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Præsentation af
American Association of Christian Counselors (AACC)

Af: Stud. psyk. Maria Techow

AACC er en netværksorganisation i USA med mulighed for medlemskab i 3 forskellige grupper: Professionelle; psy-
kiatere, psykologer, social rådgivere, autoriserede rådgivere. Religiøse ledere; præster, ungdomsledere, missionærer, 
sjælesørgere, undervisere. Lægmandsrådgivere; ægtefæller til de to ovennævnte grupper, og andre der er interesseret i 
rådgivning uden at have uddannelse i rådgivning. Organisationen er vokset fra i 1991 at have 700 medlemmer til i dag 
at have 21.000 medlemmer fra hele verden.

AACC ønsker at være en Kristus-centreret organisation, der samler professionelle, præster og lægmænd for at forsvare 
og udvikle kristen rådgivning og fremstille og videregive kvalitetsmateriale, der kan styrke effektiviteten af rådgivnin-
gen.

Visionen bag AACC er at:

“Encourage excellence in counseling worldwide; provide useful information, educational resources, and counseling 
aids; stimulate interaction and mutual encouragement between counselors; facilitate the integration of counseling 
principles and Biblical theology; promote the highest standard of counselor training; contribute to the strengthening of 
families; bring honor to Jesus Christ.”

På AACC’s hjemmeside: AACC.net findes deres Statement of Faith, samt deres Code of Ethics, der som noget 
enestående har et bibelsk-etisk fundament og giver etiske standarder for kristne rådgivere.

Endvidere kan man her finde opdateret forskningsnyt fra kristne forskere, e-mail nyheder inden for kristen rådgivn-
ing, et chatforum for kristne rådgivere, arkiver fra tidligere internet diskussioner, et træningsprogram i Biblical Coun-
seling, CCPP - Coalition for Christian Counselors in Private Practice, annoncering af deres amerikanske og interna-
tionale konferencer og ikke mindst en online butik med bøger og tidsskrifter inden for en række for kristne psykologer 
relevante emner.

Som medlem modtager man 4 gange om året Christian Counseling Today, et magasin der i format minder om Psyko-
lognyt, lidt større og så selvfølgelig omhandlende psykologi fra et kristent synspunkt. AACC udgiver også et nyheds-
brev med annoncering af spændende konferencer, aktiviteter for medlemmer o.l.

Endvidere modtager man bånd med interviews med kristne rådgivningseksperter, der diskuterer den sidste forskning, 
teknikker og emner, der er interessante for kristne rådgivere.

AACC udgiver et katalog med materialer, hvor der er medlemsrabatter, derudover er der rabatter på en del andre ting, 
primært med fordele for amerikanere, men bl.a. også rabat på tidsskriftet Journal of Psychology and Theology.

Endelig modtager man et flot certifikat, som man kender dem fra amerikanske praksis, hvor væggen er tapetseret med 
sådanne.

Det er et meget godt eksempel på, at AACC der har utrolig meget at byde på for os kristne psykologer i Danmark, har 
tilbud og arrangementer der er specifikke for amerikanske rådgivere.

Alligevel kan AACC med stor fordel benyttes enten som medlem eller ved at besøge hjemmesiden.

S e l s k a b  f o r  k r i s t n e  p s y k o l o g e r
www.kristne-psykologer.dk


