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FAMILIE
send dine nyheder til 
red@fjordbyerne.dk

Skift fra el 
til naturgas
– det kan godt betale sig

Vesti VVS Hornsherredvej 450 • 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 2176 4040 • www.vestivvs.dk

Varmesystemer Vedvarende energi Indeklima

Du kan spare mange penge på din årlige varmeregning, 
når du erstatter den dyre elvarme med en Vaillant gaskedel 
– og som bonus får du et meget bedre indeklima!

Vælg en Vaillant gaskedel med Energimærke A og 4 års garanti
Vaillants gaskedler har energimærke A, de er miljøvenlige, super-effektive 
og pladsbesparende med små indbygningsmål - med i købet får du maksimal 
komfort og ikke mindst 4 års totalgaranti. En flot installation monteret med 
aftræk, klimastyring og designtilpasset varmtvandsbeholder på 75 liter.
Priser fra kun kr. 36.000,- inkl. moms.

Gas og sol i én
En anden effektiv og miløvenlig løsning kan være at vælge Vaillants 
auroCOMPACT - en sammenbygget gulvunit bestående af en kondenserende 
gaskedel med indbygget solvarmebeholder på 150 liter. Du kan spare helt 
op til 60% af udgifterne til det varme brugsvand. 
Priser fra kun kr. 62.000,- inkl. moms.

Det er ikke så besværligt som du tror. Kontakt Vesti VVS 
og få professionel råd og vejledning. Vesti VVS monterer 
dit nye Vaillant anlæg komplet, og vi rydder pænt op 
efter os. Vi ser frem til at godt samarbejde. 

Brillefri  
med laser
 
Info-møde om moderne  
synsbehandling d. 9/3.

   Algade 55, 2. sal, 4000 Roskilde, 70 15 24 24

Laserbehandling

496 kr/md*

* Over 60 md. ÅOP: 21,3%

Hvordan foregår en laserbehandling? Holder resultatet? 
Er det farligt? Gør det ondt? Hør om, hvordan vi kan  
genskabe dit naturlige syn og få svar på alle dine spørgs- 
mål ved 1 times informationsmøde hos Memira –  
Nordens førende kæde inden for synskirurgi.

Tid:
Sted:
Tilmelding:

Mandag d. 9. marts kl. 16.30
Algade 55, 4000 Roskilde
Tlf. 70 15 24 24 eller roskilde@memira.dk 
Obs! Begrænset antal pladser.

Måske har I allerede invite-
ret og alt er planlagt. Men 
hvad betyder konfirmation i 
relation til familien. 

I »gamle dage« fik man et 
cigaretui, en læreplads og  
»trådte ind i de voksnes ræk-
ker«. I dag er det andre fak-
torer, der spiller ind ved kon-
firmationen. 

Teenagealderen er blevet 
mere bred og alsidig, så man 
mere gradvist træder ind i 
voksendommen. 

Der er meget ballade i 
mange familier om konfir-
mationen. Det handler ofte 
om, hvordan festen skal 
være. Man tager ubevidst 
sine egne barndomserindrin-
ger om den gode eller dårlige 
konfirmation med sig. Så er 
der trosspørgsmålet, som 
ofte er gledet mere ud i bag-
grunden. Endelig er der kon-

ventionerne. Hvem skal sid-
de hvor, skal det være havefest 
eller på en fin restaurant? 
Med eller uden børn? Hvad 
har vi råd til? Skal de unge 
drikke? Og så videre.

Her er det med at finde ud 
af, hvem der skal bestemme, 
hvad - samt hvor meget - 
hensyn skal der tages. 

Og man skal stille sig 
spørgsmål som; skal din 
gamle onkel med, skal den 
søde fodboldtræner med, el-
ler hvem skal bestemme gæ-
stelisten. 

Familien kan tale om; 
hvad den unge selv må be-
stemme, hvad der kan for-
handles om, og hvad den 
voksne bestemmer. 

Denne tredeling kan i øv-
rigt anvendes til mange ud-
fordringer gennem teenage-
årene. 

Der skal gerne ske en fly-
dende overgang mellem dis-
se tre områder, da den unge 
jo ender med at være 18 og 
myndig med stemmeret. Tal 
sammen om forventninger-
ne og rammerne, så bliver fe-
sten mere succesfuld.

Endvidere bliver konfir-
mationen, ligesom mange 
andre fester og højtidelige 
markeringer et symbol på fa-
miliens velbefindende. 

De mange sammenbragte 
familier kan have ekstra ud-
fordringer. Særligt hvis no-
gen af de voksne ikke har et 
godt samarbejde omkring 
børnene. 

I alle de familier, hvor 
konfirmationen har været te-
maet for deres problematik, 
kan det konkluderes, at den 
unges højeste ønske er, at 
den biologiske far og mor er 

med til konfirmationen og 
holder den sammen. 

Dette kan ikke altid lade 
sig gøre. Hvis det ikke går,  
så husk at tal med den unge 
om hvorfor og brug ikke ar-
gumentet; det er for din 
skyld. Tag udgangspunkt i 
dig selv som voksen og sig  
»jeg«.

Men de voksne må også 
mærke efter, hvor meget de 
vil kæmpe for at samarbejde 
om konfirmationen. 

Hvor meget vil det koste 
af kræfter at gå med i det, og 
hvor meget ved at lade være. 
En mor ville med til sin dat-
ters konfirmation - uanset 
om den nye mand ikke hav-
de lyst. 

Det kunne næsten have 
kostet det nye ægteskab. An-
dre orker ikke at tage kam-
pen med hinanden den dag. 

Men prøv at sæt dig selv som 
voksen en smule til side og 
tænk mere på, at det er  
dit barns store dag. Ikke  
fordi det er godt at gå med 
til noget, man simpelthen 

ikke kan. Alligevel har det 
stor værdi for de fleste unge 
at have deres betydningsful-
de voksne tæt på sig den 
dag. 

Konfirmationen nærmer sig

» Det kunne næsten have kostet det nye ægteskab

Lone Carmel er familierådgiver i  
Roskilde. Hun får i sin praksis,  
klinikken Relazion, besøg af mange 
meget forskellige familier med meget 
forskellige udfordringer.
For eksempel om uforløste relationer, 
skoletræthed, teenagere, opdragelse, 
skilsmisser, depression, sorg, stress 
og meget andet.
I denne spalte vil hun give gode råd om 
nogle af de udfordringer mange familier 
har. I denne uge handler det om, de 
mange forberedelser forud for de  
unges konfirmation.
Hvis du har forslag til andre emner som 
Lone Carmel kan tage op, så skriv til: 
lone@relazion.dk, gerne med 
»Råd om samliv« i emnefeltet.


