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SKILSMISSEFAMILIEN 
- med barnet i centrum 

Nyhedsbrev nr. 1 
Søndag d. 26. juli 2020 

 

DET FØRSTE NYHEDSBREV 
Dette er det første nyhedsbrev, som ”Skilsmissefamilien” sender ud til sine 
medlemmer. Interesserede kan tilmelde sig via denne side. 

Nyhedsbrevet har til formål at samle op på de aktiviteter, der har været siden 
seneste nyhedsbrev. Der vil således være lister over de artikler, nyheder og 
lignende, som ”Skilsmissefamilien” selv har udsendt – og der vil være tilsvarende 
lister over de skilsmisse-relaterede nyheder, som har været bragt i andre medier 
siden seneste nyhedsbrev. 

Desuden vil nyhedsbrevet bringe eksklusivt materiale i form af viden, nye bøger, 
konkurrencer og andet, som ikke bringes på hjemmesiden eller i Facebook-
gruppen. 

Nyhedsbrevet udkommer ikke på bestemte tidspunkter, men når der er en tilpas 
mængde indhold. Abonnerer man på nyhedsbrevet, får man automatisk besked pr. 
mail, når et nyt nyhedsbrev udsendes. 

 

God fornøjelse med dette første nyhedsbrev – og de fremtidige nyhedsbreve ! 

 

INDHOLD: 
 

Side 2: ”Siden sidst” 

Side 3: ”Mere materiale 
til børn og unge” 

Side 4: ”Seneste indlæg” 
(beskrivelser) 

Side 4: ”Seneste indlæg” 
(artikler) 

Side 5: ”Seneste indlæg” 
(blog-indlæg) 

Side 5: ”Seneste indlæg” 
(”Vidste du..?”) 

Side 6: ”Nyheder fra 
andre medier” 

Side 7: ”Den kommende 
tid” 

 

 

 
  

https://www.skilsmissefamilien.dk/nyhedsbrev
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SIDEN SIDST… 
På denne side ses der bagud på de aktiviteter, der har været den seneste tid – både dem, som 
”Skilsmissefamilien” har stået for, og på skilsmisse-området generelt. 

 

 

NYT NAVN: Den 1. juni skiftede forummet navn fra ”Vi skal skilles” til det nye ”Skilsmissefamilien – med barnet i 
centrum”. Det nye navn er mere favnende og fokuserende på familiens små og store udfordringer, som en 
skilsmissefamilie ofte kan opleve. 

 

NY HJEMMESIDE: Samtidig blev der åbnet op for den forbedrede hjemmeside på www.skilsmissefamilien.dk. 
Den nye struktur på hjemmesiden består overordnet af 6 ”rum” i hjemmeside-menuen: 

• ”Nyheder” består af de seneste nyheder fra vores egen produktion af artikler og lignende, herunder de 
aktuelle sager, der måtte være – samt skilsmisse-relaterede nyheder fra andre medier. 

• ”Love og regler” er den omfattende viden om de mange skilsmisse-sammenhænge, som kan være 
relevante at kende. De første beskrivelser er lagt op, og der følger mange flere i den kommende tid. 

• ”Viden” er fagligt funderede artikler om forskellige emner som børn, økonomi osv., med fokus på at øge 
læserens viden og forståelse. 

• ”Værktøjer” er anvendelses-orienterede artikler, som lader læseren foretage konkrete handlinger. Det 
kan f.eks. være måder at kommunikere med sin tidligere partner på eller at modvirke stress. 

• ”Materiale” spænder bredt og kan f.eks. være inspiration (i form af bøger og film til både børn og 
voksne) til at forstå egne reaktioner på skilsmissen. 

• ”Bloggen” består ikke af egentlige artikler, men (ofte korte) indlæg, der giver viden, deler en nyhed eller 
lignende. 

 

Hjemmesiden vil blive udbygget løbende i den kommende tid. Har du forslag til indhold, er du mere end 
velkommen til at skrive – se evt. under ”Kontakt” eller skriv via Facebook-gruppen. 

 

 

 

  

SKILSMISSEFAMILIEN´s logo (til venstre) er en såkaldt 
”triskele”. Den er et gammelt græsk tegn med flere 
betydninger, men den dukker også op i den irske / 

keltiske historie – faktisk allerede omkring år 3200 før 
vores tidsregning. Den har haft mange betydninger som 

treenighed og styrke, og at man bevæger sig fremad 
gennem udfordringer, der ellers tynger én. Og så er 
triskelen ét blandt flere andre symboler, der betyder 

”familie”. 

http://www.skilsmissefamilien.dk/
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MERE MATERIALE TIL BØRN OG UNGE… 
På hjemmesiden er der lagt links til yderligere materiale til børn og unge.  

Børn og unge kan have særdeles svært ved både at forholde sig til forældrenes skilsmisse og efterfølgende leve som 
skilsmisse-familie. Men der er hjælp at hente fra bøgernes verden. Siden sidst er hjemmesidens materiale-samling 
med bøger til børn og unge blevet kraftigt udvidet – og herunder præsenteres nogle af dem. 

 

Aksel bor i to huse (fra 2 ½ år, af Kathleen Amant, forlaget Turbine). 

Aksel har en sød mor og en sød far. Men Aksels mor og far skændes alt for meget. Derfor har 
de besluttet, at de fra nu af skal bo i to forskellige huse. Det gør Aksel ked af det. Men 
heldigvis elsker mor og far ham rigtig meget, og det vil de altid gøre. 

 

Hjemme hos mor får jeg altid sushi (fra 4 år, af Anne S. Hammer, Høst & Søn). 

En sød børnebog om dét at være skilsmisse-barn, men her er den vinklet til den ret sjove 
side. Vi ser en far, der ikke vil stå tilbage i forhold til sin ekskone og virkelig prøver at gøre 
sin datter glad. Og en datter, der har luret sine forældre på bedste måde og snedigt får mest 
muligt ud af begge hjem. Samtidig er den fyldt med de sødeste tegninger, som viser 
forholdet mellem den lidt betuttede far og den virkeligt søde Magda. 

 

Mellemrummet (fra 4 år, af Gertrude Kiel, Jensen & Dalgård). 

Anna elsker mellemrum, både dét mellem de bogstaver Anna skriver og dét mellem 
fortænderne, der lige passer til at suge spaghetti ind. Men på det seneste er mellemrummet 
mellem mor og far vokset, og det er ikke længere et rart mellemrum. 

 

 

Julius hjælper mor (fra 5 år, af Ida Exner, Byens Forlag). 

Julius´ mor er ked af det, fordi hendes kæreste lige er gået fra hende. Julius forsøger at 
hjælpe mor ved at gøre en masse praktiske ting. Men kan han gøre hende og sig selv glad 
igen? 

 

Krigen (fra 6 år, af Gro Dahle, Forlaget Alfa). 

 
Historien handler om Julie og er fortalt gennem hende. Mor og far skændes, far har en 
hemmelig kæreste og det hele ender med, at mor og far går hver til sit og finder en ny 
partner. Som det ofte ses, skal Julie og hendes to mindre søskende skiftevis bo en uge hos far 
og en uge hos mor. 

Du finder materiale-samlingen på hjemmesiden: i menuen øverst vælger du først ”Materiale”, dernæst ”Bøger” og 
dernæst ”Bøger til børn og unge”. 

 

https://www.skilsmissefamilien.dk/materiale-boger
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SENESTE INDLÆG… 
De første artikler, der skal overføres fra den gamle hjemmeside til den nye, er blevet læst 
igennem, tilrettet ved behov og offentliggjort. 

 

Her er alle beskrivelserne af forskellige vigtige sammenhænge, der er blevet offentliggjort på hjemmesiden: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

 Den 22. juni Lovgivningens fokus på barnet Link 

Den 25. juni Bisidder og partsrepræsentant Link 

Den 25. juni Aktindsigt Link 

Den 26. juni Partshøring Link 

Den 26. juni Optagelse af møde Link 

Den 29. juni Samvær Link 

Den 1. juli Delt bopæl Link 

Den 4. juli Børnebidrag Link 

Den 6. juli Barnets initiativ-ret Link 

Den 15. juli 11 sammenhænge, du bør kende Link 

Den 18. juli Sager i Familieretshuset Link 

 

 

 

Desuden er en række artikler føjet til hjemmesiden under fanerne ”Viden” og ”Værktøjer”: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

Den 31. maj 10 gode råd: sådan hjælper du dit barn gennem en 
højkonflikt-skilsmisse 

Link 

Den 4. juni Film til børn om mødet med Familieretshuset Link 

Den 4. juni Pas på aftaler om børnebidrag Link 

Den 6. juni Konflikt-trappen Link 

Den 8. juni Familieretshuset genåbner for alle møder Link 

Den 8. juni Hvad er forældrefremmedgørelse? Link 

Den 11. juni Tiltag mod forældre-fremmedgørelse Link 

Den 23. juni Tænk på pensionen – især kvinderne Link 

Den 10. juli Alle bidrag og tilskud Link 

 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/lovgivningens-fokus-paa-barnet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/bisidder-og-partsrepraesentant
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktindsigt
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/partshoering
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/optagelse-af-moede
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/samvaer
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/delt-bopael
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/bornebidrag
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/barnets-initiativ-ret
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/11-sammenhaenge-du-bor-kende
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/sager-i-familieretshuset
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/saadan-hjaelper-du-dit-barn-gennem-en-hojkonflikt-skilsmisse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/film-til-born-om-modet-med-familieretshuset
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/pas-paa-aftaler-om-bornebidrag
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/konflikt-trappen
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/familieretshuset-genaabner-for-alle-moeder
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/hvad-er-foraeldre-fremmedgorelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/tiltag-mod-foraeldre-fremmedgorelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/taenk-paa-pensionen-isaer-hvis-du-er-kvinde
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/alle-bidrag-og-tilskud
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Og herunder følger en oversigt over alle blog-indlæg: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

Den 12. juni Et farvel til refleksions-perioden og tvungen delt 
bopæl 

Link 

Den 19. juni Astrid Krag: ”Derfor retter vi nu op på det” Link 

Den 24. juni Ny debat om refleksions-perioden Link 

Den 1. juli Nu kan skilsmisse ske hurtigt Link 

Den 14. juli ”Risiko for misbrug” af lov om psykisk vold samt 
dom i aktuel sag 

Link 

Den 21. juli Gælden fra børnebidrag vokser stadig Link 

 

 

Og endelig er der de korte indlæg (”Vidste du…?”) på hjemmesiden under ”Seneste nyheder”, som indeholder 
korte og præcise facts i mange vigtige sammenhænge. Denne type indlæg er kun tilgængeligt få dage, hvorefter det 
erstattes af et nyt indlæg. 

DATO FOR OFF. BESKRIVELSE 

Den 26. juni En bisidder kan ikke føre partens sag under et møde i f.eks. Familieretshuset, men kan 
være en god støtte, lytte opmærksomt og lignende  

Den 28. juni Samværsforælderen har ret til ferie i dét omfang, som vedkommende kan aftale med 
bopælsforælderen eller som fremgår af resolutionen 

Den 30. juni Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset, der nu er myndighed 
på skilsmisse-området og således her sager opstartes 

Den 3. juli Barnets pas skal i princippet følge barnet. Mange vælger dog at opbevare passet hos den 
ene forælder og sikre, at passet udleveres ved behov 

Den 6. juli Den fælles forældremyndighed kan ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, 
at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste 

Den 18. juli Forældrene har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær – og skal som 
udgangspunkt selv afklare, hvordan dette ansvar løftes 

Den 21. juli Normalt kan der ikke fastsættes børnebidrag, hvis forælderen løfter sin forsørgelsespligt. 
Men har forælderen ikke del i forældremyndigheden, kan der fastsættes børnebidrag, 

selv om vedkommende faktisk løfter forsørgelsespligten 

Den 24. juli Vores materiale-samling er udvidet med mange bøger til børn og unge 

 

 

 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/afstemning-farvel-til-refleksions-perioden-og-tvungen-delt-bopael
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/astrid-krag-derfor-retter-vi-nu-op-paa-det
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ny-debat-om-refleksionsperioden
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/nu-kan-skilsmisse-ske-hurtigt
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/risiko-for-misbrug-af-lov-om-psykisk-vold-samt-dom-i-aktuel-sag
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/gaelden-fra-bornebidrag-vokser-stadig
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NYHEDER FRA ANDRE MEDIER… 
Hvilke skilsmisse-relaterede sammenhænge har været oppe i andre medier? 

”Skilsmissefamilien” følger nyhedsstrømmen løbende – her får du et uddrag. 

 

 

 

”Joan Ørting blev forladt af sin mand gennem 15 år: ”Jeg troede, vi ville 
blive samlet igen, men der var lukket”” (B.T., den 4. juli). 

”Jeg har været meget sorgfuld omkring det og har lært, hvad det vil sige at have hjertesorg. 
Og jeg er glad for, at jeg har mærket den smerte. Men det tog mig tre år at komme over 
skilsmissen. Nu er det helet,« siger hun. 

 

”Eksmand sagde nej tak til familiens lotto-kupon ved skilsmisse: det 
fortryder han sikkert nu” (Lokalavisen, den 8. juli). 

I forbindelse med skilsmissen sagde manden nej til at overtage dén lotto-kupon, som 
familien havde spillet på i mange år. Det sagde han nej til, og hans nu tidligere hustru 
overtog derfor kuponen – og vandt efterfølgende en million-gevinst. 

 

”Festsyge Cecilie Beck: flygtede fra skilsmisse” (B.T., den 17. juli). 

”Efter jeg blev skilt for fire år siden, har jeg været inde i en omskiftelig fase, hvor jeg lige 
skulle finde mig selv,« siger Cecilie Beck til B.T. ”Når jeg er lidt i krise, så har jeg svært ved at 
sidde stille, for så kan man pludselig mærke det hele. Hvis den får fuld skrue, så kan man 
ikke mærke, hvordan man har det. Men så kommer det til gengæld snigende på et 
tidspunkt”, forklarer hun. 

 

”Det tog Alexandra to år at komme sig efter skilsmisse: ”Det er ren 
overlevelse”” (Se & Hør, den 22. juli). 

”Uden at jeg vil gå i detaljer, så vil jeg sige, at jeg har oplevet at være i mørket og ikke ane, 
om det nogensinde ville blive lyst igen. Men jeg lærte, at selv når man er længst nede i 
hullet, er der en vej op. Det budskab er så vigtigt, for når man sidder dernede, kan man ikke 
se lyset. Det er ren overlevelse. Bagefter virker det helt utroligt, at man er kommet igennem 
det. Men det eneste, der virker, er action – at håndtere det, man står i”, lyder det ærligt fra 
den 56-årige grevinde ifølge Se & Hør til Berlingske. 

 

 

Følg med i alle skilsmisse-relaterede nyheder ved at følge SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-gruppe. 

  

https://www.facebook.com/groups/182191709099656/
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DEN KOMMENDE TID… 
Her ser vi ind i den kommende tid og de sager, der venter forude.  

Vi er midt i sommerferie-perioden, og det er tydeligt, at der er faldet ro over skilsmisse-området. Der er derfor ikke 
umiddelbart nogle sager, der er særligt fokus på, før Folketingets åbning i oktober måned. 

Men ”Skilsmissefamilien” følger med henover sommeren og bringer de skilsmisse-relaterede nyheder, der måtte 
komme – både på hjemmesiden og i Facebook-gruppen. 

Og så vil vores egne beskrivelser af især love og regler være i fokus og vil blive lagt ind under ”Love og regler”, når 
den enkelte beskrivelse bliver færdig. 

Du ønskes en god sommer ! 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

SKILSMISSEFAMILIEN 

- med barnet i centrum 

 

Læs mere 

på 

www.skilsmissefamilien.dk 

 

www.skilsmissefamilien.dk

