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ONLINE ENCOUNTERGRUPPE 15. MAJ 2020  
Kære dig 

på maillisten 
 
Det planlagte møde d. 15. maj i Århus 
har på forunderlig vis Corona-transfor-
meret sig til et onlinemøde. 
 
På denne helt nye mødeplatform vil vi 
d. 15. maj starte med den sædvanlige 
runde. 
 
Derefter vil der være en præsentation af 
den nye forening: 
Dansk Selskab for Personcentreret og 
Oplevelsesorienteret Psykoterapi 
samt nyt om 
Konferencen for Personcentreret og Op-
levelsesorienteret Psykoterapi i Køben-
havn i 2022. 
 
 
 
 
 
 

Tema 15. maj: 

Encountergrupper 
 
Encountergruppen er et møde mellem menne-
sker i gruppe, som Carl Rogers udviklede i 
1960'erne. 
 
Encountergrupper er forholdsvis ustrukture-
rede og bygger på en tillid til gruppemedlem-
merne og gruppens evne til selvorganisering 
hen imod et basalt møde mellem deltagerne - 
basic encounter, som Rogers udtrykte det. 
 
Niels Bagge, aut. psykolog og medstifter af 
DCRF, vil give en kort introduktion til encoun-
tergrupper. Herefter vil vi danne en encounter-
gruppe online for dem, der måtte ønske at del-
tage. Man kan også være med som observatør. 
 
Hvad der siges i gruppen er selvfølgelig fortro-
ligt og deltagerne forpligter sig til at overholde 
denne tavshedspligt. 
 
Der vil også være nærmere regler for, hvordan 
vi kan sikre dette online, så sikkerheden er i or-
den. 
 
Kort om online-platformen: Vi bruger Google 
Meet, der er en sikker og krypteret forbindelse. 
Du kan se en video, som giver dig en fornem-
melse af, hvordan du kan koble dig på mødet i 
Google Meet >>  
 

ONLINE MØDE 

15. MAJ 2020 
 

Vi mødes denne gang i en 

helt ny relationsform på 

grund af Corona-situatio-

nen. 

Det sker online med en vi-

deoforbindelse, som man 

kobler sig på fra sin inter-

netbrowser eller en app på 

telefon/tablet. 

Deltagerne vil modtage en 

mail efter tilmeldingen, der 

forklarer, hvordan man 

kobler sig på mødet. 

 
  

 

 Tilmelding 

til mødet 

senest  

12. maj 2020 

på dette link >> 
Se Video >> 
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