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Lovforslag:

Et lovforslag fremsat af social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil give 

mulighed for at gribe ind i barnets kontakt til begge forældre.

Baggrunden er aftalen ”Børnene først”, som på en række områder sigter på at 

skærpe barnets rettigheder i forhold til egen sag.

Det konkrete lovforslag gælder situationer, hvor moderen opholder sig på et 

kvinde-krisecenter, eller hvor mor eller far opholder sig i en anden midlertidig 

boform, med barnet.

Denne situation kan være så indgribende på barnet og dets situation, at det 

ikke er givet, at samvær er til barnets bedste. Og derfor sigter lovforslaget på 

at give mulighed for at fravige samværet eller de andre former for kontakt, der 

kan være fastsat i denne sammenhæng.

Dette gennemgås mere udførligt på næste side.

Bortfaldet på grund af valget

Det skal naturligvis understreges, at det fremlagte lovforslag blev overhalet 

indenom af statsminister Mette Frederiksen (S), der som bekendt i 

begyndelsen af oktober udskrev valg til Folketinget den 1. november

Derfor er alle lovforslag bortfaldet og således også dette.

Men lovforslaget viser regeringens tilgang og intentioner, og det kan meget vel 

blive taget op igen, såfremt regeringen fortsætter efter valget.

Kort før valgudskrivelsen 

fremlagde regeringen et nyt 

lovforslag:

Er den ene forælder på et 

krisecenter med barnet, kan 

det medføre, at kontakten 

mellem barnet og den anden 

forælder suspenderes formelt.
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kan betyde stop for samvær

ophold på krisecenter

med den anden forælder



”… ikke har samvær eller anden kontakt med den anden forælder”

Lovforslaget blev fremsat skriftligt af social- og ældreminister Astrid Krag (S) 

den 6. oktober.

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen ”Børnene Først” som regeringen 

(Socialdemokratiet) og Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Alternativet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk 

Folkeparti og Kristendemokraterne indgik den 11. maj 2021.

Den første del omhandler muligheden for at træffe afgørelse om adoption 

inden fødslen, så udsatte børn dermed sikres færre skift og mere stabilitet.

Den anden del handler specifikt om ophold på et kvindekrisecenter.

Her foreslås ”på det familieretlige område en ændring af forældreansvars-

loven således, at der af hensyn til barnets bedste skal træffes en midlertidig 

afgørelse om, at et barn ikke har samvær og anden kontakt med den anden 

forælder, når barnet opholder sig på et kvindekrisecenter eller et tilbud 

efter servicelovens § 110 med den ene forælder, når det godtgøres, at op-

holdet skyldes vold eller trusler om vold fra den anden forælder, og den 

forælder, som barnet opholder sig hos, anmoder om, at barnet ikke har sam-

vær eller anden kontakt med den anden forælder. Der skal dog ikke træffes 

en sådan afgørelse, når det anses for bedst for barnet at have kontakt med 

den anden forælder”.

Eller med andre: er det underbygget, at forælderen og barnet er på 

krisecentret på grund af vold eller trusler om vold fra den anden forælder, 

kan det medføre, at barnet ikke har samvær eller anden kontakt med den 

anden forælder.

Dog skal man selvsagt tage højde for sidste del af afsnittet om, at en eventuel 

overvejelse om brudt kontakt skal tage højde for situationer, hvor det faktisk 

er bedst for barnet med kontakt.

Som nævnt er det konkrete lovforslag bortfaldet på grund af valget til 

Folketinget – men ”Skilsmissefamilien” følger naturligvis sagen.
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Servicelovens § 110

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

midlertidigt ophold i boformer til personer 

med særlige sociale problemer, som ikke 

har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, 

og som har behov for botilbud og for tilbud 

om aktiverende støtte, omsorg og efter-

følgende hjælp”.

§
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Ny statistik:

Kvinder og børn

kvindekrisecentre

på

2021

2.618 kvinder var indskrevet i løbet af året, hvilket er en 

stigning på 12 % i forhold til 2020.

I 41% af opholdene var børn (i alt 2.254) 

med deres mor på centrene.

141 kvinder og 81 børn
havde ophold, der kun varede et døgn.

73 kvinder og 47 børn
boede på et center i hele 2021.

En tredjedel af 

opholdene varede 

mellem 31 og 119
døgn.

Der var flest kvinder (850) i aldersgruppen 30-39 år.

47% af kvinderne (1.219) havde indvandrer- eller 

efterkommer-baggrund. Andre 47% af kvinderne havde 

dansk oprindelse.

Dansk Statistik har netop udsendt statistikken for 2021:

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=38290


Første dom i landet:

”Skilsmissemagasinet” nummer 1, der udkom den 12. januar 2022, indeholdt 

blandt andet en artikel om dyr i skilsmisser. Baggrunden var en ny lov i 

Spanien, hvormed dommeren kunne træffe afgørelse om samvær for dyr.

Og nu er også Argentina hoppet med på vognen. Den 19. oktober fortalte 

flere medier således om landets første dom i en sag om to hunde.

Ejerne er 47-årige Amorina Abascoy og hendes 42-årige eksmand 

Emmanuel Medina. De var gift i 15 år og fik ingen børn, men havde to 

hunde: 9-årige Kiara og 6-årige Popeye.

Ifølge dommen skal Kiara fremadrettet bo hos Amorina Abascoy og Popeye

hos Emmanuel Medina – og med hyppige skift, så begge hunde dermed 

skiftevis er hos deres ejere.

Det er dog ikke alle dele af aftalen, der fremgår, for eksempel eventuelle 

uenigheder om dén mad, som hundene indtager. Amorina Abascoy

insisterer således på en sund kost til hundene, mens Emmanuel Medina 

serverer ”empanadas”, som er pirogger med kød.
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samvær for hunde

I Argentina har en dommer 

for første gang nogensinde 

truffet afgørelse om forældre-

myndighed og samvær for to 

hunde.

Tilgangen i Danmark

I februar 2017 skrev TV2 Nord om udfordringen med kæledyr i en 

skilsmisse. Her fremgik det, at kæledyr rent juridisk betragtes ”som løsøre 

på linje med en bil eller en fladskærm”.

Artiklen citerer advokat Lars Kühnel: ”Ofte fungerer det på den måde, at 

hunden følger børnene. Så hvis man har børnene på en 7/7-ordning, så 

følger hunden med, når børnene skifter”.

https://www.freemalaysiatoday.com/category/top-lifestyle/2022/10/19/argentinian-court-rules-on-custody-of-pet-dogs-in-divorce-case/
https://www.tv2nord.dk/nordjylland/skilsmissebarnet-siger-vov
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”Jeg tilgiver folk.

at jeg accepterer deres adfærd

Dét betyder ikke,

eller vil stole på dem igen.

Det betyder,

at jeg tilgiver dem for mig,

så jeg kan give slip

og komme videre med mit liv”.

(ukendt)

Eftertanke…



Officielt: skilsmisse mellem

Rygterne fik yderligere næring for nylig, hvor Tom Brady deltog i brylluppet 

for ejeren af New England Patriots, Robert Kraft – uden Gisele Bündchen.

Kort efter forlød det, at de begge havde fundet skilsmisse-advokater. Og fredag 

den 28. oktober kom så udmeldingen, at skilsmissen er en realitet.

Gisele Bündchen skrev på Instagram, at de fortsat vil sikre børnene, så de får 

”dén kærlighed, omsorg og opmærksomhed, de i høj grad fortjener”.

Og videre: ”Beslutningen om at afslutte et ægteskab er aldrig let, men vi er 

vokset fra hinanden, og selvom det selvfølgelig er svært at gå igennem sådan 

noget, føler jeg mig velsignet for den tid, vi havde sammen, og ønsker kun det 

bedste for Tom altid”.

Desuden bad Gisele Bündchen om, at deres privatliv bliver respekteret i denne 

følsomme tid.

•Thomas Edward Patrick Brady Jr.

•Født den 3. august 1977 (45 år).

•Amerikansk fodboldspiller.

•Aktiv hos New England Patriots 

(2000-2019) og Tampa Bay 

Buccaneers (2020-fortsat aktiv).

•Betragtes som én af sportens 

bedste spillere: har som quarter-

back vundet Superbowl 7 gange 

og holder desuden en lang række 

rekorder.

Side 8

Tom Brady og Gisele Bündchen

TOM BRADY GISELE BÜNDCHEN

•Gisele Caroline Bündchen.

•Født den 20. juli 1980 (42 år).

•Model (mode).

•Er sjette generation af tysk-

brasiliansk slægt.

•Er én af de bedst betalte modeller 

i verden og har prydet forsiden af 

mindst 1.200 magasiner.

•Er aktiv hos bl.a. ”Læger uden 

Grænser” og ”Røde Kors” – samt 

goodwill-ambassadør for FN. 

Rygterne har længe svirret om 

stjerne-parret. Og nu er det 

officielt: quarterbacken Tom 

Brady og modellen Gisele 

Bündchen går fra hinanden efter 

13 år.

Tom Brady og Gisele Bündchen mødtes på en ”blind date” i december 2006 

og blev gift i Santa Monica i Californien i 2009.

De har sammen børnene Benjamin Rein (13 år) og Vivian Lake (9 år).

Desuden har Brady en søn, John ”Jack” Edward Thomas (15 år), med sin 

tidligere kæreste, skuespillerinden Bridget Moynahan.

https://people.com/sports/gisele-bundchen-shares-statement-on-tom-brady-divorce/
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Ved hvert årsskifte reguleres en lang række tilskud, bidrag og andre satser. 

Ét af dem er børnebidraget.

I 2022 har børnebidragets normalbeløb været på kr. 1.460 om måneden pr. 

barn, som samværsforælderen betaler til bopælsforælderen. Dermed løfter 

førstnævnte sin forpligtelse til at forsørge sit barn (hvor vi her ser bort fra, at 

man kan løfte forpligtelsen på anden vis).

Nu nærmer vi os igen et årsskifte og dermed en stigning. Dette skyldes, at 

satsen følger med det almene økonomiske niveau. I perioden 1990-2010 lå 

de gennemsnitlige prisstigninger på 2,1 % - og for at give modtageren den 

samme købekraft, stiger eksempelvis børnebidraget tilsvarende.

Men på grund af krigen i Ukraine og den medfølgende økonomiske krise er 

inflationen voldsomt høj: i september i år var inflationen målt over de seneste 

12 måneder steget gennemsnitligt 10 %.

Derfor bliver spørgsmålet nu, om børnebidraget kommer til at matche den 

faktuelle inflation. Med afsæt i børnebidraget i 2022 på kr. 1.460, så vil en 

inflation på 2 % svare til cirka kr. 30 (og således kr. 1.490 i 2023) – mens en 

inflation på 10 % vil svare til cirka 150 kroner (og således kr. 1.610 i 2023).

Den nye sats for børnebidraget i 2023 frigives kort før årsskiftet, og 

”Skilsmissefamilien” følger naturligvis sagen. 

Børnebidraget stiger snart igen…

… men hvor meget ?

Børnebidrag pr. måned 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.247 1.270 1.289 1.307 1.333 1.360 1.387 1.415 1.443 1.460 ?

Normalbidraget fremgår af tabellen herunder og består af et grundbeløb 

og et tillæg. I 2022 er børnebidraget / normalbidraget på kr. 1.460 

bestående af grundbeløb på kr. 1.293 og tillæg på kr. 167.

Børnebidraget stiger igen til nytår.

Og der er en vis sandsynlighed for, 

at der denne gang kan blive tale 

om en langt større stigning end 

normalt.

https://denstoredanske.lex.dk/inflation


Brevkasse-spørgsmål:

En kvinde skrev for nylig til den engelske avis ”The Guardian” med en svær 

sag. Hendes forældre havde været ganske unge, omkring de 17 år, da de fik 

hende. Da hun var 5 år gammel, mistede hun kontakten til sin far, men hun 

genfandt ham, da hun var 25 år. Den genskabte kontakt var godt for hende, 

men hun var nødt til at holde det skjult for sin mor og stedfar. De fandt dog ud 

af det, og derfor brød moderen i vrede kontakten til datteren.

Hendes spørgsmål til brevkassen lød, om hun skulle have været loyal omkring 

moderens tilgang om brudt kontakt.

Psykoterapeuten Nicola McCarry tager afsæt i udgangspunktet om, at kontakt 

mellem barnet og begge forældre grundlæggende bør understøttes. Datteren 

havde derfor en ret til at sikre kontakten. Hun forholder sig derfor undrende til 

baggrunden for, at moderen brød kontakten mellem datter og far.

Ifølge datteren havde faderen givet udtryk for et ønske om mere kontakt, hvis 

han havde fået muligheden for dette – men på grund af manglende juridisk 

assistance og manglen på ”rationel dialog” var dette ikke muligt.

”Ofte, når et par går fra hinanden”, siger Nicola McCarry, "kan bopæls-

forælderen kæmpe med sine egne overvældende følelser og forestille sig, at 

vedkommende beskytter barnet mod dén smerte, de selv har oplevet (under 

separationen). Men vedkommende kan så trække kontakten med den anden 

person tilbage som en form for gengældelse ved at ønske, at den anden 

forælder skal lide, som de selv har gjort”.

Desuden peger hun på, at datteren har ret til selv at afklare hvem, der er i 

hendes liv.
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Mor brød kontakten mellem 

datter og far

Siden blev moderen 

vred over, at datteren 

havde kontakt til 

faderen igen – og 

brød kontakten til 

datteren.

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/sep/30/i-secretly-contacted-my-father-now-my-mother-refuses-to-speak-to-me


Overgangsalderen er betegnelsen for perioden omkring den sidste 

menstruation, der i gennemsnit sker omkring 52-års-alderen.

En britisk undersøgelse, gennemført af ”The Family Law Menopause 

Project” og ”Newson Health Research and Education og med deltagelse af 

cirka 1.000 kvinder, viser blandt andet:
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Ny forskning:

og skilsmisse

Sammenhæng mellem

overgangsalder

og

forhold, 

separation 

gav overgangsalderen skylden for 

deres forliste ægteskab

80 %

67 %
svarede, at overgangsalderen medførte 

øget vold i hjemmet 

73 %

oplevede symptomer i forbindelse med 

overgangsalderen, der belastede deres 

børn og/eller familieliv

65 %
af dem, der modtog hjælp for 

symptomerne, oplevede bedring

97 %
oplevede, at deres advokat ikke rejste 

betydningen af overgangsalderen i.f.t. 

familiedynamikker

https://www.balance-menopause.com/news/menopause-puts-final-nail-in-marriage-coffin/


Aktuelle samlivsbrud 

og skilsmisser

Den 44-årige skuespillerinde Tia Mowry og hendes mand, Cory Hardricht, har 

besluttet at gå hver til sit efter 20 års samliv og 14 års ægteskab. De har to børn 

sammen: den 11-årige søn Cree og den 4-årige datter Cairo.

Den franske DJ, 54-årige David Guetta, er gået fra kæresten gennem 7 år, den 

30-årige cubanske skuespillerinde Jessica Ledon. En kilde udtaler, at ”Guetta er 

vokset fra Jessica Ledon”, og at ”deres livsstile ikke matcher længere”.

Skuespillerinden Ditte Ylva Olsen (45) og kæresten Jon er gået fra hinanden. 

Hun skriver på Instagram: ”Vi har givet slip på hinanden. Og vil ikke prøve at 

bilde nogen ind, at det ikke har gjort ondt og været hårdt, inden vi kom til den 

konklusion”.

Den professionelle golfspiller, 73-årige Tom Watson, og hustruen, LeslieAnne

Wade, er gået fra hinanden. De nåede blot at være gift i 3 måneder, men går fra 

hinanden for at give hende mulighed for at overvinde ”uventet sygdom”.

DR-vært Ulla Essendrop (45) og TV2-kommentator Jimmy Bøjgaard (48) er 

gået fra hinanden efter 10 år sammen. Han udtaler til Billed-Bladet: ”Vi har i fred 

og fordragelighed besluttet at fortsætte vores parløb som venner”.

”The Real Housewives of Atlanta”-stjernen Cynthia Bailey og manden, sports-

kommentator Mike Hill, er gået fra hinanden. I en fælles erklæring skriver de, at 

”KÆRLIGHED er en smuk ting. Vi vil altid have kærlighed til hinanden, men har 

valgt at gå hver til sit”.

Side 12

Har fundet kærligheden

igen…

10 måneder efter sin skilsmisse fra Tish Cyrus er den 61-årige sanger Billy Ray 

Cyrus blevet forlovet med sangerinden Firerose. Hendes alder taler hun ikke 

om, men hun menes at være i midten af 20´erne (cirka 23 år).

Radio- og podcast-vært Ditte Okman (47) har fået en kæreste. Ifølge Ekstra 

Bladet hedder han Bastian og er far til en datter, der går i Ditte Okmans datters 

klasse.

Den 58-årige skuespiller, Russell Crowe, havde for nylig for første gang sin 

kæreste med til en officiel begivenhed. Det var til premieren i Rom på hans film 

”Poker Face”, at han viste sig sammen med 31-årige Britney Theriot. Samtidig er 

der rygter om, at de to faktisk skulle være blevet gift – dette er dog ikke 

bekræftet af parret selv.

Skuespillerinden Iben Hjejle (51) var i starten af oktober til premiere på ”Riget 

Exodus” i følgeskab med sin nye kæreste, Claus. De ville ikke afsløre hvor 

længe, de har været kærester, men har faktisk kendt hinanden i 30 år.

Skuespillerinden Kate Walsh (kendt fra bl.a. ”Grey´s Anatomy”) afslørede for 

nylig på Instagram, at hun er blevet forlovet med farmeren Andrew Nixon.

https://edition.cnn.com/2022/10/04/entertainment/tia-mowry-cory-hardrict-divorce/index.html
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/20234539/dj-david-guetta-splits-girlfriend-jessica-ledon/
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/single-dansk-skuespiller-og-kaeresten-gaar-fra-hinanden/9457437
https://nypost.com/2022/10/26/tom-watson-leslieanne-wade-end-marriage-after-three-months/
https://www.lokalavisen.dk/kultur/ECE14527822/gaar-fra-hinanden-nu-er-det-slut-mellem-drvaert-og-tv-2kommentator/
https://edition.cnn.com/2022/10/12/entertainment/cynthia-bailey-mike-hill-split/index.html
https://people.com/country/are-billy-ray-cyrus-and-singer-firerose-engaged-see-the-ring/
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/forelsket-ditte-okman-viser-kaeresten-frem/9484384
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11371337/Rumours-swirl-Russell-Crowe-girlfriend-Britney-Theriot-secretly-married-Rome.html
https://www.avisen.dk/iben-hjejle-viser-ny-kaereste-frem_706142.aspx
https://pagesix.com/2022/10/06/kate-walsh-accidentally-reveals-shes-engaged-to-andrew-nixon/


Ny japansk lovgivning på vej:

En række lovforslag i Japan sigter på at ligestille kvinder med mænd ved at 

give kvinderne samme rettigheder som mænd.

Dét skriver blandt andre Soranews24 og Fortune.

Som det er i dag, kan en mand efter en skilsmisse gifte sig igen med det 

samme. En kvinde har derimod skullet vente i en periode efter skilsmissen: 

frem til 2016 skulle hun vente 6 måneder, før hun kunne gifte sig igen. 

Argumentet var, at kvinden jo kunne være gravid med eksmanden og dermed 

kunne skabe forvirring ved at gifte sig for hurtigt igen. Dén historiske tilgang 

gjorde man op med i 2016, hvor perioden blev ændret til 100 dage – og nu 

søges fjernet helt.

En anden side af det nye lovforslag udspringer af samme forståelse. Bliver en 

kvinde skilt, gift igen og derefter bliver gravid inden for 300 dage, så er det 

faktisk eksmanden, der antages at være barnets far (det skal her bemærkes, at 

graviditeter i Japan betragtes som varende 10 måneder). Som en konsekvens 

heraf vælger mange at undlade at registrere deres barn, hvis eksmanden 

betragtes som faderen. En undersøgelse i august viste, at 71 % af de, der ikke 

registrerede deres nyfødte, undlod dette netop på grund af fastsættelse af 

faderskab hos eksmanden.

Og dét vil give barnet en række fremadrettede udfordringer i forhold til 

arbejde, skat, forsikringer og lignende.

Advokat Tomoshi Sakka var med til at forkorte venteperioden fra 300 til 100 

dage og siger om de nye lovforslag: ”Lovændringerne vil hjælpe med at 

nedbringe antallet af børn, der ikke er blevet familie-registreret. De har 

endelig indset, at loven er for børnene”.

Hvis denne del af lovgivningen bliver ændret, vil det være første gang, siden 

den blev godkendt helt tilbage i 1898. 

Den lovgivende forsamling håber, at lovarbejdet kan klares inden for den 

nuværende politiske periode, der startede i forrige måned.
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Kvinder 

ligestilles

med mænd

Lovarbejdet indeholder flere 

punkter, der gør op med 

eksisterende lovgivning.

https://soranews24.com/2022/10/15/japan-may-finally-abolish-law-that-bans-women-only-from-remarrying-soon-after-divorce/
https://fortune.com/2022/10/14/japan-will-end-law-that-restricted-women-from-marrying-after-divorce/


I august sidste år overtog Taliban kontrollen i Afghanistan, og siden har 

rapporterne derfra været nedslående: eksempelvis i form af krænkelser af 

menneskerettigheder, særligt over for kvinder, der har fået ordrer om at 

tildække sig og forbud mod at rejse alene – ligesom piger over 6. klassetrin 

ikke længere må komme i skole.

Desuden nedlagde Taliban det eksisterende juridiske system, indsatte deres 

egne (mandlige) dommere og opbyggede et nyt system efter egen fortolkning 

af islamisk lov. I denne proces er mindst 300 kvindelige dommere flygtet til 

udlandet eller lever skjult.

Og dét har fået enorm betydning for kvinder, der mishandles og ikke har ret 

til at blive skilt. Én kvinde fortæller til et medie, at hendes mand gennem 4 år 

mishandlede hende, hvorefter hun søgte om skilsmisse – men at manden med 

Talibans hjælp tvang hende tilbage til ham under truslen om at myrde hendes 

familie.

Her udtaler en talsmand for Taliban ret bemærkelsesværdigt til det samme 

medie: ”I det tidligere system afgjorde kvindelige dommere sager baseret på 

specifikke love og lovforslag, og de havde ikke nok viden om retspraksis og 

Sharia-lovgivning. Vi har ikke følt et behov for dem indtil nu, og vi har ikke 

anerkendt behovet for, at de kvindelige dommere vender tilbage”.

Før Taliban overtog kontrollen, sørgede organisationen ”Women for Afghan

Women” (WAW) for juridisk hjælp til familier og krisecentre for kvinder og 

børn udsat for vold. Siden har de måttet lukke 16 krisecentre og 12 

rådgivningscentre for familier efter pres fra Taliban. Og uden denne hjælp, 

har kvinderne ikke haft andet valg end at vende tilbage til hjemmet og en uvis 

fremtid.

Marzia, som var dommer forud for Taliban-overtagelsen, udtaler, at det altid 

har været en udfordring i Afghanistan at få skilsmisse – men at den nye praksis 

har gjort det sværere. Hun nævner, at hun har kendskab til flere sager, hvor 

Taliban-dommerne har nægtet kvinder skilsmisse – alene med henvisning til, 

at de simpelthen ikke mener, at kvinder har dén ret.
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Retten til skilsmisse hindret

af Taliban-styret

Siden Taliban overtog kontrollen i Afghanistan, 

er hverdagen for kvinder blevet værre – også i 

forhold til skilsmisse.

Afghanistan:

https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-10-efter-et-aar-med-taliban-ved-magten-staar-kriserne-i-koe
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/20/afghan-women-long-and-hard-struggle-for-right-divorce
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/20/afghan-women-long-and-hard-struggle-for-right-divorce
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Om ”Skilsmisse-magasinet”

Dette magasin udgives af ”Skilsmissefamilien”, som er et 

online-forum med rådgivning for skilsmisse-ramte og 

personer i krise.

Magasinet udkommer ikke på faste tidspunkter, men når 

der er nok materiale til en udgivelse. Det kan gratis 

downloades via hjemmesiden (link herunder) og udsendes 

også via mail, hvis man har tilmeldt sig dette.

Indholdet varierer efter behov og kan bestå af artikler, 

nyheder, forskning, quiz´er, konkurrencer, interviews m.v.

Bliv en del af

”Skilsmissefamilien”

Online-forummet ”Skilsmissefamilien”, der står bag dette 

magasin, følger skilsmisse-området tæt – og indsamler 

løbende viden om ny og relevant lovgivning, seneste 

forskning, aktuelle debatter og meget andet.

”Skilsmissefamilien” tilbyder desuden gratis rådgivning og 

hjælp til personer både før, under og efter et samlivsbrud. 

Besøg www.skilsmissefamilien.dk

og slut dig til familien…

https://www.skilsmissefamilien.dk/tilmelding-skilsmissemagasinet
http://www.skilsmissefamilien.dk/

