
 

         

 
 
 

 

 
Café mødé om skilsmissé, børn og forældré 
Hvad kan du gøre for at hjælpe dit barn eller barnebarn godt gennem en skilsmisse? Dét vil rigtig 

mange mennesker gerne vide. Når et par med børn bliver skilt, rammer det både børnene og forældrene 

hårdt. Men også bedsteforældre og andre nære relationer bliver påvirket. 

 

Derfor inviterer Trivselsgrupperne i Frivilligcenter Hillerød til cafémøde mandag den 8. maj klokken 

19-21, hvor Bettina Vestergaard vil holde et foredrag, der kan give nyttig og brugbar viden om, hvordan 

man som forælder eller nær relation kan hjælpe børn godt gennem en skilsmisse. 

 

Foredraget vil blandt andet komme ind på, hvordan man kan etablere et godt forældresamarbejde efter 

skilsmissen, hvordan børn typisk reagerer, når forældrene bliver skilt, og hvordan både forældre og 

bedsteforældre kan agere, så hverdagsliv for børn i to hjem fungerer optimalt og deres nære relationer 

bliver opretholdt. 

Efter foredraget vil der blive informeret om trivselsgrupper for børn og voksne, som tilbydes i 

Frivilligcenter Hillerød. Trivselsgrupper for skilte forældre er et nyt initiativ, som for nylig har fået 

tilskud fra Velux Fonden. 

”Forældrene til de børn, der har været i vores trivselsgrupper for skilsmissebørn, har jævnligt 

efterspurgt, om vi har et tilbud til de voksne. De har nemlig også brug for nogen at sparre med. Og det 

tilbud har vi så mulighed for at realisere nu," siger Eva Christensen, som er frivillig koordinator for 

trivselsgrupperne. 

 

Om foredragsholderen 

Bettina Vestergaard er én af flere frivillige gruppeledere for trivselsgrupperne i Frivilligcenter Hillerød. 

Hun er uddannet familieterapeut, pædagog samt konfliktmægler og er certificeret KIFF-kursusleder 

(kursus i fælles forældreansvar) og børnegruppeleder fra Center for familieudvikling. Bettina har i mere 

end 25 år arbejdet med børn og familier i både privat og offentligt regi. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos børne- og ungekoordinator Eva Christensen, 4824 1907, 

selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk.  

 

De nye trivselsgrupper for skilsmisseforældre er tidligere omtalt her: 

http://hilleroed.lokalavisen.dk/nye-trivselsgrupper-skal-hjaelpe-skilsmisseforaeldre-

/20170227/artikler/702279955/1835 
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