Pressemeddelelse
I 100-året for Emma Gads Takt og Tone kommer
nu et bud på Takt og Tone til Tiden
Emma gad ... vi gider også. 13 personligheder fortæller, hvordan vi bør
omgås anno 2018. For selvom mange af Emma Gads råd stadig er gyldige, så har normerne for menneskeligt samvær ændret sig i både det
private og det offentlige liv. Til det værre og bedre, men først og fremmest til noget helt andet.
Med udgangspunkt i Emma Gads anbefalinger kan du bl.a. læse om:
•
•
•
•
•

behovet for et sprog for sex og intimtet (Anna von Sperling)
skilsmisse og nye familieformer (Anne Sophia Mygind Hermansen)
at lytte til og respektere ungdommen (Olav Hesseldahl)
at lytte til og respektere alderdommen (Rune Lykkeberg)
at omgås sine kollegaer og skabe et godt arbejdsmiljø (Morten Münster)

At der stadig er brug for takt og tone i vores samvær med andre, ser vi eksempler på hver
dag. I det private, hvor vi leder efter omgangsformer i kontakten med naboer, venner og til
barnedåben. Og i arbejdslivet, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i højsædet. Fordi det kan
være så svært at omsætte målsætninger til praksis – som Morten Münster påpeger i sit
bidrag.
Takt og Tone til Tiden giver 13 aktuelle og moderne bud på, hvordan vi omgås.
Bogen er redigeret af Pia Fris Laneth og Jytte Hilden.
Bidragyderne er: Pia Fris Laneth, Anna von Sperling, Anne Sophia Mygind Hermansen, Per Schultz
Jørgensen, Olav Hesseldahl, Rushy Rashid Højbjerg, Juliane Schmeltzer Dybkjær, Mads Roke Clausen,
Morten Münster, Jeppe Bundsgaard, Søs Marie Serup, Rune Lykkeberg, Ole Hartling og Karen
Vallgårda.
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