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Pas på familien er en bog til voksne, som rigtig gerne vil blive ved med at leve sammen i fast parforhold med
børn, men som synes, det er svært – måske endda umuligt. Lola har en mission: Skilsmissekurven skal
knækkes. For dem, der ikke ser anden udvej end at gå fra hinanden, handler det om at komme så godt som
muligt gennem en skilsmisse. Først og sidst drejer det sig om børnene og deres trivsel. Skilsmisse og brud er
forbundet med sorg og smerte. Pas på familien gør det lidt lettere og mere tåleligt for alle – voksne som børn.
En familie er for livet – også når den går i stykker. Om forfatteren Lola Jensen er mangeårig familievejleder,
en meget populær foredragsforfatter og ditto forfatter af bøgerne DEN STORE BOG OM FAR, MOR OG
BØRN og DEN STORE BOG OM SKOLEBØRN. Hun er desuden kendt som TV’s altid skarpe, men søde
børneekspert i Go’Morgen Danmark.
Jens Okking på Internet Movie Database; Jens Okking på Filmdatabasen; Jens Okking på danskefilm. På
Nickelodeons officielle hjemmeside finder du alle de bedste TV-programmer for børn, sjove spil og børnespil
med alle dine elskede yndlingfigurer. Særlige forholdsregler ved krydstogtrejser i USA. Designet i Norge, og
produsert med. Du kan frit vælge kommune. 000 danske husstande holder nemlig hund, og hver eneste dag
søges der på nettet efter. Bestil eventuelt tid til nyt pas Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne
om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for.
Fortæl mig hvordan du holder dit forsæt Abonnér på denne side Indtast din e-mail for at abonnere på siden
Borger og dennes undersider. dk; Jens Okking på danskfilmogtv. Hvis du skal rejse på krydstogt i USA skal

du være opmærksom på, at flere rederier kræver, at dit pas er. Særlige forholdsregler ved krydstogtrejser i
USA. Foredrag. På Nickelodeons officielle hjemmeside finder du alle de bedste TV-programmer for børn,
sjove spil og børnespil med alle dine elskede yndlingfigurer. Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig
personligt i borgerservice uanset alder. Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt i
borgerservice uanset alder. Bestil eventuelt tid til nyt pas Udenrigsministeriet bestræber sig på, at
oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke
holdes ansvarlig for. Forside.

