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Center for Familieudvikling åbner ny afdeling i Århus 

 
Ligesom hovedafdelingen i København vil det nye Center for Familieudvikling i Århus tilbyde fo-
rebyggende kurser, samtaler og terapi med fokus på familie og parforhold.  
 
Center for Familieudvikling (CFF) styrker nu sit forebyggende arbejde for par, børn og familier med 
etableringen af en ny afdeling i hjertet af Århus.  
 
Centret er en nonprofit organisation, der samarbejder tæt med forskere i både Danmark og udlan-
det, og som bl.a. tilbyder forskningsbaserede PREP-kurser for par og det PREP-inspirerede Kursus i 
Fælles Forældreansvar (KIFF) for skilte forældre med statsstøtte frem til udgangen af i år.  
 
”Vi ved fra forskning og erfaring, at det har særdeles stor betydning for både børn og voksnes psy-
kiske trivsel, at vi lever godt sammen med vores nærmeste. Derfor arbejder Center for Familieud-
vikling med forebyggende og pædagogiske programmer for par og familier, og det er en stor glæde 
for os, at vi nu kan udvide vores organisation med en ny afdeling”, siger psykolog Annette Due 
Madsen, der er Center for Familieudviklings grundlægger.  
 
Center for Familieudvikling er en selvstændig non-profit organisation, som blev etableret i 2004 
for at give hjælp til at opbygge gode relationer og forebygge brud i familier. Centret er drevet med 
økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond. Siden 2010 har forældrepar haft mulighed for at deltage på 
centrets PREP-parkurser og skiltekurser med støtte fra satspuljemidler.  
 
Ud over PREP-parkurser og KIFF-kurser vil Århus-afdelingen også tilbyde samtalegrupper for børn i 
skilsmisser, samt parsamtaler og –terapi og uddannelser for fagfolk. Afdelingen i Århus indgår også 
i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet om forskningsprogrammet Par-tjek. 
 
Indvielsen af den nye afdeling sker nu på fredag, den 24. april kl. 13.30-15.30 i centrets nye loka-
ler, Søndergade 10, 2. sal, Århus C 

Som del af indvielsen vil der være indlæg fra: 

• Annette Due Madsen, centerleder og grundlægger 
• Kirsten Normann Andersen, folketingskandidat for SF 
• Lene Horsbøl, byrådsmedlem for Venstre 
• Tea Trillingsgaard, psykolog, PH.D, Aarhus Universitet 

Læs mere på www.familieudvikling.dk 
 
 

http://www.familieudvikling.dk/

