
Om relationer, engagemang, språket, 

positiva möten, eget ansvar, mobbing, 

kamratskap och trygghet. Att man skall tro på 

sig själv och inte följa strömmen och att varje 

människa är unik. 

Berör även föräldrarollen, varför vuxna bryr 

sig, vad nattvandrare gör och ger exempel 

där vuxna gjorde skillnad. 

Janne Lundholm, verksamhetschef på riksorganisationen stiftelsen nattvandring.nu, har 

stor erfarenhet av ungdomar, nattvandring, vuxenengagemang, föreningsliv och 

föräldraskapet. 

Janne är en mycket omtyckt och uppskattad föreläsare som bjuder på sig själv, sina egna 

erfarenheter, inspirerar och kittlar våra sinnen. Han berör föräldrarollen, ansvaret, hur våra 

barn och tonåringar är och tänker men också vad vi vuxna kan göra . 

Janne Lundholm 

Telefon: 08-50 66 55 80 

Mobil: 0709-62 35 31 

E-post: janne@nattvandring.nu 

Postadress: 

Stiftelsen nattvandring.nu 

℅ Skandia 

106 55 Stockholm 

Föreläsning 

RESPEKT
En föreläsning till ung-

domar på högstadiet. 

Ordet respekt är idag 

ofta missuppfattat 

bland våra ungdomar. 

Många tror det handlar 

om makt, våld och 

rädsla. 



Janne Lundholm 

Telefon: 08-50 66 55 80 

Mobil: 0709-62 35 31 

E-post: janne@nattvandring.nu 

Postadress: 

Stiftelsen nattvandring.nu 

℅ Skandia 

106 55 Stockholm 
 
 

Föreläsningen RESPEKT genomförs gärna 
klassvis - om möjligt. 

UTRUSTNINGSKRAV 

Projektor med VGA eller HDMI-anslutning och ljud 

TIDSÅTGÅNG 

Normalt ca 90 minuter med möjlighet till frågor efteråt 

KOSTNAD 

Ta kontakt med stiftelsens kansli för prisuppgift. 

ÖVRIGT 

Skicka förfrågan i god tid. 

Föreläsningen kan med fördel kombineras med 
föreläsningen ATT KRAMA EN PERSIKA som vänder sig 
till föräldrar och andra vuxna. 
ATT KRAMA EN PERSIKA genomförs kvällstid. 

Vid kvällsföreläsning får gärna lokal nattvandringsgrupp 
medverka samt gärna polis, fältare och representanter 
från skolan. 
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