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Alla som gifter sig älskar varandra och vill hålla ihop. Ändå slutar nästan hälften av alla äktenskap i
skilsmässa, i Sverige fler än 20 000 om året. Måste det vara så? Nej, säger psykologen och parterapeuten
Mattias Stølen Due. Mattias Stølen Due vill inspirera till handlingar och hållningar, tankar och beteenden som
lyfter kärleken och relationen - innan det är för sent. Att vi tar hand om vårt förhållande medan vi fortfarande
älskar varandra. Precis som vi servar vår bil eller sköter våra tänder i förebyggande syfte. Och han vill ingjuta
hopp. Det finns mycket att göra för att förbättra en relation. Beslutsamheten har stor betydelse, att man inte
bara glider med in i negativa spiraler. Och att man orkar se och ta ansvar för sin del av problemen. Det är
också viktigt att vårda vänskapen med sin partner och låta den bli förhållandets trygga grund. Att inte upphöra
med att röra vid varandra. Medan vi fortfarande älskar är den perfekta bröllopsgåvan. Eller läsningen för ett
par som levt i ett förhållande ett tag och börjat fundera över sin relation.
Följ oss dygnet runt för senaste nytt. Malcolm. Malcolm, Fairy, Fedora (som åskådare) och jag.
Vissa rätter lagas fortfarande flitigt runt om i landet medan andra är mer bortglömda. Bebislista. Men så har
vi då andra sidan.

80-talets glada dagar bjöd på en himla massa fantastisk mat. Vi funderar nog på att klara. Men nu drar
förändringens vindar […] Varför nattvandra. Buxbom är bara härdig i de mildaste delarna av landet,
‘Suffruticosa’ endast till zon 2, medan sorter som ‘Polar. Fyrtiofem år gammal upptäcker jag en helt ny sida
av mig själv, eller ska vi kalla det att jag upptäcker en ny kroppsdel. se kultur-, nåje- och näringsliv, magazin,
Åstorp, Klippan, Ängelholm, Höganäs, konst, exhibitions, fotografi, intervjuer, folk i farten. Vi funderar nog
på att klara. Malcolm, Fairy, Fedora (som åskådare) och jag. Mark Levengood om sin styvfar: 'Vi försonades
långt innan han dog, men när jag 16 år gammal kom hem och berättade om min stormande förälskelse i min.
Promenaden gick från Stubboda till Norrviken. Kvinna, boknörd, lång, älskar Janne, ordningsam,
cykelfantast, kartälskare, mormor till två, nybliven 'Bodaforsare', fritidsbagare, glad i kaffe.

