
Program:

09.00 -10.00 Morgenmad og gensyn
Registrering

10.00 -13.00 Workshop I 
Neuroaffektiv viden og narrativ praksis
Hvordan kan den neuroaffektive viden understøtte 
narrativ praksis? Hvad sker der i hjernen, når 
fortællinger bliver udforsket og understøttet ?
v/ Maggie Carey

13.00 -13.45 Frokost 
13.45 -14.15 Generalforsamling
14.15 -17.00 Workshop II 

Narrativ terapi og traumer
Fra implicit viden til eksplicitte fortællinger - Det 
fraværende men implicitte som genvej 
v/ Maggie Carey
Kaffe/Kage

18.00 -20.00 Festmiddag (valgfrit)

Kom og vær en del af 

SIF’ s nye fortælling

Du inviteres til
SIF Træf 

23. okt 2015 
med

 Maggie Carey 
 



Tilmelding 
Digitalt på SIF’s hjemmeside - www.sif-udd.dk eller per mail: kontoret@sif-udd.dk
Skriv navn, hold nr, Sif Træf og evt Festmiddag. Tilmelding er først bindende, når beløbet er indbetalt 
på konto: 9740  8895620670 - Husk også her at påføre navn og Sif Træf
Der åbnes for tilmelding 01.april. Først til mølle princippet. Sidste tilmeldingsfrist er 15.08.15

Pris:
SIF Træf: Inkl Maggie Carey oplæg, morgenmad, 
frokost, kaffe/kage, generalforsamling

900 kr
Festmiddag på Brydegaard: 

245 kr for 3 retter
Der er mulighed for selv at bestille overnatning på Gl. 
Brydegaard - tlf 64 77 14 75

225 kr for 1 person på dobbeltværelse

Maggie Carey er verdensberømt narrativ terapeut og supervisor 
fra Adelaide, Australien. Maggie er oprindeligt uddannet 
psykolog. Hun har arbejdet med narrativ terapi siden starten af 
90`erne. Hun har et mangeårigt samarbejde med Michael 
White. Maggie`s lange erfaringspraksis bygger bl.a. på arbejdet 
med voldsramte børn og kvinder, flygtninge og mennesker ramt 
af traumer. 
Maggie er i dag medstifter og meddirektør af firmaet "Narrative 
Practices" i Adelaide. Maggie har undervist i narrative tilgange 

og narrativ terapi og fungeret som supervisor i hele verden, og har skrevet flere 
artikler og bøger om emnet.
http://narrativepractices.com.au/

Stiftende generalforsamling
For at SIF kan få en elevforening, skal der holdes stiftende 
generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse. 
Vi har brug for gode folk - Var det noget for dig? 
Formålet med Elevforeningen:
- At arrangere et årligt træf

- med inspirerende oplægsholdere
- med mulighed for at møde nye og gamle SIF`ere

- At være med  til at bevare og støtte den gode SIF ånd
Har du lyst til at stille op - ring til Kirsten Øvlisen - 50991674
Du er også velkommen til at stille op på selve dagen
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