
Hverdagsliv med unge sat på humoristisk spids
”Kunsten at glæde sig over have en teenager i huset”/at være forældre til en teenager.
Med udgangspunkt i denne overskrift er Lola Jensen inviteret til at fortælle om puberteten – den eksperimenterende teenager, hvor 
lidt, hvor meget, hvordan? 
Den uundgåelige og nødvendige løsrivelse.
Hvor har unge deres “talenter” fra?
Familien i det moderne samfund, betydningen for den unge/base/rollemodel for den unge
Hvordan guider forældre og andre de unge med den ballast de rummer i dag? 
Hvem har ansvar for at give de unge et værdigrundlag? 
Behov for selvstændighed - give slip og holde fast på en gang 
Hvordan virker voksne på de unge og omvendt? Den gode dialog, kunsten at tale til teenagere så de bevarer lysten til at lytte
Humor som redskab i samarbejdet
Sproget – omgangstonen – mobning den gode kammerat – få alle med i fællesskabet 
Pligter - penge - ansvar - aftaler – aktiviteter - uddannelse. 
Hvordan tackles det, hvis der er ved at gro noget “snavs” i gruppen af unge? Hvilken “snavs” findes i gruppen? 
Rollerne pige-dreng, mobning, kærester, rusmidler, og flere emner. 
Lola er familievejleder, forfatter til flere bøger og foredragsholder samt med på TV2 Go´morgen Danmark mm. Hun møder en masse 
spændende mennesker, deriblandt børn/teenagere og deres forældre. Disse bekendtskaber har givet Lola en erfaring omkring børn/
unge mennesker og deres forældre. 

Denne erfaring har hun lovet at formidle d. 29/10 2015 kl. 19 i Voldum Hallen.. 
    
Ps: Fælles for alle teenagere er, at det i perioder er helt sikkert, at det føles livligt, uforudsigeligt, forkert og meget humørsvingende at 
være ung (og være tilskuer til deres færden). 

Billetprisen er 80,- kr. Medlemmer af støtteforeningen 40,- kr. 
Billetter skal bestilles på mail bastaaby@gmail.com. eller Telefon 40 62 36 59 

 Samarbejde mellem 
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