
Bonusmorgruppe i København K
8 aftener med temaer, som berører dig i dit liv som bonusmor

August - december 2022



Velkommen
Er du også blevet overrasket over, hvor svært det er at leve i en sammenbragt familie? 

Savner du også at have et sted, hvor du kan tale om de svære følelser, der ligger i bonus,- pap,-ekstramor-

rollen?

Dette gruppeforløb er til dig, som er bonusmor i en sammenbragt familie, og som ikke altid synes, det er 

lige let. 

Det er til dig, som ikke har nogle at tale med om dine følelser og tanker - og godt kunne bruge det. Og 

denne gruppe er også til dig, som vælger at gøre noget i stedet for at lade stå til. 

Velkommen til bonusmorgruppen hos Min Terapi!

Kender du dette?
- Du kender sikkert til at have ”forbudte følelser” og måske også til pludselig at støde på sider af dig selv, du 

ikke kendte til i din rolle som 

- Måske kender du ovenikøbet til at føle dig så presset i relationen med hans børn, at du ikke ved, hvor du 

skal gøre af dig selv?  

- Er du også i tvivl om, hvor meget og hvor lidt du kan blande dig i børneopdragelsen eller ligger dine 

udfordringer et andet sted? 



Hvad er en bonusmorgruppe?
I gruppen møder du ligesindede bonusmødre, som kender den sammenbragte familie indefra. I kender alle 

til problematikkerne og lever med dem i jeres familier. 

I denne gruppe er ingen følelser forkerte, og som deltager får du mulighed for at blive klogere på din måde 

at være i din familie, og du kan trække på gruppens samlede erfaring og blive inspireret af, hvordan andre 

føler og gør. Her behøver du ikke føle dig ikke alene, for her er du sammen med andre i nogenlunde 

samme situation som dig. 

Jeg, psykoterapeut Annika Lillelund Fauli vil være gruppeleder og psykoterapeut Mille Eldevig er med som 

og co-terapeut.

Her er der plads til DIG
I denne gruppe er der plads til dig. Her deler vi tanker, refleksioner og erfaringer med hinanden, så vi kan 

alle kan blive klogere på, hvordan vi kan være i og trives i vores sammenbragte familie. Denne gruppe giver 

dig et forum, hvor du godt må have det, som du har det og hvor ingen følelser er forkerte.



Program og form
Vi mødes i alt otte gange i perioden august-december 2022. Gennem de otte mødegange vil jeg holde et 

oplæg de første seks gange. Mødegang syv og otte er åbne, da der vil være behov for at kunne bruge mere 

tid på et emne eller tage et emne op, der opstår i gruppen. For at skabe ligeværdighed og tryghed i gruppen, 

skal du være indstillet på at dele fra dit eget liv. 

Hvem deltager?
I denne gruppe møder du andre bonusmødre, som, ligesom du, lever i en sammenbragt familie. Nogle af jer 

bringer selv børn med ind i den sammenbragte familie, andre af jer lever kun med kærestens børn. 

Tavshedspligt
Gruppens indhold er fortroligt, og ingen personfølsomme informationer må derfor deles med andre uden 

for gruppen. Dette er for at sikre tryghed og værne om den sårbarhed, der er i at dele indhold fra eget liv. 



Om Annika Lillelund Fauli
Jeg er psykoterapeut MPF, Cand. Comm. og forfatter til Skilsmissens ABC. 
Jeg arbejder til daglig med terapi og rådgivning i mit firma Min Terapi.  
Gennem tiden er bonusmødrene og de sammenbragte familier blevet mit 
speciale, og i dag har jeg flest klienter med problemstillinger relateret til 
det at indgå i en sammenbragt familie. Jeg arbejder også med forældre, 
som skal skilles, og her yder jeg rådgivning før, under og efter skilsmissen 
samt psykoterapeutisk behandling relateret til brud og krise. Sammen med 
Mille Eldevig driver jeg klinikken Lillelund & Eldevig Psykoterapeutisk Klinik 
i Skt. Peders Stræde. Her har vi hver vores praksis, og derudover kører vi  
forskellige gruppeterapeutiske forløb sammen. I bonusmorgruppen er jeg 
gruppeleder, og Mille er co-terapeut.

Jeg er 43 år og lever selv i en sammenbragt familie på 16. år. Da jeg var 27 
år, mødte jeg en mand, der både var ældre, fraskilt og havde tre børn fra 
tidligere ægteskab. Lidt af en mundfuld for en ung kvinde, som ikke var så 
godt forankret i sig selv. Allerede dengang kunne jeg mærke, at mine 
problemstillinger i min familie var anderledes end mine veninders, og jeg 
havde svært ved at finde et sted, hvor jeg kunne tale om mine følelser og 
tanker forbundet med det at være bonusmor. Heldigvis kendte jeg en, som 
også havde tre bonusbørn og sammen etablerede vi en mødregruppe –
men kun for bonusmødre. Det var givende og sårbart, og hurtigt var vi en 
hel gruppe, som alle kendte den sammenbragte families særlig 
dynamikker indefra. Der besluttede jeg, at jeg ville etablere flere grupper 
senere i livet, hvilket præcis er det, jeg gør i mit firma Min Terapi.



Om Mille Eldevig
Mille er 46 år og psykoterapeut. Sammen driver vi ”Lillelund & 

Eldevig Psykoterapeutisk Klinik” i København K. Mille arbejder 

primært med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen 

og traumatologi. Mille er også bonusmor til en i dag voksen 

kvinde, og i denne gruppe vil hun være co-terapeut. 



Praktisk information

Datoer
25. august

8. september

22. september

6. oktober

27. oktober

17. november

1. december

15. december

Tidspunkt
kl. 16:30-19:15 inkl. 2 pauser a 10 min

Pris: 
3000,- for otte gange 

Booker og betaler du inden 15. juni, kan du få alle otte gange for 2500,-.



Tilmelding
Tilmelding sker via mail: annikalillelund@yahoo.com
Eller pr. telefon 28121229

Betaling
Betaling finder sted via mobile pay til Min Terapi 111032 
eller via kontooverførsel til konto: 9385 1110412327.
Din plads er først sikret, når din indbetaling er modtaget.
Som deltager køber du hele forløbet, og er der datoer, du ikke kan komme, eller bliver du syg, 
refunderes beløbet ikke.

Bonusmorgruppen afholdes her 
Lillelund & Eldevig Psykoterapeutisk Klinik
Skt. Peders Stræde 39, 3. sal
1453 København K

CVR
35269347
Min Terapi v. Annika Lillelund 


