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Center for Familieudvikling får ny direktør 

 
Michael Gylling Nielsen bringer solid erfaring med sig fra den danske og internationale NGO-

verden – senest fra posten som administrerende direktør for den danske afdeling af Læger 

uden Grænser – når han 17. august tiltræder som direktør for Center for Familieudvikling.  

 

Center for Familieudvikling er i rivende udvikling og favner stadig flere medarbejdere, indsatsom-

råder og forebyggende projekter. Som del af denne proces har centrets bestyrelse ansat 56-årige Mi-

chael Gylling Nielsen, som nu overtager ansvaret for organisationens daglige ledelse og retning.  

 

Michael Gylling Nielsen takker samtidig af hos den danske afdeling af Læger uden Grænser (MSF), 

hvor han igennem en længere årrække har varetaget flere centrale poster både internationalt og i 

Danmark – de seneste otte år som administrerende direktør for den danske afdeling af den humani-

tære organisation. 

 

”Mange børnefamilier føler sig så pressede i hverdagen, at det risikerer at gå ud over både voksne 

og børns trivsel og sundhed. Det er med dem i tankerne, at jeg nu vil bidrage til at videreudvikle et 

større og stærkere Center for Familieudvikling, der giver forebyggende støtte til familier. Jeg er selv 

vokset op på en døgninstitution og har derfor nok en særlig motivation for at sikre børn den trygge 

forældrekærlighed, der er så vigtig for, at vi kan vokse op som ’hele’ mennesker”, siger Michael 

Gylling Nielsen, der oprindeligt er uddannet journalist og er i gang med en Master i International 

Virksomhedskommunikation. 

 

Michael Gylling Nielsen tager en lang og solid erfaring med sig fra både den danske og internatio-

nale NGO-verden. I Læger uden Grænser har han i flere omgange været udstationeret for at tage 

kampen op med nogle af verdens største humanitære katastrofer, blandet andet som chef for organi-

sationens hiv/aids-programmer i Zimbabwe. Før tiden i Læger uden Grænser var Michael G. Niel-

sen medstifter af Greenpeace i Danmark.  

 

Michael Gylling Nielsens tiltrædelse betyder samtidig, at Center for Familieudviklings grundlæg-

ger, psykolog Annette Due Madsen, skifter rolle fra centerleder til formand for centrets bestyrelse.  

 

”Det har været en stor glæde og et meningsfyldt arbejde at være med til at opbygge centret og sætte 

forebyggelse på relationsområdet på dagsordenen. Vores ledetråd har hele tiden været, at en hånds-

rækning til de voksne er en gave til børn. Jeg er oprigtigt glad for, at vi har fundet en så kompetent 

afløser, der både bærer stor faglighed og menneskelig eftertænksomhed og handlekraft med sig ind i 

Center for Familieudvikling”, siger Annette Due Madsen, der glæder sig til at arbejde mindre, men 

fortsat bidrage med inspiration, visioner og formidling af centrets faglige budskaber. 

 

Center for Familieudvikling er en privat non-profit organisation, som blev etableret i 2004. Centret 

støttes af private fonde. Læs mere på www.familieudvikling.dk 

 

 

 

http://www.familieudvikling.dk/

