Januar 2018

Nyhedsbrev fra FIKT
Kære medlem af FIKT.
Hermed lidt nyheder fra din forening.

KUREN
Kuren afholdes d. 9. – 11. marts med efterfølgende generalforsamling søndag d. 11. Marts.
I kan finde programmet på hjemmesiden ved at følge dette link: http://fikt.dk/aktiviteter/kuren/
Del gerne info med jeres netværk. Vi håber der kommer rigtig mange til både kur og
generalforsamling.

NÆSTE FAGDAG
Dato for næste fagdag er d. 13. – 14. oktober. Program kommer senere, men sæt kryds i kalenderen.
Sidste fagdag blev aflyst pga for få tilmeldinger og det er noget jeg synes vi skal diskutere på
generalforsamlingen. Hvilke behov er der i foreningen og hvordan kan vi som forening tilbyde
nogle aktiviteter som både inspirerer rent fagligt men også bidrager til den personlige udvikling.
Det er jo netop kunstterapiens potentiale at de kreative processer altid er originale.
Det er også min fornemmelse, at den kunstterapeutiske faglige udvikling fremover vil gå i retning af
at udvikle metoder der egner sig til forskellige målgrupper og på den måde kan vi præcisere og
formidle vores arbejde til gavn for både klienter og jer der søger arbejde indenfor en mere snæver
klientgruppe. Jeg tror at vi som forening kan bruges til at udvikle disse specialer ved at hidkalde
dem som har erfaring indenfor forskellige kliniske områder, men det er som sagt en snak jeg synes
vi skal have i foreningen.

EUROPÆISK NETVÆK
Vores næste møde i NEAT (network of European art therapy) gruppen er i maj måned 2018, og vi
regner alle med at den europæiske forening bliver en realitet ved mødet. Hvad det kommer til at
betyde for dig som medlem af FIKT, vil blive formidlet i næste nyhedsbrev, men jeg tror det vil
give nogle gode muligheder for kunstterapeutisk udveksling på tværs af landegrænser.

KONTINGENT
Hvis du ikke har betalt dit kontingent, så kan du gøre det ved at indbetale 300,-kr til FIKT’s konto i
spar Nord: 9347 – 458 521 1392
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