
 

Du lærer meget om mennesker i begyndelsen 

Du lærer måske endnu mere i slutningen 

 

Større bevidsthed gennem skilsmissen 
Når skilsmissen er et blandet landskab mellem både bakke og dal og følelserne nogle gange sender 

én ud på alene vandring i stormvejr, så er det vigtigt at have kontakt til sit indre kompas at kunne 

pejle sig efter. Hvilken retning bevæger du dig i og hvor vil du egentlig gerne hen? Hvordan skal 

det kommende år som alenefar eller alenemor gerne folde sig ud? Hvad kunne du ønske dig for 

familien på tværs af bruddet? Hvordan opfatter du din rolle, efter skilsmissen er blevet en realitet? 

Hvordan vil du gerne være forælder for jeres børn, der nu har to hjem? Hvordan håndterer du 

følelser omkring at familien er brudt op? Hvordan støtter du børnene, når de oplever sorg og 

savn? 

 

Internatet giver mulighed for fordybelse i din egen proces 

(uden din eks) og redskaber til at bearbejde det, der kan 

opstå i forbindelse med et brud. 

Nytårsinternat i 3 dage 

27.-29. december 2017  

Max 10 pladser 

 

 



Anna Prip er familieterapeut, coach og 

pædagog med speciale i børn og sorg. Hun er 

efteruddannet i chok og traumer samt 

systemisk- og narrativ psykoterapi, 

supervision og meditation. Anna Prip var 

terapeut i DR1’s dokumentarprogram 

’Skilsmisse – uegnet for børn’, som blev 

nomineret til årets bedste program i 2012. 

Hun er en del af referencegruppen på et 6-

årigt Egmontstøttet projekt i Ballerup 

kommune med skilsmissegrupper for 

forældre og før-skolebørn. Derudover er Anna 

Prip forfatter til bøgerne Mit liv som delebarn 

& Mit liv som deleteenager, blogger og 

rådgiver på delebarn.dk samt klummeskribent 

for Jyllands Posten. Hun er en efterspurgt 

underviser og aktuel med endnu en bog til 

skilte forældre i marts 2018. Som noget nyt 

udbyder hun både jule- og nytårsinternat for 

skilte forældre, som ønsker redskaber og 

mulighed for fordybelse. 

 

 

 

 

 

Foto: Dott Ovesen 

 

 

 

Internatet er for mænd eller kvinder, der 

 føler sig uretfærdigt behandlet, vred, 

såret, forrådt, ulykkelig, ensom eller 

på anden måde udfordret 

følelsesmæssigt ift. sin eks 

 

 har brug for redskaber til, hvordan 

man undgår at re-agere og i stedet 

gerne vil øve sig på at agere i mødet 

med sin eks 

 

 vil genfinde sin indre styrke til at 

kunne sige til og fra på en værdig 

måde ift. sin eks, så venlighed og 

samarbejde kan bevares 

 

 er åben for at tage hensyn til 

børnene, så de trives bedst muligt på 

trods af skilsmissen 

  

”Anna er god til 

at tale om svære 

emner på en let og 

ubesværet måde, 

så det føles 

naturligt at tale 

om” 

Tidligere kursist 



Formålet med internatet er: 

 At skabe rum for større 

bevidsthed ift. den personlige 

proces efter bruddet  

 

 At støtte og inspirere den 

enkelte, så det kan sprede sig til 

resten af familien 

 

 At I alle i familien kommer godt 

gennem skilsmissen.  

 

3 dages internat inkluderer: 

 

 Overnatning på enkeltværelse i 

naturskønne omgivelser på 

Himmelbjerggården 

 

 Fuld forplejning (ingen alkohol) 

 

 Undervisningsmappe 

 

 3 dages undervisning af  

Anna Prip 

 

 ½ times opfølgende 

telefonkonsultation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har booket din plads efter 

først til mølle princippet, så sender 

jeg info på mail til dig. 

Du er først sikret en plads, når du 

herefter har overført beløbet.    

Pris 4600,- kr.  

Book plads ved at skrive til mig: 

mail@annaprip.dk 

2-dages juleinternat 21.-22. december 2017. Læs mere her: www.annaprip.dk 


