
 

 

København den 7. oktober 2019 

 

 

Kære tidligere medlemmer af Selskab for Kristne Psykologer. 

Selskab for Kristen Psykologer er opløst den 9. marts 2019 i henhold til Vedtægternes § 13. Ved 
generalforsamlingen den 1. februar 2014 viste det sig ikke muligt at få tilstrækkelige kandidater til 
bestyrelsen. Derfor blev der indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling, som fandt sted den 15. februar 
2014. Her var der stadig ikke kandidater nok til bestyrelsen, hvorfor det blev besluttet at Selskabet for Kristne 
Psykologer skulle ligge i dvale i 5 år frem til foråret 2019 for på det tidspunkt at få en endelig afklaring af 
Selskab for Kristen Psykologers fremtid. En Fondsbestyrelse bestående af Jette Grooss og Mette Højvig var 
ansvarlig for Selskabet i dvaleperioden.  
 
Den 9. marts 2019 blev der indkaldt til Generalforsamling i Aarhus. Ved denne Generalforsamling blev det 
endelig besluttet at opløse Selskab for Kristen Psykologer og samtidig at samle de kristne psykologer under 
en ny sammenslutning ved navn: Netværk for Kristne Psykologer i Danmark. Det nye Netværk for Kristne 
Psykologer består dels af en lukket Facebook gruppe og dels af en hjemmeside. Som tovholdere for Netværk 
for Kristne psykologer blev tre psykologer valgt: Jette Grooss (formand) og ansvarlig for hjemmesiden: 
www.kristne-psykologer.dk.  Inger Chercke (Facebook ansvarlig) og Karin Dørum (kasserer). Ønsker man at 
være med i den lukkede Facebook gruppe, kan man henvende sig til psykolog Inger Chercka, mail: 
inger@chercka.dk.  Hvis man ønsker at være en del af det netværk, som tilbyder psykoterapi og undervisning, 
og hvis man kan tilslutte sig netværkets formål og retningslinjer, skal henvendelse ske til psykolog Jette 
Grooss på hjemmesiden eller mail: jettegrooss@gmail.com  
 
Vi håber at mange af jer, der tidligere har været medlemmer af Selskab for Kristne Psykologer, har lyst til at 

være med i Netværk for Kristne Psykologer. For at I kan se, hvad det indebærer at være med i netværket, 

henvises til Retningslinjerne for Netværk for Kristne Psykologer i Danmark.  

Med venlig hilsen 
Jette Grooss 
Inger Chercka 
Karin Dørum 
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