
 

         

 
Pressemeddelelse: Kærlighedens sprog 110413  
 

 

 

Lær kærlighedens sprog 

Når vi går fejl af hinanden i parforholdet, kan det være fordi, vi slet ikke taler samme sprog. Sygeplejerske og 

parterapeut Jenna Christensen vil i et foredrag præsentere de fem kærlighedssprog - forskellige måder at 

udtrykke vores kærlighed på.  

Foredraget finder sted i Frivilligcenter Hillerød tirsdag 30. april kl. 19-20.30 umiddelbart efter, at 

Familierådgivningen slutter. 

Dit kærlighedssprog kan være lige så forskelligt fra din partners, som kinesisk er fra dansk. Sådan lyder 

budskabet i bogen "Kærlighedens 5 sprog", skrevet af Gary Chapman.  

 

Ifølge Gary Chapman, som underviser på og leder ægteskabsseminarer over hele USA, findes der fem sprog, 

som dækker over fem forskellige måder at vise og tage kærlighed ind på. Vi har alle ét af disse sprog som vores 

primære sprog, altså det sprog, vi bedst forstår og føler os mest hjemme i. 

  

”Mange par sidder netop med den problematik, når de kommer til mig som parterapeut”, udtaler Jenna 

Christensen. 

  

”De er kede af det og føler sig ikke elsket af deres partner. Når jeg spørger ind til det, opdager de rent faktisk, at 

kærligheden bliver givet, men bare på en anden måde end den måde, de selv giver eller viser kærlighed på. Vi 

giver nemlig den form for kærlighed, vi gerne selv vil modtage”. 

  

Jenna Christensen er mor til seks delebørn og en af tre frivillige rådgivere i Familierådgivningen i Frivilligcenter 

Hillerød. 

 

Alle er velkomne. Det koster ikke noget at overvære foredraget, der arrangeres i regi af Familierådgivningen, 

men budskab og indhold er ikke nødvendigvis udtryk for Familierådgivningens holdning.  

 

Familierådgivningen i Frivilligcenter Hillerød har eksisteret siden sommeren 2012 og er åben for alle – såvel 

enlige, par, familier, unge som ældre. Den har til formål at støtte mennesker i at tackle hverdagens udfordringer 

og dilemmaer i familien. Man møder op i frivilligcentret om tirsdagen kl. 16.30-18.30, hvor der vil være en 

rådgiver, som tager imod. Man kan også ringe på tlf. 48241907 og lave en aftale. 

 

For evt. mere information, kontakt centerleder Anette Nielsen, Frivilligcenter Hillerød, tlf. 48241907  
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