til vores forståelse og vores praksis.
Til at inspirere undersøgelse og refleksion på konferencen vil der være oplæg og workshops både ved
repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne oplægsholdere med andre fagligheder. Der vil blive
præsenteret temaer, der ud fra psykologiske og filosofiske perspektiver uddyber hvordan hemmeligheder
og løgne lever og fungerer i den enkeltes psyke og i relationer mellem mennesker, og der vil blive inviteret
til refleksion over, hvordan vi forholder os til hemmeligheder og løgne i vores eget liv og i terapeutiske
sammenhænge.
I lighed med tidligere fælleskonferencer vil der desuden være storgrupper, social dreaming og et
aftenarrangement med en kreativ tilgang til emnet.
Tid:
Fredag 12. november kl. 9.30 – lørdag 13. november kl.13.00
Pris:
Konference med overnatning kr. 2400,Konference uden overnatning kr. 1900,For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen:
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Konference med overnatning kr. 1700,Konference uden overnatning kr. 1500,Der er et begrænset antal værelser til overnatning, så hurtig tilmelding anbefales
Tilmelding:
Senest d. 12. oktober 2021 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til info@fpap.dk. Gør opmærksom
på, hvis der ikke ønskes overnatning. For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.
Betaling:
Senest d. 12. oktober 2021 til FPAPs konto i Nordea, reg.nr. 1436 kontonr. 7554190434. Angiv
navn og ”Fælleskonference”.
Bed om elektronisk faktura i tilmeldingen, hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og
ønsker elektronisk faktura. Angiv arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.
Yderligere oplysninger:
Ønsker du vegetarkost? har du mulighed for at dele dobbeltværelse? Særlige ønsker bedes oplyst til
info@fpap.dk.

Program for 13. FÆLLESKONFERENCE
Fredag d. 12. November
9.30-10.00

Ankomst, kaffe og rundstykker

10.00-10.30
Velkommen og præsentation af deltagerne
v/ Formand for FPAP, Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
10.30-11.30
Indledende fælles oplæg: Das Unheimliche
Steen Visholm, professor, cand.psych., ph.d., Roskilde Universitet
Med udgangspunkt i Freuds Das Unheimliche fra 1919 præsenteres en række uhyggeskabende
historisk/arkitektoniske konstellationer af samspil mellem det sansede og fantasien: hjemmet før og nu,
gyserfilmen, gyden, loftet, spejderlejren, internettet m.m. Spørgsmålet om det er virkeligheden eller
fantasien, der er mest uhyggelig, diskuteres også. Oplægget er et forsøg på at føre mit efterskrift til den
danske oversættelse af Freuds artikel up to date.
(*) Visholm, S. (1998): “Fra “Das Unheimliche” til “No Sense of Place”. Efterskrift i Freud, S.: Det uhyggelige.
Politisk revy 1998.
11.30-11.45

Pause

11.45-12.45
Fælles oplæg: Hemmeligheder og løgne skaber afgrænsede rum i psyken
Misser Berg, Jungiansk analytiker
På godt og på ondt…
På godt giver det mulighed for, at noget kan trives og vokse i et ubevidst felt, i et kreativt udviklingsrum,
indtil det bliver modent til at træde frem i bevidsthedens klare lys. På ondt giver det et fraspaltet
misbrugsrum, som bliver belagt med tabuer, og som forsvares gennem benægtelse og andre tidlige forsvar.
Foredraget vil ved hjælp af både klassisk og nyere jungiansk teori undersøge de positive,
udviklingsfremmende, og de negative, regressive hemmeligheder og løgne.
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12.45-13.45

Frokost

13.45-15.45
Parallelsessioner, workshops:
A. Hemmelighedens logik. Og løgnens
Mogens Pedersen, organisationskonsulent, filosof
Et aforistisk causeri kombineret med triogruppe-øvelser og plenum-debat om så essentielle spørgsmål
for psykoterapien og filosofien som f.eks.:
- Hvorfor er det egentligt, at det er så spændende det med hemmeligheder og løgne?
- Hvad er lighederne og forskellene mellem dem?
- Hvad gør de ved os mennesker?
- Kan vi mon undgå dem? - og hvad skulle vi egentlig gøre uden dem?
Vi ser på eksempler fra arkitektur, kunst, litteratur og film, lingeri og hverdagslivets psykologi.
B. Hemmeligheder og løgne i familier
Poula Jacobsen, cand.psych., gruppeanalytiker og Hanne Larsson, cand.psych., psykoanalytisk par- og
familieterapeut
Vi vil arbejde med to indfaldsvinkler:
Egen oplevelse med hemmeligheder i familien, som terapeut og som menneske - oplæg ved Hanne
Familieterapi, hvor der dukker hemmeligheder og løgne op - oplæg ved Poula.
Vi vil lave korte oplæg og så tilbyde refleksion i to grupper med hver sin tilgang, og samle de to grupper til
sidst.
15.45-16.15

Pause

16.15-17.30
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
18.00-19.30

Middag

19.30-22.00
… Og nu til noget helt andet
Dans som forløser
Eva Sophia Myers, seniorkandidat ved Jung Instituttet og afdelingsleder for ligestillingsteamet og HR
Udvikling, SDU
I mit oplæg vil jeg belyse aspekter ved den balkanske cirkeldans ud fra betragtninger om det kreative
gruppeselv – en levende helhed – og hvad der medvirker til at konstituere selvet set fra et jungiansk
perspektiv. Nemlig, i dansens tilfælde, at få en kropslig, i-verden-erfaring som kan danne resonans for
individuationsprocessen med samme helende karakter som (alle) andre symboler og indre gestalter. I
dansen foregår det bare i verden og sammen med andre.
Der vil være fokus på gruppers og sociale sammenhænges kreative og helende potentiale (frem for
dysfunktionelle og destruktive perspektiver ved grupper).
Som del af aftenen vil der også være eksempler på danse (hvor alle kan være med – og bliver budt op) med
levende musik og danseinstruktion.
Aftenen afsluttes med fælles perspektiveringer til andre gruppesammenhænge (fælles refleksion).
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Lørdag d. 13. november
8.30-9.45
Social Dreaming
Under ledelse af Arne Vestergaard, cand. Psych, jungiansk analytiker og Marianne Malm, cand. psych.,
gruppeanalytiker
10.00-11.15:
Parallelsessioner, workshops:
A. Hemmeligheder og løgne – i kriminalitetens tjeneste
Inge Østergård Hansen, cand.psych. og Lars Bo Jørgensen, cand.psych., gruppeanalytiker
Vi vil undersøge ”hemmeligheder og løgne” i forskellige perspektiver. Samfundsmæssige, politiske og
kriminalpræventive. Sidstnævnte vil blive eksemplificeret med case-eksempler med unge kriminelle. Der
vil indgå familie- og gruppeperspektiver, og der vil blive inddraget teori undervejs.
B. ”Vi sladrer da ikke, vi netværker!” – Sladder og hemmeligheder på arbejdspladsen
Mette Seier helms, organisationskonsulent, cand.mag., gruppeanalytiker
Vi hader det – og elsker det. Sladderens dynamik og betydning på arbejdspladsen. Hvad bruger vi den til?
Sladderens janus-ansigt, de konstruktive og destruktive aspekter. Sammenhængen mellem sladder,
hemmeligheder, magt og hierarki. Kultur, sub-kultur og socialt klister. Sladderen som realitetscheck på
organisationens værdier. Og hvordan indvirker sladder på løsningen af opgaven? Oplæg efterfulgt af
dialog og refleksion over egne erfaringer fra arbejdslivet til fælles udvidelse af forståelse af sladder og
hemmeligheder i organisationer.
11.15-11.30

Pause

11.30-12.45
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
12.45-13.00
Afrunding i plenum
v/ Formand for FPAP, Peter Ramsing
13.00

“Løs snak” og sandwich
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