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Bog&idé • LegeKæden • Bekkers Forlag

Velkommen til Første Verdenskrig i Svendborg
Bogsignerin

g tirsdag de
n 27. aprriill kkll.

1155

Bjjarne Bekker udgiver i dag bogen, der for første gang præsenterer
enn samlet beskrivelse af store byrådsbeslutninger om udviklingen af
havn og by i årene omkring verdenskrigen. Fortællingen er baseret
på Bekkers familiealbum i generationer, læsning af de tre lokale
aviser i mere end 100 år -
og samtaler med de sidste
syv borgmestre. Bogen er
den første i en trilogi om
00 års købstadsdemokrati.29995

Læs mere på svendborghistorier.dk

Vi søger ejendomme til salg

Estate Andersen & Thomsen A/S
Tlf.: 6220 2000 - E-mail: 5700@estate.dk
Adresse: Vestergade 38D, 5700 Svendborg

Robert Hansen
Indehaver

Claus Henriksen
Indehaver

Vi oplever for tiden en stor efterspørgsel
på ejendomme i Svendborg og omegn.
Kontakt os for en gratis og uforpligtende
salgsvurdering af din ejendom allerede i dag.

Det starter med, at vi mødes

Ring og aftal en fast pris

7230 1315

Efter-billeder
25. april - 30. maj 2021
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En mor spørger til, hvordan hun bedst taler med sin teenagesøn om forelskelse, sex og prævention. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

- Hvordan taler jeg med min
søn om sex og prævention?
Hej Rikke
Min teenagesøn har haft en
kæreste gennem et par måne-
der. Jeg vil gerne sikre mig, at
vi har fået talt ordentlig med
ham om at beskytte sig. Men
når jeg forsøger at tale med
ham, afværger han mig med
et: ”Vi har fået så meget at vi-
de i skolen, at jeg ved mere
end dig”.

Skal jeg stole på ham eller
insistere på en grundigere
snak, og hvis det sidste, hvor-
dan griber jeg det nemmest
an?
Hilsen Maja

Kære Maja
Dejligt for din søn, at han har
mødt en kæreste, og højst
sandsynligt har han/de også
check på brug af prævention,
hvis de er kommet til at have
sex med hinanden.

Jeg kan dog godt forstå, at
du tænker over din rolle som

forælder - og om du skal sige
noget?

Og ja, jeg synes at du skal
være synlig og lade ham vide,
at han altid kan komme til
dig, hvis han oplever udfor-
dringer i sexlivet/præven-
tionsbrug og lignende, som
han får brug for at tale med
nogen om.

Det kan være nemmest at
tale med den unge om sådan-
ne følsomme emner, når man
ikke sidder direkte overfor
hinanden, men når du for ek-
sempel står alene med ham
og laver mad, I kører alene tur
i bil, eller hvad I nu laver sam-
men af sådanne ting, så start
med at fortælle ham, hvor
dejligt det er, at han har mødt
sin kæreste og hvor sød hun
er - og sig så til ham, at du har
tænkt på, at du gerne vil for-
tælle ham, at hvis der skulle
være noget, han gerne vil ha-
ve din hjælp til, eller måske
bare vende med dig omkring
prævention, så er han altid

velkommen.
Du kan sige, at du godt ved,

at de har haft en masse i sko-
len, og du tænker også, at de
selvfølgelig er gode til at pas-
se på sig selv, men nogle gan-
ge kan der være nogle dilem-
maer eller andet, hvor det
kan være godt at vende det
med en anden – og så er han
altså MEGET velkommen til
at spørge dig.

Lad ham komme til dig
Spørg eventuelt også, om de i
klassen har været til under-
visning på Sund Sex Skolen i
Svendborg og spørg måske
ind til, hvad man egentlig læ-
rer eller laver sådan et sted?
Du kan også komme ind på,
om der har været lavet noget
i klassen her i uge sex - og
måske får han lyst til at for-
tælle lidt om det, hvis du ikke
presser ham.

Hvis han åbner mere op,
kan du spørge, om han ken-
der Sund Sex Skolens hjem-

meside med en masse oplys-
ninger blandt andet om sexli-
nien, hvor man kan chatte,
ringe og søge på forskelligt.

Men du fornemmer bedst,
hvor meget du skal/kan sige.
Nogle gange ”går der hul på
bylden” ved sådan en snak,
og den unge får måske spurgt
om noget, som har været/er
svært. Det kan også være at
han bare finder ud af, at du
gerne vil støtte ham, og så
kan det være, at han bruger
det på et senere tidspunkt.

Det vigtigste er, at han for-
nemmer at du rigtig gerne vil
være der, hvis der er noget, og
at du får fortalt, at du godt
ved, at han selv kan tage an-
svar – sammen med kære-
sten.

Husk også, at du aldrig skal
fortælle noget om dit/jeres
eget sexliv til ham, selvom du
måske vil belyse et eller andet
ud fra dette – så hellere for-
tæl, at en veninde en gang
fortalte, at hun havde gjort så-

Jeg har hørt mange unge fortælle om, HVOR 
PINLIGT det er, hvis deres forældre finder på at 
fortælle, hvad de selv har gjort, eller endnu værre 
gør - selvfølgelig alt sammen i den bedste mening.
RIKKE THOR

”

dan og sådan, altså (op)find
et anonymt eksempel.

Bliv ikke pinlig
Jeg har hørt mange unge for-
tælle om, HVOR PINLIGT det
er, hvis deres forældre finder
på at fortælle, hvad de selv
har gjort, eller endnu værre
gør - selvfølgelig alt sammen
i den bedste mening.

De unge vil bare have tryg-
hed i at vide, at deres forældre
har tillid til dem, og at de kan
komme til deres forældre,
hvis der er noget. Gå eventu-
elt selv ind selv og læs lidt på
Sund Sex Skolen i Svendborgs

hjemmeside www.sundse-
xskolen.dk og bliv inspireret
til emner, før du taler med
ham.

Vi har desuden to gange
om året teenageforældre kur-
ser i kommunen ”Forstå din
teenager” over fire aftener,
hvor den ene aften handler
om unge og seksualitet. Alt
om tilmelding står på hjem-
mesiden. Afhængig af Coro-
nasituationen kommer det
næste kursus nok til efteråret
2021.
Venlig hilsen
Rikke Thor


