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Generalforsamling d. 9. juni 2020 

Dagsorden pkt. 3  
 

Fremlæggelse af forkvindens beretning til godkendelse  
 

 

Crossing Borders, Linking Lives  
Dette var titlen på foreningsårets første aktivitet: European Conference of Narrative Therapy and 

Community Work. Fra bestyrelsen deltog Anita, Bodil, Eva og Tina i den 2-dages konference, som fandt sted 

i Antwerpen d. 4. og 5. juli 2019. Omkring 265 mennesker fra alle kontinenter deltog i denne meget 

velorganiserede og fagligt inspirerende konference, der som den 5. af sin slags var den indtil nu mest 

velbesøgte. Skarpe oplæg, et væld af workshops og et meget nytænkende element, Voices from the 

margin, bidrog til at gøre konferencen til noget helt særligt. 

  

Bestyrelsesmøderne 

I det forløbne år har vi haft 8 bestyrelsesmøder. På møderne har vi drøftet foreningens aktiviteter, og de 

har samtidigt fungeret som et fagligt forum med gensidig udveksling og inspiration. Vi har bestræbt os på at 

have en faglig beretning ved hvert møde. Undervejs i året har det fordelt sig således: 

 
D. 27.8.  Bodil og Tina berettede fra den europæiske konference om en udvalgt inspiration, som 

havde gjort særligt indtryk på dem.  
 
D. 16.9.  Mads fortalte om terapi i svære situationer med familier inspireret af Justine van Lawick. 

Hendes arbejde er funderet i systemisk tænkning og aktionsforskning. 
 
D. 28.10. Kirsten fortalte om brugen af metaforer i narrativ praksis og om sit arbejde med et neuro 

narrativt perspektiv på terapi. 
 
D. 17.12. Fælles fokus på kommende workshop med Robert van Hennik. 
 
D. 21.1.  Eva fortalte om Ego State Therapy inspireret af kursus med Hedda Sandemose. 
 
D. 20.2.  Pga. frafald valgte vi denne gang at dele personlige beretninger om, hvor vi hver især står i 

vores nuværende (arbejds)liv. 
 
D. 16.4.  Virtuelt forkortet møde pga. corona-situationen. 
 
D. 14.5.  Virtuelt forkortet møde pga. corona-situationen. 
 
Forårets corona-nedlukning lagde en dæmper på vores aktiviteter. Vi havde bl.a. planlagt to forum-

eftermiddage i foråret, som måtte aflyses. Men det lykkedes os at fastholde vores bestyrelsesmøder i 

virtuel form, og der var enighed om, at det fungerede rigtig godt. 

Som alternativ aktivitet lavede Mads og Tina i maj to videosamtaler om magt i det relationelle arbejde, 

hvor de interviewede hinanden om praksiserfaringer og tanker rundt om magttemaet. De to videoer blev 

lagt ud på vores facebookgruppe. Et initiativ, som måske kan bane vej for lignende aktiviteter. 

 



 
 
 

Hjemmesiden 

I løbet af året er vores hjemmeside blevet frisket op og opdateret af Bodil og Tina. Bodil har indtil nu stået 

som administrator på siden. Hun er nu blevet afløst på den post af Anita, som også varetager tilmeldinger 

fra hjemmesiden. 

Facebookgruppen 
Vi har ikke brugt vores facebookside så flittigt i løbet af året. Der ligger et stort uudnyttet potentiale for 

faglig udveksling og inspiration her. Gruppen har nu næsten 300 medlemmer, så der er stor interesse for 

det arbejde, vi gør, med at udbrede narrativ praksis. Det er en opmærksomhed, vi kan tage med os ind i det 

nye foreningsår, hvordan vi løbende plejer siden og dermed gør udvekslingen omkring narrativ praksis 

levende og aktuel.  

Workshop med Robert van Hennik 

Årets store opgave i bestyrelsen har været planlægningen af en workshop med hollandske Robert van 

Hennik. Hennik var både oplægsholder og workshopholder på den europæiske konference i Antwerpen, og 

vi havde et ønske om at udbrede hans kreative ideer og faglige engagement til praktikere i Danmark. 

Den 2-dages workshop med titlen ”Kunsten at skabe kollektive terapeutiske rum” blev fastlagt til 22. og 23. 

oktober med afvikling i Godsbanens lokale ”Remisen” og med forplejning ved stedets restaurant 

”Spiselauget”. Vi rammesatte workshoppen til et deltagerantal på max. 50 og budgetterede med min. 27 

betalende deltagere. Deltagerprisen satte vi på et overkommeligt niveau (3.300 kr for to dage/ 2.700 kr ved 

early bird). Det var vigtigt for os, at workshoppen skulle være tilgængelig for alle med interesse for den.  

Pga. corona-situationen besluttede vi imidlertid i april måned at udsætte workshoppen til 2021. Det var 

vores vurdering, at tiden var for usikker til, at vi kunne trække deltagere til arrangementet. Heldigvis fik vi 

ret hurtigt en alternativ afviklingsdato på plads, og i maj kunne vi annoncere workshoppen til 16. og 17. 

september 2021. Stadig i Godsbanens Remise og med forplejningsaftale med Spiselauget. 

 

 

 

Med de forskellige bump på vejen, som forårets sære tid har givet, har det stadig været et godt år i 

Narrativt Forum E45. Vi har holdt skuden i vandet, interessen omkring vores arbejde er stor,  

 

og i bestyrelsen har der været et aldrig svigtende hjerteligt, muntert og inspirerende samvær omkring vores 

fælles engagement i det narrative arbejde.  

 

Tak for endnu et godt år i Narrativt Forum E45.  

 

 

 

9.6.2020 

 

Tina/forkvinde  

 

 

 

 


