INVITATION fra STOKKøbenhavn
Workshopcafé den 5.3.09 kl. 19.00 21.30 i Forsamlingshuset
Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13
Initiativgruppen STOK‐København inviterer hermed til vores første arrangement. Psykolog
og næstformand i STOK Jacob Mosgaard vil indlede med et spændende oplæg, og
deltagerne får mulighed for aktiv inddragelse undervejs.

”Dagsordener i systemisk terapi?”
”Skal vi være ikke‐vidende eller stå ved vores erfaring? Kan vi respektere vores klienters
forståelser og identiteter og samtidig forsøge at påvirke eller skabe forandring? Hvordan
kan vi finde balancen mellem ikke at kende sandheden for klienten og at have noget på
hjerte og vores særlige dagsordener i det terapeutiske arbejde? Kan magten i den
terapeutiske relation udryddes og er det overhovedet ønskeligt?
Disse spørgsmål kan lyde teoretiske, men har afgørende betydning for en nyere systemisk
praksis. Der vil blive foreslået nogle foreløbige svar, men først og fremmest vil deltagerne
blive inddraget i diskussionen, som forhåbentlig ikke vil blive rent akademisk, men også
byde på masser af konkrete eksempler. Nogle væsentlige begreber vil være: Respektfuld
manipulation, Nysgerrighed og Uærbødighed.”
Aftenen er åben for såvel medlemmer som ikke‐medlemmer af STOK, men naturligvis ser
vi gerne at så mange som muligt melder sig ind i vores forening. Kontingentet er på 550 kr.
årligt, og for dette beløb får man både blad ”Systemisk Forum” fra foreningen, samt det
nordiske tidsskrift ”Fokus på familien”.
Forsamlingshuset ligger tæt på Hovedbanegården, og har plads til 50 personer. På pladsen
ligger også Verdenscaféen Mandela, hvor man evt. kan spise og mødes inden
arrangementet. Cafe Mandela har fået 5 kokkehuer i Politiken, køkkenet er 75 % økologisk
og priserne er absolut rimelige.
OBS vedr. tilmelding
Der er 50 pladser til arrangementet. Du melder dig til ved at sende en mail til denne
adresse: systemiskworkshop@meldmigtil.dk Hvis du vil høre om fremtidige arrangementer
i STOK‐København kan du (også) melde dig til på stokmailliste@meldmigtil.dk
Vi håber at rigtig mange vil tage imod invitationen og ser frem til en spændende aften.
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