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Det bugnende gavebord:
De unges forbrug afspejler voksenlivet
Gavebordet bugner,
og nogle af gæsterne til konfirmationsfesten spørger sig
selv: Er det nu
nødvendigt med så
mange og store
gaver?
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De unge har ofte et stort forbrug. Men de har lært det af
de voksne!

Lamborg
Festlokaler
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Fotografen

Konfirmanden forventer, at
gaven fra forældrene har et
vist format, og alternativet til
gaven kan være et par pengesedler eller tre af dem
med mange 0'er på. Nogle

– til konﬁrmationen

Ring og aftal tid på tlf. 23 71 28 70
Se mere på:

www.foto-graﬁsk.com

Priser fra
kr. 798,-
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Som fotograf er det vigtigt at fange øjeblikket og forevige dagen. Vi er ﬂeksible, vi fotograferer on location eller i eget studie.

- og det er de voksne forstås! - synes, at gaveniveauet har sprængt grænserne
for, hvad der er rimeligt. Er
de unge simpelthen blevet
krævende storforbrugere?
- De unge ER storforbrugere. Men der er ingen grund
til at være chokeret over de
unges forbrug, for det afspejler jo blot det forbrug,
de voksne har. De unge afspejler samfundet og de
normer, der er omkring forbrug, siger adjunkt NielsHenrik Møller Hansen, Center for Ungdomsforskning.
Han forsker blandt andet i
unges trivsel, og han nævner, at der blandt de unge er
en forventning om at kunne
forbruge - helt som deres
forældre gør - og at de unge
ser det som en nødvendighed for at kunne deltage i
samfundet. Så der er ingen
grund til forargelse hos de
voksne over, at de unge forventer store gaver til konfirmationen. For hvem er det
lige, de unge har deres forbrug fra?
Niels-Henrik Møller Hansen
hæfter sig ved, at konfirmanderne faktisk ønsker
sig, hvad man kan betegne
som ”fornuftige gaver”.

- Først på ønskelisten er
penge og dernæst bærbare
computere og mobiltelefoner. Computeren og telefonen er helt nødvendige redskaber for de unge i skolen
og i hverdagen. På den

måde kan man sige, at der
ganske enkelt er tale om
fornuftige ønsker, der afspejler de unges virkelighed, siger han.

De unges forbrug afspejler det forbrug, de voksne har,
siger Niels-Henrik Møller Hansen.
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Konfirmation
på Lyngheden
På Hotel Lyngheden har
vi mange års erfaring i konfirmationsfester og vi gør en
dyd ud af at være fleksible,
så I får netop den fest I ønsker.

Fest med
manér – der er
tænkt på alt!

Dette får I med, når festen holdes i vores lokaler...
∙ Kvalitetsmenuer og –buffet´er,
der matcher unge såvel som ældre.
∙ Gode råd om opdækning, konfirmations-farver og bordopstilling.
∙ I kan nyde festen og skal ikke
selv stå for noget.
∙ Mulighed for at anvende vores store
legeplads til selskabets mindste.
∙ Gode AV faciliteter til fremvisning
af billeder med mere.

Buffet’er fra

259,Se mere på vores
hjemmeside
lyngheden.dk
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∙ Gæstebog til festen, som
gæsterne kan skrive i.
∙ Gavekort til familiemiddag hos os for 4 prs.,
som kan nydes senere på året, hvor I kan
få opfrisket alle minderne fra festen.

www.lyngheden.dk
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Vi leverer også
ud af huset!

HOTEL LYNGHEDEN

Hedemarken 22 . 7200 Grindsted
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