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Jørn Tyge flytter ind i mors telefon Henny Nørgaard Hent PDF Jørn Tyges mor elsker Jørn Tyge. Hun siger
det til ham hver dag. Men Jørn Tyges mor elsker også sin telefon. Hun siger det godt nok ikke, men Jørn Tyge
ved det. For mor ser på sin telefon hele tiden, hun tager den op, bare den siger den mindste lyd, og den får lov

at ligge ved siden af hende i sengen om natten. Det må Jørn Tyge kun, når det er weekend.
“Jeg ønsker, jeg var mors telefon, så ville hun altid lege med mig,” mumler Jørn Tyge en aften før sengetid.
Mens Jørn Tyge sover, sker der noget meget mærkeligt, og da mor og Jørn Tyge vågner næste morgen, er Jørn

Tyge flyttet ind i mors telefon …

Jørn Tyge flytter ind i mors telefon er en morsom og uhøjtideligt fortalt billedbog, der uden løftede
pegefingre tager fat på forældres uvaner og børns behov for samvær uden forstyrrende telefoner. Historien er
fortalt i børnehøjde fra den herlige Jørn Tyges synsvinkel, men mange voksne vil nok kunne genkende deres

egne dårlige vaner, når telefonen får lov at fylde for meget.

Forfatter Henny Nørgaard er privatpraktiserende psykoterapeut MPF, tidligere lærer samt forfatter til en lang
række lære- og børnebøger. Hun har mange års erfaring i at arbejde med børn. Om billedbogen Jørn Tyge

flytter ind i mors telefon siger hun: “Bogen handler om, hvordan børn kan få deres forældre til at gøre noget
andet end det, de plejer at gøre. Eller måske sagt mere præcist, hvordan børn opdrager deres voksne, så

børnene får det, de VIRKELIGT har brug for. For hvor kan børn i grunden være fantastiske og finurlige til at
hjælpe os voksne med at være fornuftige, så både de og vi har mulighed for at være den bedste udgave af os

selv.”

Bogens farverige og dynamiske illustrationer er lavet af Bo Odgaard Iversen, der har illustreret en lang række
bøger for børn.

 

Jørn Tyges mor elsker Jørn Tyge. Hun siger det til ham hver dag.
Men Jørn Tyges mor elsker også sin telefon. Hun siger det godt nok
ikke, men Jørn Tyge ved det. For mor ser på sin telefon hele tiden,
hun tager den op, bare den siger den mindste lyd, og den får lov at
ligge ved siden af hende i sengen om natten. Det må Jørn Tyge kun,

når det er weekend.
“Jeg ønsker, jeg var mors telefon, så ville hun altid lege med mig,”
mumler Jørn Tyge en aften før sengetid. Mens Jørn Tyge sover, sker
der noget meget mærkeligt, og da mor og Jørn Tyge vågner næste

morgen, er Jørn Tyge flyttet ind i mors telefon …

Jørn Tyge flytter ind i mors telefon er en morsom og uhøjtideligt
fortalt billedbog, der uden løftede pegefingre tager fat på forældres
uvaner og børns behov for samvær uden forstyrrende telefoner.
Historien er fortalt i børnehøjde fra den herlige Jørn Tyges

synsvinkel, men mange voksne vil nok kunne genkende deres egne
dårlige vaner, når telefonen får lov at fylde for meget.

Forfatter Henny Nørgaard er privatpraktiserende psykoterapeut MPF,
tidligere lærer samt forfatter til en lang række lære- og børnebøger.
Hun har mange års erfaring i at arbejde med børn. Om billedbogen



Jørn Tyge flytter ind i mors telefon siger hun: “Bogen handler om,
hvordan børn kan få deres forældre til at gøre noget andet end det, de
plejer at gøre. Eller måske sagt mere præcist, hvordan børn opdrager
deres voksne, så børnene får det, de VIRKELIGT har brug for. For
hvor kan børn i grunden være fantastiske og finurlige til at hjælpe os
voksne med at være fornuftige, så både de og vi har mulighed for at

være den bedste udgave af os selv.”

Bogens farverige og dynamiske illustrationer er lavet af Bo Odgaard
Iversen, der har illustreret en lang række bøger for børn.
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