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Kjære alle medlemmer 
 
Da er vi kommet til desember, og det nærmer seg jul med hurtigtogsfart. Vi 
lovet å prøve å få til et julenummer, og her kommer det. 
 
Siden sist har vi feiret at Mellanrummet har rundet 
20 år. Matias Bals og Kjersti Brænne fra IBUP-styret 
deltok på en enkel, men svært hyggelig feiring i 
Stockholm i slutten av november. Vi overrakte en gave 
i form av en kunstkloss av keramikeren Beate Lund 
Kristiansen. 
Mellanrummet skal etter planen komme med to 
nummer pr år. 
 
På den mer administrative siden har vi stadig mer enn nok å holde på med. Vi 
har sett at informasjonen på hjemmesiden kan være noe forvirrede, og at det 
kan være vanskelig å finne ut av. Undervisningsutvalget er i ferd med å utføre 
en stor ryddejobb for å samordne det som står av informasjon. Det vil nok ta 
noe tid til å få skikk på alt. Inntil videre er alle velkomne til å henvende seg til 
styret med spørsmål. Det beste er å bruke adressene post@ibup.no eller 
kasserer@ibup.no. Da leses det av vår uunnværlige økonomimedarbeider 
Solveig og sendes videre til en av oss i styret. 
 

Selv om det kanskje kan være noe vanskelig å få fullt 
overblikk, har det ikke vært til hinder for at mange har 
henvendt seg med spørsmål om oppstart av nye 
seminarer denne høsten. Vi har kastet oss rundt og klarer 
dermed å stille lærerkrefter til et nytt innføringsseminar i 
Oslo fra våren 2020. Det er Anders Landmark som har 
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sagt seg villig til å påta seg dette, og seminaret blir nå utlyst med frist for 
påmelding 01.04.20. 
 
Vi har stor tro på 2020. Det er for eksempel godt håp om at vi kan komme i 
gang med fagmøter igjen. Vi har gode lokaler her på Villa Sult og håper å kunne 
ønske medlemmer velkomne hit til litt faglig påfyll og gode diskusjoner. 
Informasjon vil komme når vi har fått samlet oss litt på nyåret, både gjennom 
IBUP-nytt og på hjemmesiden. 
Vi vil også minne om Psykoterapibiennalen mandag 30.03.20, som vi omtalte i 
forrige nummer. Tema er Utenforskap. Mer info finnes på 
https://psykoterapibiennale.no/ 
 
Dere medlemmer har også mulighet til å ytre dere på MEDLEMMENES HJØRNE 
her i IBUP-nytt. Vi vet jo at mange er engasjerte og har meninger om mye av 
det som rører seg i vår helsepolitiske virkelighet. Men vi vet selvfølgelig også at 
mange har altfor mange oppgaver som skal utføres på flere av livets arenaer, 
og at det rett og slett ikke er plass til alt.  
 
Vi ønsker alle en god og fredelig jul. Håper dere alle får anledning til å puste ut 
og er klare til det nye årets utfordringer og muligheter. 
 
Vi avslutter med bilde av en liten snøprinsesse, for anledningen med et gult lys 
for å feire solens tilbakekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God jul til alle våre medlemmer! 
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