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 Job, familie, børn – at få det hele til at hænge sammen 

 
Ofte bliver hverdagen i en børnefamilie stressende. Ikke kun derhjemme, men på 
arbejdspladsen. Nogle ting skal bare ordnes i hverdagen, men det behøver ikke væ-
re trist, træls og udmattende. Mød din hverdag med en mere positiv indstilling, så vil 
du opleve en fornyet glæde, både ved dit arbejde med også i familien derhjemme. 
Det er dog noget, som man skal lære, og Lola giver dig de gode råd, så “næsten” 
hver dag, bliver en fantastisk dag. 

Det er ikke mange, der som Lola Jensen rammer deltagernes ømme punkter, og 
samtidig leverer realistiske råd til, hvordan hverdagen kan ændres til det bedre. 

– Øget stress i hverdagen – hvor kommer den fra, hvordan kan den håndte-
res/mindskes? 
– Tænk hvis du kunne være den bedste del af dig selv hver dag. 
– Tænk hvis du kunne møde det bedste i dine omgivelser hver dag. 
– Tænk hvis hverdagens mål og ønsker stemte overens med handlingerne. 
– Tænk hvis det kunne lykkes med større sammenhæng mellem job, familie og 
børn. 
– Overblik, øget overskud og større familie- og arbejdsglæde. 

 
 
Hør nærmere om ”Job, familie, børn – at få det hele til at hænge sammen” sam-
men med din partner 
 
torsdag den 5. november 2020 kl. 19:00 – ca. 21:00 
 
på Tørning Mølle, Tørningvej 6, Vojens 
 
Tilmelding skal ske til din fagforening senest den 30. oktober 2020. 
 
Der tages forbehold for ændringer i COVID-19 reglerne. 

Lola Jensen 
 
. 
Du kan godt stoppe 
med at lede. Hvis dit 
arrangement kræver en 
kærlig men velbegrun-
det opsang og gode råd 
til forældre eller andre, 
som arbejder med 
børn, så er Lola Jensen 
klart landets bedste 
foredragsholder! Hun 
har holdt tusindvis af 
foredrag, og altid for 
fyldte sale. Grundet 
sine skarpe iagttagelser 
og underholdende per-
sonlighed er Lola Jen-
sen hurtigt blevet den 
mest ærlige og an-
vendte ekspert, når det 
kniber med at få børn, 
familie, parforhold og 
job til at hænge sam-
men.  
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