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Workshops:
På vandring med og i familieterapien de sidste 25 år.
En selvoplevet rejseberetning
Eva Søndergaard
Hvad har gjort indtryk, hvad var nyt og banebrydende for 28 år siden da
jeg startede som psykolog og hvad er blevet til selvfølgeligheder nu.
Hvad var i fokus da, hvad gled ud, hvad blev?
Hvilke tendenser er der nu i 2008?
Ud fra egne erfaringer indenfor voksenpsykiatrien, børne- og ungeområdet, familiebehandling i mange kontekster vil Eva fortælle om sine erfaringer gennem årene med at omsætte de til enhver tid nye tendenser til
brugbar praksis.
Antipsykiatri, kritik af den etablerede psykologi, distriktspsykiatri, familieterapien, doublebindteori, fra årsag-virkning til cirkularitet, anerkendende,
værdsættende tilgang, forskellen, der gør en forskel, der er ikke kun en
sandhed, positiv reformulering, neutralitet, systemisk tilgang, ressourcefokus, forældreinddragelse, outsider wittness, tynde og tykke historier, etc.
set gennem konkrete cases.
”Tilbageskridtets triumf”.
Om håb, reﬂeksion og agenthed i terapi og supervision
Elena Smith
Når vi lider tilbageskridt – personligt og fagligt, begynder vi at tro på, at de
negative ting, som tilbageskridtet får os til at tro om os selv, er det sande,
og det vi bildte os selv ind, mens der var fremskridt, var en illusion.
Jeg har haft glæde af at dekonstruerer tilbageskridtets triumf i både terapi
og supervision og blandt andet benytte Michael Whites rejsemetafor til at
bryde tilbageskridtets totaliserende indﬂydelse.
Denne workshop handler om rejsemetaforen og andre måder at lave perspektivskifte på, som vejer håb, reﬂeksion og agenthed.
Systemisk spændstighed i organisations- og ledelsesarbejde
Thorkild Olsen
I mødet med de komplekse udfordringer som organisationsforandring, supervision af teams og ledelsesmæssig udvikling byder på har det systemiske perspektiv altid formået at udstyre ledere og konsulenter med stærke
svar – og sådan er det fortsat. Ikke ved at formulere simple svar. Ikke ved
at formulere komplekse svar. Men netop ved at formulere spændstige

svar, der er modstandsdygtige overfor skiftende vinde. Ledelse i dag handler både om at udvise ledelses- og handlekraft og samtidig besinde sig på
det ustyrlige. Paradokserne står i kø, når lederen både skal være klassisk
ledertype og en dialogisk mester. I stedet for at stille sig på den ene side af
dilemmaet eller svinge fra side til side, er det muligt at udvikle færdigheder,
der skaber en form for samtidighed.
Denne workshop er både en hyldest til de muligheder det systemiske perspektiv åbner i arbejdet med samtaler, ledelse og organisation og samtidig
en undersøgelse af, hvilke komplekse vilkår og diskursive vinde der blæser ind over hele feltet, og hvad det gør ved os hver især. I lyset af jubilæet
vil det også være en smuk rejse i tid. Men ikke i kronologisk tid (kronos). Vi
vil rejse i oplevelsestid. Vi vil rejse i Kairos.
Børnenes egne fortællinger i hverdagens mange kontekster.
Børne-mindmapping
Bodil Burian
Forstå og misforstå. Med denne workshop vil jeg invitere til at standse op,
lytte, vente og udforske børnenes fortællinger og forståelser via mindfuld
mindmapping. Det vil indebære teoretiske overvejelser og eksempler fra
praksis krydret med små videoklip.
Vi bliver ikke os selv af os selv. I dialogen med den anden skaber vi vores
liv. Workshoppen kredser om begrebet mentalisering – dvs. evnen til at
forstå os selv og andre. Denne evne bliver udviklet i barndommen gennem en tryg tilknytning til en eller ﬂere omsorgsgivere. At miste evnen til at
mentalisere kan opleves som at miste sig selv. Workshoppen vil diskutere,
hvordan vi sammen med børnene kan søge fodfæste i deres fortællinger.
Og hvordan vi ﬁnder nye veje at gå sammen med dem.
Det systemiske vil stå som den overordnede metateori, og det narrative vil
bidrage med fantasi og kreativitet.
Selvet.
Gammel vin på nye ﬂasker?
Mats Widsell
Efter at have gjort mig bekendt med en del litteratur om Selvet, bliver jeg
næsten nødt til at sige at det ﬁndes lige så mange modeller/teorier/begreber som det ﬁndes Selv-er.
At tale om et selv i den systemiske tradition har været en
selv(!)modsigelse, da ﬁdusen med den slags tænkning udelukker et ontologisk selv. Derfor kom The black box at erstatte jeg/selvet og fokusere på
feedbacksløjfer mellem parterne i det undersøgte systemet.
Den narrative praksis er forsigtigt begyndt at tale om selv, uden at det har
den samme ontologiske status som i ovennævnte praksisser. Michael
White taler f.eks. om det foretrukne selv, agentheden i eksternaliseret
form, eller selv og identitet synonymt i lyset af Bruners idéer om vores
vesterlandske kulturelle opfattelse af identitet som et moralsk selv, snarere

end et psykologisk ditto.
Det er min hensigt her at prøve at se hvad og hvilke idéer, der kan tilføjes
i en systemisk og narrativ praksis, og jeg tænker nærmest på, om det er
muligt at dekonstruere diagnosebegrebet og se, om der er andre muligheder at fortælle om personer liv, hvor lykken ikke alle gange har været
den dominerende ingrediens, men hvor livet gået skævt, og personen blev
nødt til at tage nogle ikke hensigtsmæssige skridt, og som er kommet at
udvikles til stabile uhensigtsmæssige livs-praksisser. At hallucinere som
en erstatning for relation, at tænke megalomane tanker som erstatning for
afmagtsfølelser. At lade sine tanker om sig selv blive mørkere og mørkere i
stedet for at lade andre komme ind i ens vanskelige selvtillidsforhold.
15 – 16.30

Workshops:
Tidsteknologier
Anna Lanken Rasmussen & Svend Aage Rasmussen
Med udgangspunkt i Michel Foucault’s forståelse af terapi som en ”selvteknologi” og antropologen Allan Youngs monograﬁ om ”opﬁndelsen”
af PTSD som en sygdom deﬁneret af tid, vil vi kritisk se på, hvordan tid
forstås, fortælles og forhandles i terapi. Vi vil se på tidsteknologi som en
vigtig selvteknologi og beskæftige os med, hvordan fortid, nutid og fremtid
konstrueres i psykodynamiske og systemisk/narrative terapiformer. Vi lægger vægt på, at forståelsen af tid, sygdom og terapi konstrueres i en relationel og processuel praksis, hvor magt altid spiller en rolle. Vi vil se på,
hvad der har indﬂydelse på, hvordan tiden forhandles i terapi. Vi vil give
eksempler på vertikal tidsekspertise, hvor dominerende terapeutnarrativer
omkring fortid, nutid og fremtid undertrykker patientens forforståelse, men
også giver anledning til ”modstand”, som vi ikke forstår psykodynamisk,
men som ”små livshandlinger”. I en terapi med horisontal tidsekspertise,
hvor udgangspunktet er patientens tidsnarrativ, er sådanne små livshandlinger vigtige elementer i skabelsen af et samarbejde mellem patient og
terapeut præget af en reﬂeksiv tidsforståelse.
Der vil være oplæg fra de to workshopholdere, der er henholdsvis bachelor i antropologi og psykolog, men også mulighed for at stille spørgsmål og
diskutere tid i terapi ud fra deltagernes egen praksis.
Om ﬂødekager, Jørn Hjorting og dekonstruktiv lytning
Thilde Westmark, Lasse Offenberg og Dorte Nissen
Lytning som en magtfuld aktivitet har på det sidste gjort os nysgerrige.
Megen litteratur fokuserer på udformningen og betydningen af spørgsmål.
Men før spørgsmålet kommer lytningen: Vi kan kun spørge til det, vi har
hørt. Vi kan ikke spørge til det, vi ikke har hørt.
I forbindelse med interviewtræning har vi oplevet kursister byde ind med
udmærkede og på sin vis også relevante spørgsmål, men samtidigt ofte
spørgsmål som ikke synes at knytte an til det, den interviewede har sagt.

Vi er blevet interesseret i at højne kursisternes – og bestemt også vores egen – opmærksomhed på det, der kommer før udformningen af et
spørgsmål: Hvad er det, vi har hørt? Hvad er det, vi har fæstnet os ved af
det fortalte? Hvordan bliver det baggrund for vores spørgsmål?
Når vi kun kan fæstne os ved en brøkdel af det, der bliver sagt, hvorledes
kan vi så arbejde målrettet med, hvad det er, vi lytter efter? Hvorledes kan
særlige måder at lytte på bidrage til historiernes righoldighed?
I workshoppen vil vi gennem oplæg og øvelser se nærmere på lytningens
kompleksitet.
STOK 20 år – Den systemiske meta-teori lever i bedste velgående
Jørn Nielsen & Søren Hertz
Systemisk terapi og konsultation er i nogle sammenhænge blevet reduceret til at omhandle særlige metoder og i andre sammenhænge blevet
ensbetydende med familieterapi. Sådanne reduktioner er med Gregory
Batesons begreber udtryk for epistemologiske misforståelser.
Det systemiske lever (i bedste velgående) som en fantastisk spændende
integrativ og kreativ meta-teori, som åbner for en særlig opmærksomhed
på foretrukne værdier, udvalgte kundskabsfelter og på de såkaldt uanede
udviklingsmuligheder.
Vi har begge været med i STOK fra foreningens start og har været optaget
af, at STOK beskrev sig selv som en systemisk forening og ikke – som
i Norge og Sverige – som en familieterapiforening. For få år siden blev
foreningens formålsparagraf dog ændret, så der nu står: ”at udbrede kendskabet til den systemiske og narrative teori”, hvor der før stod ”at udbrede
kendskabet til den systemiske teori”.
Workshoppen vil problematisere denne ændring af STOKs formålsparagraf, som set fra vores perspektiv tilsidesætter afgørende systemiske værdier. Dette skal dog på ingen måde opfattes som en kritik af de virksomme
narrative ideer og grundlagsforståelser, tværtimod.
Workshoppen vil bevæge sig fra mere teoretiske fænomener til konkrete
praksisnære eksempler på betydningen af den oprindelige systemiske
metateori. Der vil undervejs blive gode muligheder for dialog.
”Det Narrative” i proceskonsultativt arbejde
Kit Sanne Nielsen
Workshoppens tema vil fokusere på en ny tilgang til det psykologiske arbejdsfelt, nemlig ”det narrative”.
Narrativer er fortællinger og kommunikative budskaber, som psykologen
kan bruge målrettet i sit arbejde med klienter og kunder.
Fordelene er mange. Narrativ praksis og teori er en psykologisk platform,
der bringer mange forskellige psykologiske perspektiver i spil: Mennesker
får nye muligheder for at skabe bæredygtige relationer, eksistensvilkår
bliver belyst gennem egne fortællinger.
Vi vil se på hvordan vores fortællinger både kan konkretisere, det der fan-

ger og binder mennesker og blokerer for udvikling, og det der forløser og
bibringer ny energi og giver handlekraft i den enkeltes (arbejds)liv.
Grupper og organisationer får gennem fortællingernes og narrativernes
kraft et fælles motiverende løft.
Det vi mennesker lægger vægt på, det der har energi og livskraft kan udfoldes gennem fortællinger.
Derfor kan narrativer bruges til at opbygge praksisfællesskaber, teamånd
og bygge bro over ukonstruktive forhold.
Narrativt proceskonsulentarbejde vil blive eksempliﬁceret gennem den
praksiserfaringer, som jeg i 25 år har tilegnet mig indenfor private og offentlige organisationer.
Den narrative psykologi/teori har sine rødder i mange psykologiske retninger og er en samkonstruktion af disse. Men den narrative psykologi har nu
fået sin selvstændige placering i den psykologiske praksis.
Jeg vil give en sammenhængende fortælling om, hvordan dette kan sættes i spil af praksisudøveren.
Lad os lægge afmagten og mangelen på kontrol og viden bag os
John Gurnæs
Hvad systemteorien via familieterapien for alvor satte på dagsordenen, var
betydningen af, og magien ved, relationer. Det er dette spor der vil blive
fulgt i denne workshop, fra systemteoriens fædre, over Bateson, Watzlawick, Minuchin, Milanoskolen, til nyere psykologiske teorier om mentalisering samt Sterns systeminspirerede udviklingspsykologi og forståelse
af terapi. Deltagerne vil i denne workshop, som indledning, blive inviteret
med ind i systemers og det mentales magiske verden, via en lille indledende øvelse.

17.00 – 18.30

Generalforsamling

19.30 - ?

Festmiddag

Lørdag
08.00 – 09.00

Morgenmad

09.00 – 10.30

Workshops:
Organisationsudvikling: Fra Paradox til Oxymoroner
Vibe Strøier
Fra ligevægt til gentagelser.
Fra et spørgsmål om motivation: Undskyld behøver jeg at forandre mig og
hvorfor skal vi udvikle os? Til et spørgsmål om frihed: Undskyld men jeg er
faktisk ansat til kun at udvikle og forandre. Vi får stress af stilstand
I mit oplæg vil jeg fokusere på den betydning hele den systemteoretiske
approach har haft for teori og praksisudviklingen i organisationer fulgt fra
en konsulents position.
Teorien og praksis- metoder er både løsningsaktører og forandringsaktører
på en og sammen gang. De refortæller ”virkeligheden” og de medskaber
den.
Den systemiske fortælling har haft meget stor betydning og denne betydning vil jeg påpege, samtidig med at jeg vil introducere nogle af de andre
fortællinger der er på vej indenfor organisationsudvikling nemlig den eksistentielle og den poststrukturalistiske.
”Periskopet”: en børnegruppe i narrativt perspektiv
Karen Nielsen og Mette Westergaard
Holstebro kommunes Familiecenter Spiren har som del af familiebehandlingstilbud mulighed for at børn kan tilbydes at være med i en børnegruppe. En børnegruppe i en terapeutisk ramme.
I Periskopet er vi på en opdagelsesrejse fra problemmættede historier til
nye historier og andre identitetsopfattelser.
En kontekst, hvor barnet får bevidning, andre erfaringer og dets intentioner
vægtes og undersøges.
En kontekst, hvor barnets historie og stemme aktiveres gennem samtaler
og leg. Vi samarbejder med forældrene og barnets øvrige netværk.
Med udgangspunkt i barnets erfaringer, værdier og normer tilrettelægges
almene temaer i en vekselvirkning mellem samtaler og aktiviteter.
Vi er optaget af at implementere den narrative tilgang i Periskopet, hvor
vores intentioner er, at barnet må blive aktør og få indﬂydelse på eget liv
– væk fra problemmættede historier.
Vi er på opdagelsesrejse i en mangfoldighed af farvande. Vi navigerer med
et eksternaliserende sprogbrug og benytter positionskort og bevidning.
Børnene viser nye synsfelter i vores sejladser med dem. Vi er i et eksperimenterende rum, hvor vi er i bevægelse fra fortiden til fremtiden i børnenes fortællinger.
Vi vil fortælle om livet i ”Periskopet” og give eksempler herfra.

Om at bringe det narrative med sig ind i et andet univers
Hanne Svensmark
Sidste år i april tog jeg mod invitationen til at blive familieunderviser for
Minnesota-center Damgaard sammen med stedets leder. Det har været en
stor udfordring og et vedvarende eksperiment hvordan den systemisk/narrative tænkning kan bringes ind i dette univers på en måde, så jeg både er
tro mod mine egne værdier og respekterer min samarbejdspartner.
I workshoppen vil jeg fortælle om mine erfaringer i denne sammenhæng
og invitere deltagerne til at dele deres erfaringer med hvordan man tager
sin systemisk/narrative tænkning respektfuldt med sig ind, hvor det ikke
er en selvfølgelig forudsætning. Til inspiration for alle der arbejder med at
bruge sin systemiske/narrative ballast på steder hvor det ikke er en fælles
forforståelse.
Familieterapien er død – bevidningen lever
Allan Holmgren
Jeg var medstifter af STOK for 20 år siden. Der har de sidste 50-60 år
været knyttet mange forventninger til ”familieterapi”. Mange har troet på
familieterapi – lidt på samme måde, som mange tror på en gud, på en
frelse i det hinsidige, i det transcendente. Men som Nietzsche skrev allerede i 1870’erne er der ingen frelse i det hinsidige, kun i det dennesidige,
kun i det immanente, som også den franske ﬁlosof GIlles Deleuze er inde
på. Disse tanker har ikke kun radikale teoretiske implikationer, men også
store praktiske implikationer for den samtaler og den praksis, man har
som terapeut og behandler. Der foregår vist stadig det, som nogen kalder
familieterapi rundt omkring. Er det arbejdende museer for tanker, der er
forældede og en subtil form for magtudøvelse, når ”familien” er en subtil
disciplineringsinstitution?
Denne workshop vil dels præsentere en række begreber, man må tage
afsked med, f.eks. begrebet anerkendelse, og nye begreber vil blive introduceret – f.eks. begrebet intensiteter og ”lines of ﬂight”, og dels give
eksempler på praksisser styret af den idé, at det er bevægende samtalers
opgave at skabe begrebsdannelse, begivenheder, fortællinger og ”lines of
ﬂight”.
Vi må helt væk fra system-inﬁcerede metaforer og ﬁgurer og fra en praksis, der er forbundet med hypoteser, fortolkninger og reﬂekterende teams.
Det centrale begreb bliver resonans-begrebet, som det praktiseres i bevidning.
Workshoppen bliver på denne måde helt i Michael Whites ånd og er et
skridt videre langs de ”ﬂyve-linjer”, han skitserede, til de plateauer, der kan
nås.
Der vil måske blive vist uddrag af en familiesamtale, hvis der er tid til det,
der viser et eksempel på poststrukturalistisk praksis.
Ideerne vil blive præsenterede, men ikke diskuterede, for vi taler alligevel

alle fra hver sit sted. Når vi ikke kan have tillid til sproget, kan vi heller ikke
have tillid til f.eks. dialog-begrebet.
De binder os på mund og hånd
Men man kan ikke binde ånd
Mogens Frandsen
Den franske ﬁlosof Michel Foucault mener at kulturer og tidsepoker styres
af forskellige skiftende diskurser som får os til at styre os selv. De dominerende diskurser begrænser hvad der er muligt for os ellers at lære og
kende til.
Siden vi i 80´erne begyndte at arbejde med de systemiske ideer har hvert
årti haft sin teoretiske diskurs. Hvordan kan vi som professionelle skabe
mening i dette landskab hvor ideer om forandring, forståelse og metode på
afgørende vis antager nye former, og hvilken indﬂydelse kan det have på
vores selvforståelse og på relationen imellem os og dem der søger vores
hjælp?

11 – 12.30

Workshops:
Anything goes?
Jacob Storch
Det er nu 30 år siden, at Milanoskolens første store bog ’Paradox and
Counterparadox’ kom ud og med den satte den systemiske praksistradition
på landkortet med en lang række opgør med etablerede tautologier om
psykoterapi ved at ﬂytte fokus fra essens til relation. Men hvor er vi egentlig nået til i dag? Er vi hægtet efter trendvognen i jagten på det nye, nye og
atter nye? Lærte vi det der var at lære fra vores tidlige inspirationskilder?
Er systemer døde og narrativer det der lever?
Deltagerne inviteres til at tage et blik på det blik vi har på den systemiske
teori og praksis - afsættet for dette arbejde vil være en ﬁlosoﬁsk reﬂeksion
inspireret af Richard Rorty’s historiske og evolutionspragmatiske kontekstualisering af tankers fremvækst og tilblivelse. Dette bliver, om alt går vel,
krydret med fortælling fra en systemikers praksis.
Dekonstruktion af et behandlingskoncept
Lise Kristensen & Birgitte Hartvig Schousboe
Vi hører ofte patienter med diagnosen Binge Eating Disorder (BED) beskrive sig selv og tale til sig selv i ekstremt negative vendinger. De fortæller om skuffede forventninger, begrænsede håb for fremtiden og tvivl om
hvorvidt, de nogensinde kan bryde den onde cirkel. Kort sagt har de nogle
særdeles negative identitetskonklusioner og lever deres liv efter dem.
Blandt terapeuter ses ofte en lignende negativ beskrivelse og forventning
til denne gruppe.
Som terapeuter i ”BED-gruppen” mærkede vi denne problemmættede

historie både i og uden for gruppen, og det ﬁk os til at undersøge vores
egen systemiske praksis og eksperimentere med formen i gruppen. Vi
dekonstruerede vores eget behandlingskoncept, der oprindelig var udviklet
til en anden form for spiseforstyrrelse, og genforfattede historien om samarbejdet med disse mennesker.
Klienten som co-supervisor
Ole Nygaard og Winnie Ørting
I mange år har vi arbejdet med voksne – og unge mennesker – som co-supervisorer. I denne nye position hjælper de os som supervisor med at give
mere kvaliﬁceret supervision til personalet – eller til deres kontakt-person
– på institutionen, hvor disse voksne eller unge mennesker er klienter.
Denne metode for supervision har givet store positive resultater:
Klienterne har i denne nye position (selv med svære psykiatriske diagnoser) vist nye ressourcer, som indtil da har været skjult for de professionelle
– og nogen gange også for dem selv.
De professionelle bliver mere respektfulde og åbne i deres kommunikation
under supervisionen. Dette er også tilfældet for det reﬂekterende team
– om man benytter dette under supervisionen.
De professionelle, som bliver superviseret, opnår en meget bedre forståelse af problemerne eller de vanskeligheder, som de søger hjælp til gennem supervision.
De professionelle, som bliver superviseret, og deres klienter opnår en tættere relation og bedre gensidig forståelse.
Vi vil præsentere disse ideer og cases fra vores professionelle arbejde
– og vi vil vise deltagerne på workshoppen video/DVD-klip fra en sådan
supervision med klienten som co-supervisor.
Det postmoderne i et systemisk og narrativt perspektiv
Pia Laursen
Det postmoderne er karakteriseret ved, at individet frisættes. Det har betydning for hvordan vi opfatter os selv, og den måde vi relaterer os på. I
kølvandet på frisættelsen ser vi et opgør med den autoritære asymmetri.
Og det kalder på nye måder at relatere os på. Coaching kan ses som svaret på mere symmetri i det professionelle rum. Og Michael Whites bidrag
med forskelligartede teamkonstruktioner kan ses som et initiativ til en ny
balancering af meningsfulde asymmetriske og symmetriske positioner i
forskellige læringskontekster. Jeg vil, med afsæt i det systemiske og narrative, prøve at udfordre, og bidrage med begreber og forståelser for, hvordan vi i det postmoderne eksperimenterer med ændrede måder at relatere
os på, og hvad det betyder for læring og udvikling i de kontekster som vi
bevæger os i, såsom familien, skolen, arbejdspladsen etc. Formen vil følgelig være oplæg og dialog.

Invitation til en dans med de nye bogstav-terapier - en
anerkendende tilgang
Inge Hauch
Der er kommet evidensbaserede og manualbaserede programmer for
børnefamilier til Danmark. De er indført fra USA og Norge. Kan metoderne
anerkendes og inkluderes i den palet af tilgange, som i alle årene har præget den systemiske familieterapi verden? Hvad gemmer der sig bag begreberne og metoderne? På Familiecentret Spiren i Holstebro Kommune har
vi i nogle år haft lejlighed til at afprøve PMT, også kaldet Parent Management Training og DUÅ som står for De utrolige år. Begge programmer er
tilbud til familier med børn i alderen 3 - 12 år med en udadreagerende/aggressiv/antisocial problemadfærd. Familiecentret, der henhører under Serviceloven er en del af de foranstaltninger, den kommunale socialrådgiver
kan visitere til og som familierne selv kan henvende sig til.
Hvordan har det været og hvordan er det i dag, at Familiecentret har inkluderet disse metoder i sit ydelseskatalog.

12.30

Sandwiches

Praktiske oplysninger
Hvor foregår årsmødet?
Park Inn
Engvej 171
2300 København S

www.copenhagen--hotel.com
Deltagerpriser:
Enkeltværelse:
Dobbeltværelse:
Uden overnatning:

Medlem
kr. 3.100,kr. 2.700,kr. 2.200,-

Ikke-medlem
kr. 3.650,kr. 3.250,kr. 2.750,-

Tilmelding og betaling:
Du er først på deltagerlisten, når din betaling er registreret hos STOK.
Betaling:

Girokonto 456 8826
eller bankkonto 3434 456 8826

Hvis du ønsker at betale via EAN regning sendes EAN-nummer til
sorenvsorensen@hotmail.com.
Vær opmærksom på at betaling via EAN-nummer er meget langsom, og husk at
der
skal påføres navn på samtlige deltagere, hvis der betales samlet.
Betalinger modtages ikke efter: 9. oktober 2008
For nærmere oplysninger henvises til
Dorte Nikolajsen
Telefon: 86 32 62 60
e-mail: dortenik@gmail.com

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

STOK – Dansk forening for Systemisk Terapi Og Konsultation
er en forening for personer og grupper, som interesserer sig for og beskæftiger
sig med systemisk og narrativ terapi, konsultation, organisation, ledelse, forskning
og undervisning.

