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Tiden er en uhåndgribelig dimension. For at få mere styr på den afbilder vi den ofte som rum eller flader - i 
skoleskemaer, blokke i kalendere, strategiplaner med tidshorisonter etc. Tidens gang forvandler fremtid til nutid og 
nutid til fortid. Fortiden er til stede i nuet som levende erindring og spor af fortrængt historie, og fremtiden er 
ligeledes til stede som en forventningshorisont af fremtidsgys og forventningens glæde. I de sidste mange måneder 
har mange måttet revidere deres planer igen og igen. Det påvirker forventningens glæde. Hvad tør man glæde sig til, 
og skal man lade helt være for ikke at blive skuffet? Et tilsyneladende paradoks er oplevelsen af, at online arbejde og 
møder både føles som fjerne og næsten intimiderende tæt på. Mens man er hundreder af kilometer fra hinanden, 
kigger man ind i en kollegas hus, hvor hendes partner og børn prøver at holde sig ude af synspunkt - ikke altid med 
held. ’Time, task and territory’ – Tavistock-traditionens klassiske piximodel for organisationsforståelse har fået sig en 
rystetur. 
 
Denne konference giver mulighed for at opleve, undersøge, forholde sig til og lære af de psykologiske processer, der 
forløber i grupper og organisationer, med særligt fokus på: Tid og rum - afslutninger og begyndelser i organisationer. 
 
Arbejdskonferencen er en integreret del af OPUs kontinuerlige uddannelsesprogram, men tilmelding til denne 
konference er åben for eksterne deltagere, der dermed også får mulighed for at stifte bekendtskab med OPUs 
læringskoncept. I år deltager også OPU deltagere fra årgang 2019-2020, der på grund af corona har en konference til 
gode. 
 
Tilmelding – gerne snarest muligt og senest fredag d. 23. juli 2021 ved at sende en mail til konferenceleder og 
prækonferenceadministrator Steen Visholm svisholm@ruc.dk samt indbetale dkk 9500,- kroner på konto: Reg. nr.: 
2252 Konto nr.: 8070 211 614 (angiv navn på deltager, organisation og skriv at betalingen vedrører: OPU konference 
2021). Hvis du har brug for at modtage en faktura på beløbet, så skriv gerne dette i din mail. Få flere oplysninger om 
OPU og om Institut for Gruppeanalyses øvrige uddannelsesaktiviteter på www.iga-kbh.dk/OPU. Yderligere information 
om konferencen bliver udsendt til deltagere medio august.  
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