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UGEAVISEN SVENDBORG
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Nu udkommer Fyns Amts Avis hver morgen i nyt, frisk format
– alle ugens 7 dage! Derudover får du nu også 4 ﬂotte, nye tillæg med
avisen hver uge: SportFyn - mandag, KørGodt og Fritid – lørdag
samt BoGodt – hver søndag til morgenkaﬀen.

Tilbud
Få lige nu Fyns Amts Avis’
s’
morgenfriske nyheder
ind ad døren i et nyt,
frisk format i

21 dage for

KUN

21,-

ONSDAG DEN 3. MARTS 2010

Små børn og
kropsfornemmelser

Det er helt normalt, at børn ”opdager” deres kønsorganer i en tidlig
alder
Jeg har en datter på 3 år, som hele
tiden ”gnubber” sig (tissekonen
/ numsen) op ad sofa kanten eller andre ”kanter” på møbler. Er
det normalt, at hun gør det i den
alder? Og hvad kan man gøre
ved det?
Hilsen moderen
Kære mor til lille pige!
Det er helt normalt, at små
børn ”opdager” deres kønsorganer i den alder – og nogle
gør det når de er mindre eller
større, end hun er. Kønsorganernes nerveforsyning er udviklet helt tilbage fra forstertilstanden, - så selv fostre og
små børn kan mærke nydelse
ved at røre ved deres kønsorganer. De kan også opnå orgasme, hvis de kan finde ud af,
at stimulere længe nok, og det
kan en del i 3-4 års alderen.
Man skal dog lige være sikker
på, at det ikke er fordi hun har
noget der kløer eller svier – fx
svamp eller børneorm, så du
skal lige kigge efter om hun er
rød/irriteret i huden dernede
eller har udslet el.lign. og
spørge hende om der er noget
der generer. Men det kan altså
sagtens være, at det bare er fordi hun nyder det, og lige har
fundet ud af, at hun kan bruge
en sofakant o.lign.
Nogle børn kan også bruge
det som en ”trøst” hvis de er
kede af noget – sørger, - eller
keder sig og mangler lyttende
og nærværende voksne / børn,
så er et det de har brug for.
Men hvis disse ting er udelukket og hun gør det meget
- kan du/I sige på en lidt ”al-

SEX &
SAMLIV

HVER 14. DAG BRINGER UGEAVISEN
EN BREVKASSE OM SEX OG SAMLIV
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til sexolog Rikke
Thor, som også er uddannet sygeplejerske og seksualunderviser.
Det er Rikke Thor, der står bag SundSexSkolen, som skolerne på
Sydfyn bruger som en del af seksualundervisningen af de unge.
Rikke Thor modtager spørgsmål på rikkethor@rikkethor.dk
Se også hjemmesiden: www.rikkethor.dk

mindelig” måde,- når hun er i
bad fx, - at piger har sådan en
lille knop (klitoris) dernede,
som man kan røre ved med
fingrene, og at det kan hun
gøre i stedet for at gnubbe
sig op ad møblerne, - det kan
hjælpe hende til at være mere
præcis i hendes forsøg på at
opnå orgasme.
Og når børn kommer i den
alder din datter er i, kan man
sagtens begynde at sætte
grænser for HVOR hun gør
det. Prøv at fortælle hende
– men i positive vendinger
– sådan noget som, at du kan
godt forstå, at det er rart, men
hun skal gøre det inde på sit
eget værelse. Og måske kan
du sige at andre mennesker
bliver generte, ved at se det,
og det er derfor man gør det,
når man er alene.
Det er vigtigt ikke at sige, at
det er forkert eller ulækkert
at røre ved tissekonen, for på
den måde, kan man gøre det,

- at røre ved sig selv – onani
– til noget man skammer sig
over, og det kan faktisk senere
være med til give en undertrykt seksualitet og i yderste
konsekvens give seksuelle
problemer i ungdoms og voksenalderen.
Så hun lyder til at være en lille
sund pige, der udforsker dele
af sin krop, der kan give hende
nydelse, og I kan så være med
til at give hende de rigtige
rammer. Læs evt. bogen ”Det
må du godt” af den norske
sexolog Thore Langfeldt (kan
lånes på biblioteket) om små
børns seksualitet. Du er også
velkommen til en af de gratis aftener vi holder om ”små
børn og seksualitet” i Svendborg. Næste aften bliver dog
nok først til efteråret, se mere
på www.sundsexskolen.dk
Held og lykke med det!
Mange hilsener fra Rikke

ÅBEN SCENE PÅ CAFÉ A’ROMA: Årets første Åben Scene på Café A’Roma i Tinghusgade fin-

der sted fredag d. 5. marts. For første gang får cafeen besøg af elever fra Ollerup Efterskole Musik
og Sang, unge talentfulde musikere, som her gi’r prøver på deres kunnen. ”Vigtig Per” består af
Jonathan W. Carstensen, guitar, slagtøj, Peter Christian Jørgensen, vokal, fløjte, div. og Sander
Bruggisser, sax. Denne nydannede trio spiller selvskrevet lyrik og muntre viser fra de 7 verdenshave, serveret i moderne stemningsbilleder. Den næste gruppe ”Simon and the LM Experience”
er med Malthe Rostrup, piano, Larle Damsgård, bas, og Simon Forchhammer , trommer. Denne
trio har standard jazz på repertoiret. Sidste indslag bliver med lokale ”Steff & Weber”, d.v.s. Peter
Steff, trommer, og Kaj Weber, guitar - to glade, lokale trubadurer, som kigger forbi med en smuk
buket af sange fra Lyle Lovett til Van Morrison.

Køkkenrenovering med stor besparelse

✔

Ja tak! Jeg vil gerne modtage
Fyns Amts Avis i 21 dage for kun kr. 21,-

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg • Kode 2003

- Professionel køkken-renovering siden 1986

Fyns Amts Avis
+ + + 16363 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Ring til 62 21 46 21 eller klik ind på www.faa.dk/tilbud
Bemærk! Tilbuddet gælder kun for husstande, der ikke har haft abonnement på Fyns Amts Avis
inden for de seneste 6 måneder. Tilbuddet gælder kun ved fast bopæl og levering på Fyn.
Levering af avisen starter førstkommende mandag efter bestillingen. Tilbuddet gælder frem til 15. marts.

• DK’s største lågeprogram efter individuelle mål.
• Bordplader i massiv træ, laminat, granit og stål.
• Skuffer i alle typer efter mål.
• Fast pris - med eller uden montering. (Egne montører)
• Hurtig og præcis levering.
• Renovering til under halv pris i forhold til nyt
• Besøg evt. vor udstilling på fabrikken.

65 33 19 66

Ring efter konsulentbesøg
- og et uforbindende tilbud.

BKN Produktion A/S · Langemosevænget 1 · DK-5853 Ørbæk
www.bknproduktion.dk

