
FÖRELÄSNING September 2022

1

ATT KRAMA EN PERSIKA 
 Stiftelsen nattvandring.nu | 2022 

Hur är föräldrarollen och vilket 
ansvar har vi och tar vi? Tänker 
vi rätt och gör vi rätt? 
Förebygger vi som föräldrar, är 
vi förebilder och gör våra barn 
som vi säger? 

Hur bör vi tänka och vad bör vi 
göra? 
Prioriterar vi rätt? 
Har vi tid? 

Frågorna är många och ofta 
tycker vi svaren är självklara, 
men är det så? 
 

”Att krama en persika” är en före-
läsning som berör många av  
frågorna. Kanske jag får dig att 
tänka till, kanske förändra ditt sätt 
att se på ditt/våra barn och ung-
domar. 
De gör ju ofta som vi gör. 
Inte som vi säger. 

En föreläsning där jag bjuder på 
mig själv, mina egna erfarenheter 
som förälder och nattvandrare. 
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Föreläsningen vänder sig i första 
hand till föräldrar men självfallet är 
även mor- och farföräldrar och 
andra vuxna välkomna. 

Normal tidsåtgång är 90-120 min 
med kort bensträckare. Kanske 
bjuder ni på kaffe i pausen. 

Utrustningskrav: 
Projektor med HDMI-anslutning 
och ljud. 
Mikrofonmygga för större lokaler 
som aula eller samlingslokaler. 
 
Tänk på att skicka din förfrågan och 
boka i god tid. 

Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen natt-
vandring.nu, har stor erfarenhet av ungdomar, natt-
vandring, vuxenengagemang, föreningsliv och inte 
minst föräldraskapet. 
En mycket omtyckt och uppskattad föreläsare som 
bjuder på sig själv, sina egna erfarenheter, inspire-
rar och kittlar våra sinnen. Han berör föräldrarollen, 
ansvaret, hur våra barn och ungdomar är och tän-
ker, men också vad vi vuxna kan göra och bör göra. 

”Efter föreläsningen förstod jag att man inte kan 
slappna av”. 
”Föreläsningen skall vi ha varje år på vår skola. Tack 
Janne.” 
”Med din berättelse fanns det inte ett torrt öga. Ditt 
sätt är underbart och stimulerande. DU får oss att 
tänka till”.

Föreläsningen kan med fördel 
kombineras med föreläsningen 
RESPEKT, som vänder sig till elever 
på högstadiet. RESPEKT genomförs 
då dagtid och ATT KRAMA … på 
kvällstid. 

Kostnad: 
Minimum 7 500 kr + moms inkl.  
resekostnader och ev. logi. 
Vid kombination med RESPEKT är 
priset minimum 15 000 + moms 
inkl. Resekostnader och ev. logi.  

Kontakt: 
Janne Lundholm  
janne@nattvandring.nu 
08-50 66 55 80 

mailto:janne@nattvandring.nu

