Et (dele)barns hjerte tilhører begge forældre – også i julen
Anna Prip gæster Himmelbjerggården onsdag den 29/11 kl. 19-20.30
Anna Prip er gæst i loungen til en samtale
med Dott, om hvad der kan ske når børn
skal holde jul for første gang hos den ene
forælder, og om de mange følelser der kan
være i spil.
-Hvornår skal man fortælle barnet, at mor
og far ikke længere holder jul sammen?
-Hvordan taler man med barnet om julen,
hvis man selv bliver berørt?
-Hvad gør man med gaverne, hvis man ikke
holder jul med sit barn?
Vi ønsker at aftenen med Anna skal være intim og nærværende, hvor der naturligt kan
være dialog mellem Anna og gæsterne, derfor er der kun udbudt 50 billetter til dette
arrangement.
Pris pr. billet 100,- kr. som doneres til Himmelbjerggården Tilmelding via Billetto

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 Egmontstøttet projekt i
Ballerup kommune med skilsmissegrupper for forældre og førskolebørn. 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 til at håndtere skilsmissens udfordringer og mulighed for
fordybelse i egen proces. Anna afholder to internatkurser på Himmelbjerggården hen
over Jul og Nytår.

Er du skilt og uden
børn i julen?

Større bevidsthed
gennem skilsmissen

Juleinternat 22.-23.
december 2017

Nytårsinternat
27.-29. december
2017

Læs mere

Læs mere

