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MÅSKE HAR du bemærket, at 
du i disse coronadage lettere 
end normalt bliver frustreret 
over din partner eller dine 
børn?

At du hurtigere, end du 
plejer, ryger op i det røde 
felt?

 Eller at du og din partner 
ender i konflikter og skæn-
derier, som I normalt ikke 
gør?

Corona-stress
Hvis det er tilfældet for dig, 
så kan det hænge sammen 
med frygten for alt det, som 
sker omkring os lige nu, me-
ner parterapeut Christiane 
Meulengracht.

- Coronavirus har fået os 
til at rykke tættere fysisk 
sammen med vores børn og 
partner.

Det kan for mange opleves 
som en stressfaktor, fordi vi 
ikke får de pusterum, vi er 
vant til, når vi eksempelvis 
er på arbejde, i sportsklub-
ben eller blandt venner.

Derudover skaber usikker-
heden i forhold til alt det, 
som sker omkring om os.

En ekstra stressfaktor, som 
ligeledes kan være katalysa-
tor for konflikter i parforhol-
det, anfører Christiane Meu-
lengracht.

- Mange er i disse dage be-
kymrede for deres jobsitua-
tion, indtægt og for familie-
medlemmer.

Bliver den frygt domine-
rende, så går nervesystemet 
i alarmberedskab.

- Og vi mister hurtigt det 
overskud, vi normalt besid-
der.

Når vi stiller urimelige krav
Det kan medføre, at vi  - selv-
om vi ikke ønsker det - vris-
ser af vores børn og partner, 
og  at vi stiller urimelige 
krav.

- Generelt er vi sværere at 
omgås, påpeger parterapeu-
ten.

Har du i forvejen knas i 
parforholdet, er der stor risi-
ko for, at problemerne kom-
mer op til overfladen i netop 
denne periode, uddyber 
Christiane Meulengracht.

Men ifølge parterapeuten 
behøver coronaperioden ik-

ke at ende med flere konflik-
ter end normalt - faktisk 
tværtimod:

- Når vi er så meget sam-
men og tilmed er påvirket af 
ydre omstændigheder, vi ik-
ke er herre over eller har en 
løsning på, er det meget vig-
tigt, at vi er tydelige i vores 
kommunikation med hinan-
den.

Bliv på egen banehalvdel
- Bliv på egen banehalvdel 
og fortæl din partner, hvor-
dan du har det, og hvad du 
har brug for.

- Vær samtidig nysgerrig 
på, hvad din partner tænker, 
føler og har brug for, siger 
Christiane Meulengracht.

- Den gode nyhed er, at 
man med daglige partjek, 
hvor man er nysgerrige på 
hinanden, vil åbne op for en 
samhørighed, som styrker 
parforholdet nu og på langt 
sigt, opmuntrer Christiane 
Meulengracht.

Hun giver disse fem råd til 
jer, der vil arbejde på at styr-
ke parforhold og kommuni-
kation, mens coronavirus 

holder os hjemme.

Ting du ikke er herre over
Accepter, at der lige nu er en 
masse ting, du ikke er herre 
over, og ret derfor dit fokus 
på det, du kan gøre noget 
ved:

Nemlig dét at tage ansvar 
for din adfærd i parforholdet 
og din udelte opmærksom-
hed til dine kære.

Mind dig selv om, at det 
netop nu er tid til at være 
taknemmelig over det, du 
har.

Frem for at være frustreret 
over det, du ikke har eller ik-
ke kan få i en periode.

Anerkend og slut fred med 
de følelser, du oplever i disse 
dage. Kommunikér dine be-
hov. Vær nysgerrig på din 
partner. 

Adskil arbejde og privatliv 
også selvom du arbejder 
hjemme.

Parterapeut: Lad ikke corona-
frygten skade dit parforhold
GODE RÅD: Når vi bliver utrygge og bange, sender vi vores nervesystem på overarbejde - det kan give unødvendige konlikter i parforholdet

Er der i forvejen knas i parforholdet, er der stor risiko for, at proble-
merne kommer op til overfladen i netop denne periode, hvor man-
ge er bekymrede for deres jobsituation, indtægt og for familie-
medlemmer, anfører parterapeut Christiane Meulengracht.
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Hjem og bolig

Nybolig
Hadsund
Storegade 17 - 9560 Hadsund

Tlf. 98 57 15 57

Nybolig
Hobro
Adelgade 88, st.tv. - 9500 Hobro

Tlf. 98 51 17 00

Nybolig
Nørager
Bredgade 25 - 9610 Nørager

Tlf. 96 72 20 00

Nybolig Hobro - Hadsund - Nørager

Hobro - Hostrupkrogen Sagsnr. - 5468030
UGENS BOLIG

NYHED

Kontantpris: 745.000

Ejerudgift pr. md.: 433

Grund m2: 894 

Status: Byzone

Udbetaling: 40.000

Brt/nt ekskl. ejerudgift: 3.761/ 3.099

Byggegrund til salg i det
veletableret Hostrupkrogen
Vi har nu fornøjelsen af at udbyde denne fantastiske byggegrunde i det allerede

etablerede villakvarter “Hostrupkrogen”. Her har du altså en helt unik mulighed for, at

bygge lige netop din drømmebolig uden at skulle tænke på stiftelse af

grundejerforening og anlæggelse af fællesarealer.

Du bosætter dig i et lukket vænge i et af Hobros mest attraktive boligområder med et

fantastisk naboskab og i børnevenlige omgivelser. Fra byggegrunden har du via

stisystemer kort afstand til områdets skole, daginstitutioner, sportshal samt

indkøbsmuligheder - og det samme gælder, når du vil helt ind i bykernen, der bl.a.

byder på en hyggelig gågade med et væld af specialbutikker, spisesteder, lækkert

havnemiljø og biograf. Beliggenheden lokker med en helt suveræn placering med nem

adgang til både motorvej og banegård.

Den skrånede grund er på 894m2 og er plac-

eret ud til den lukkede stamvej. Så her

har du en unik mulighed for at bygge dit frem-

tidige drømmehus på en attraktiv

byggegrund i Hobro. Mellem matriklerne er 

der store fællesarealer, som giver gode

rammer for socialt samvær med naboerne.


