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Tak til ...

Vi er meget taknemmelige overfor en række mennesker og organisationer for deres hjælp og 
inspiration i udarbejdelsen af Ægteskabskursus:

David og Teresa Ferguson, fra “Intimate Life Ministries”, som har hjulpet os enormt meget med 
inspiration og ekspertise, særligt med Sessions 1 og 4. For mere information om deres arbejde, kontakt: 
Intimate Life Ministries, www.greatcommandment.net

Rob Parsons for hans inspiration, historier og illustrationer, som vi har brugt hele vejen igennem. For 
mere information om hans arbejde, besøg: www.careforthefamily.org.uk

Gary Chapman for hans bog The Five Love Languages (Northfield, 1992), som vi har baseret 
konceptet til Session 7 på.

Peter and Barbie Reynolds for deres demonstration af effektiv lytning, som har været inspiration for 
modellen i Session 2. 
 
“Acorn Christian Foundation” for deres Just Listen! kursus, som vi har baseret meget af materialet på i 
afsnittet om at lytte i Session 2. For mere information om deres arbejde, besøg: www.acornchristian.org 

Michael and Gillie Warren for den ægteskabsweekend de ledte, hvor vi lærte mange vigtige principper 
til at opbygge et sundt ægteskab. 

  Nicky og Sila Lee
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Opgave 1:

Da I mødte hinanden
Fortæl hinanden om, hvad I husker tydeligst fra første gang I mødtes, og fortæl hinanden, 
hvad I blev tiltrukket af ved hinanden. 

Hvad er et ægteskab?
	 •  ægteskab betyder, at en mand og en kvinde bliver 

forenet og bliver ét
	 •  et forhold med en stigende intimitet og voksende 

indbyrdes afhængighed

Ægteskabets fire sæsoner
(det er ikke alle ægteskaber som går gennem alle 
sæsoner, men pricipperne ses hos alle)

1. Forår

•	  de første år i ægteskabet
•	  sæson med opdagelse og begejstring
•	  forelskelse aftager på et tidspunkt
•	 det vigtigste er at acceptere hinanden 

‘ Derfor forlader en mand sin 
far og mor og binder sig til 
sin hustru, og de bliver ét 
kød.’

1. Mosebog 2:24

Opbyg et solidt   
fundament
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2. Sommer

•	  sæson med voksende aktivitet og krav 
•	 bliver muligvis forældre i denne sæson
•	 oplever muligvis pres ift. fertilitet
•	 kariere kan stille krav
•	 det vigtigste er at prioritere tid til ægteskabet 

3. Efterår

•	  sæson for frugtbarhed og modenhed - høster 
goderne fra det som ligger bag

•	 ægteskabet muligvis mere grundfæstet på   
 baggrund af tidligere hårde tider
•	  måske teenagere i huset - følelsesmæssigt den 

hårdeste tid for forældreskabet
•	 det vigtigste er at bakke op og støtte hinanden

4. Vinter

•	  for mange sæson, hvor børnene er fløjet fra reden
•	  sikkert færre krav og større mulighed for at have tid 

med hinanden
•	  kan være den mest fantastiske tid i et ægteskab
•	  det vigtigste er fælles interesser og god 

kommunikation

Hvorfor går nogle ægteskaber i 
stykker?
•	  en proces hvor man vokser fra hinanden
•	  mangel på kommunikation  
•	 ‘forbrugerisme’ – man får ikke arbejdet på   
 ægteskabet

Ægteskabet: 
Livets største  mulighed for at udvikle og opleve indbyrdes afhængighed.
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Målene for Ægteskabskursus
At hjælpe par med at komme tættere på hinanden, ved at: 

•	  vælge at forpligte sig overfor hinanden
•	  bruge tid på at kigge på relevante emner sammen
•	 forståelsen for hinanden vokser 
•	 udvikle gode vaner

‘ Troskab og sandhed mødes ...’

Salmernes Bog 85:11

Opgave 2:

At arbejde under pres
Reflekter over det, I har hørt indtil nu. Snak sammen om de pressede situationer, I har 
været i indtil nu i jeres forhold og om det pres I eventuelt oplever lige nu. 

Opbyg et  
solidt 

fundament

Kunsten at 
kommunikere

Konfliktløsning

Tilgivelsens 
kraft

Familiens 
indflydelse

Et godt  
sexliv

Kærlighed  
i praksis

GUD
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0. aldrig sandt   1. sjældent sandt   2. sommetider sandt   3. oftest sandt   4. altid sandt

Opgave 3:

Gør regnskab over jeres forhold
Læs de forskellige udsagn og skriv det du oplever passer på din partner og jeres forhold i 
boksen. Skriv det tal, du oplever er mest præcis (hvor 0 = aldrig sandt, 1 = sjældent sandt, osv). 
Lav opgaven alene! Når du er færdig, skal du tælle rækkerne A, B, C og D sammen, skrive det 
nederst på siden og derefter kigge på næste side. 

Jeg oplever, at ...

1. Min partner ofte giver mig sin fulde opmærksomhed 
2.  Min partner forstår og støtter mine overbevisninger og værdier
3.   Min partner viser mig kærlighed ved ikke-sexuel  

berøring
4.  Vi kan undskylde og tilgive hinanden, når en af os har gjort den anden  

ked af det
5.  Min partner lytter til mine synspunkter, selv når vi er uenige
6.  Jeg kan tale åbent med min partner om mine sexuelle ønsker og lyster
7.  Jeg kan tale med min partner om min ønsker og drømme  

for fremtiden
8.  Min partner er god til at støtte mig i det jeg gør
9.   Vi prioriterer at gå ud sammen mindst en gang hver 14. dag
10.  Vi reflekterer ofte over de ting, vi godt kan lide som et par
11.   Vi kan tale sammen om de stærkeste følelser, såsom begejstring,  

håb, sorg og angst
12.  Min partner er opmærksom på mine seksuelle behov
13.  Min partner støtter mig i åndelig vækst
14.   Min partner er god til at møde mine følelsesmæssige behov
15.  Vi er enige om vores sexuelle praksis
16.   Vi deler nye ideer med hinanden
17.   Vi er sammen om de mål vi har for vores familieliv
18. Vi har en række interesser som vi deler med hinanden
19.  Jeg er tilfreds med, hvor ofte vi har sex
20.   MIn partner er god til at lytte til mine følelser uden at afbryde eller 

kritisere mig

          Fortsættes

A B C DTotal:
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Opgave 3 (fortsat)

Resultater fra “Gør regnskab over jeres forhold” 

1. Overfør total-tallene for A, B, C, D fra forrige side 

       Mine tal          Partners tal  

A = At opbygge venskab 	

B = At opbygge kommunikation 	

C = At opbygge vores fysiske forhold 	

D = At opbygge vores fremtid sammen 	

2.  Kig så på hiandens tal og snak om dem, særlig om forskellene.   
(pointen er at blive forstået og at forstå den anden bedre). 

3.  Fortæl på skift hinanden noget om et af områderne (A, B, C og D), som du godt kunne 
tænke dig skulle forandres hos dig selv.  

Eksempelvis:

Venskab: ‘Det går op for mig, at jeg ikke har set behovet for, at vi skal bruge tid hver for sig. 
Hvad kan jeg gøre for at ændre det? 

Venskab: ‘Jeg er vist ikke særlig god til at lytte. Jeg har tydeligvis brug for at vise dig, at jeg 
faktisk er interesseret i det du siger.’ 

Fysisk forhold: ‘Jeg vil gerne være mere opmærksom på dine fysiske behov. Hvad kan jeg 
gøre?’

Fremtiden: ‘Vi har ikke snakket sammen i lang tid om vores fremtid. Hvornår kunne være et 
godt tidspunkt at gøre det?’
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At opbygge fundamentet for et  
solidt ægteskab

1. Sæt tid af til hinanden

Hvis et forhold skal trives og fortsætte med at vokse, har vi 
brug for regelmæssig tid sammen.  

Brug som minimum 1-2 timer sammen alene hver uge, 
hvor I genopdager romantikken, har det sjovt, snakker 
sammen (feks om ønsker, frygt, bekymringer, begejstring 
osv). Vi kalder denne tid partid.

Partid skal være ligesom at gå på date sammen. 

Udbytte af partid:

•	  holder liv i sjov og romantik i vores forhold
•	  hjælper os med at få en dybere forståelse og 

påskønnelse af hinanden
•	  sikrer, at vi får snakket sammen regelmæssigt på 

en meningsfuld måde

Gylden regel Du må aldrig ændre partiden, uden at tale med din partner først.
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Hvordan man kommer i gang med partid

 1.  Planlæg tid til det 

   Det sker ikke af sig selv. Find det tidspunkt som passer 
jer bedst og book det i kalenderen, ligesom du ville 
gøre med enhver anden social eller professionel 
aftale.

   Skriv det i kalenderen, feks: Mandag aften, ‘Partid’ eller 
onsdag til frokost, ‘Partid’. Hvis I har meget travlt, så 
planlæg partiden flere måneder frem i tiden.  

 2.  Prioriter tiden sammen

   Forpligt jer på at gøre partiden til noget, I holder fast 
ved hver uge. Det skal prioriteres over andre ting som 
arbejde, at gå i byen med venner, sport og endda at 
være sammen med børn.  

 3.  Beskyt jeres tid sammen

   Beskyt tiden og undgå forstyrrelser og afbrydelser 
som feks. telefonen, computeren, gæster, fjernsynet 
og overarbejde som trækker ud. 

‘At prioritere partiden er uden tvivl det sværeste 
for os i vores forhold - men også klart det 
vigtigste, når det kommer til, hvor stor indflydelse 
det har på vores forhold.’

Par på Ægteskabskursus

Opgave 4 

Særlige tidspunkter
Fortæl din partner, hvilke tidspunkter som for dig har været de mest særlige i jeres tid 
sammen. Vær specifik. Forklar hvorfor de var særlige for dig.  
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2. Tag vare på hinanden
•	  at tage vare på hinanden betyder, at I forsøger 

at møde hinandens følelsesmæssige behov for 
kærlighed, opmuntring, støtte osv

•	  vi har alle en længsel efter at blive elsket og efter at 
blive forstået af andre

•	  vi har et tomt sted indeni som har brug for at blive 
fyldt op med kærlighed

•	 når det er tomt, føler vi os alene
•	  når vi tager vare på hinanden følelsesmæssigt, 

genopfylder vi det tomme sted indeni 
•	  vi er skabt til at have tætte relationer

Hvordan tage vare på hinanden

Vær proaktiv i stedet for reaktiv:

•	 at være reaktiv betyder, at man fokuserer på den   
 andens mangler
•	 at være proaktiv betyder, at man fokuserer på den  
 andens behov
•	  når man er proaktiv, vokser man tættere sammen, 

fordi man føler sig elsket. Når vi føler os elsket, får vi 
lyst til selv at elske

‘ Gud Herren sagde: “Det er 
ikke godt, at mennesker er 
alene.”’

1. Mosebog 2:18
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‘ Mænd ... I skal vise jeres 
hustuer ære’

1 Petersbrev 3:7  

Forstå hinanden

•	 anerkend hinandens behov
•	 din partners behov og ønsker er ofte helt anderledes  
 end dine
•	 find ud af, hvad der er vigtigt for din mand eller      
 hustru. Ellers giver vi ofte bare det, vi gerne selv vil  
 modtage. 
•	  behov ændrer sig over tid
•	  kom med forslag - ikke krav
•	 vi kan ikke forvente, at vores partner automatisk   
 kender vores behov. Vi bliver nødt til at fortælle det til  
 hinanden

Opgave 5 

Knowing Me, Knowing You

Gennemlæs listen på næste side

1.  Sæt kryds i kolonne A ved de tre ting som betyder mest for dig  
(= hvad du helst vil have, at din partner giver dig).

2.  Sæt kryds i kolonne B ved de tre ting, som du tror betyder mest for din mand eller hustru  
(= hvad du tror, din partner helst vil modtage fra dig).

  NB: Der er til dels overlap mellem de forskellige begreber – vælg de tre som mest 
tydeligt udtrykker dine præferencer.

3. Når I begge er færdige, vis hinanden jeres svar og se, hvor godt du kender din mand 
eller hustru.

•	  Hvor tæt var du på at gætte de tre ønsker din partner havde?
•	  Hvor mange af jeres ønsker var ens? 0, 1, 2 eller 3?
•	  Overvej hvilke, hvis nogle, af ønskerne på listen, du mindst giver til din mand eller hustru.  

Er det nogle af dem som i virkeligheden betyder mest for din partner?
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Opgave 5 (fortsat)

A B
Mig Min partner
(vælg 3) (vælg 3)

	 	 	Bekræftelse – at blive værtsat af din partner for den du er 

	 	 	Anerkendelse – at blive anerkendt for de ting du har gjort godt  

	 	 	Fællesskab – at gøre ting sammen og dele oplevelser 

	 	 		Samtale – at tale sammen om interesser og vigtige emner 

	 	 	Opmuntring – at blive inspireret ved hjælp af din partners ord 

	 	 	Åbenhed – at have tillid til din partners ærlighed om alle aspekter i 
livet, også følelser og ideer

	 	 		Fysisk kærlighed – oplevelsen af omsorg og nærhed gennem 
fysisk berøring

	 	 	Praktisk hjælp – oplevelsen af, at din partner hjælper dig med små 
og store opgaver

	 	 	Gaver – at modtage håndgribelige udtryk for kærlighed og 
betænksomhed

	 	 	Respekt – at få dine tanker og ideer vurderet og respekteret af din 
partner

	 	 	Sikkerhed – at føle dig tryg ved at vide, at din partner elsker dig og 
bliver hos dig lige meget hvad

	 	 	Sexuel intimitet – at have jævnlige muligheder for at udtrykke og 
modtage kærlighed gennem jeres sexuelle relation

	 	 	Støtte – at vide at din partner er på din side og hjælper dig med at 
fuldføre dine mål

	 	 	Tid sammen – at vide at din partner jævnligt har afsat tid til dig 

	 	 		Forståelse – at vide, at din partner er klar over, hvad der betyder 
noget for dig 

	 	 	Udelt opmærksomhed – at I kan fokusere på hinanden, uden at 
noget forstyrrer 
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Partid

Brug to timer på partid sammen inden næste session, og lav følgende to opgaver:  

Opgave 1

Planlæg at lykkes
Skriv begge to jeres svar på følgende spørgsmål (også næste side). Når I begge er færdige, 
skal I vise hinanden, hvad I har skrevet og snakke om jeres svar.

A. Tid sammen

1.  Hvor meget tid skal I sætte af til sammen at opbygge jeres forhold: 

på daglig basis? 

på ugentlig basis? 

på årlig basis? 
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Opgave 1 (fortsat)

2.  Hvor meget tid kunne I bruge sammen jævnligt og hvornår, 
 
på daglig basis?
feks: 20 minutter til at snakke sammen, når vi kommer hjem om aftenen - eller 10 minutter om 
morgenen, hvor vi planlægger dagen 

på ugentlig basis?

eks: hver fredag tager vi i byen på date - eller hver mandag aften bruger vi tid sammen hjemme over et 
måltid mad

på årlig basis?

feks: vi tager på en lang weekend uden børn - eller vi tager på en årlig mini-honeymoon

B. Fælles interesser

1.  Hvilke interesser har I til fælles?   
(Tænk også tilbage på dengang I mødte hinanden)

 feks: går på museer, dyrker sport, er eventyrlystne, elsker film osv. 

         Fortsættes
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Opgave 1 (fortsat)

2.  Hvilke af disse interesser udøver I sammen for tiden? 
Hvor tit?  
Hvor meget tid sætter I af?

 feks: spiller tennis - en gang hver 14. dag - to timer 

3.  Er der andre fælles interesser I godt kunne tænke jer at udøve sammen fremover?

C. Individuelle interesser

1.  Hvilke interesser, som du ikke deler, vil du opfordre din partner til (fortsat) at udøve?
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Opgave 1 (fortsat)

2. Hvilke interesser, som du udøver, deler din partner ikke? 

3.  Er der andre indivituelle interesser, som du eller din partner gerne vil udøve?  

Dig: 

Din partner:

D. Årlige ferier

1.  Hvilke ferier sammen har været de bedste og hvorfor?

          Fortsættes
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Opgave 1 (fortsat)

2.  Forslå en ide til en rejse / tid væk til fremtiden

Opgave 2 

At vise kærlighed
1.  Skriv hvilke af din mands eller hustrus top-tre-ønsker, du kan huske (uden at kigge) fra 

opgaven ‘Knowing Me, Knowing You’ på side 14

1. 2. 3.

2.  Nedskriv så dine egne top-tre-ønsker, og giv eksempler på, hvordan din mand eller hustru 
kan imødekomme dem overfor dig

Eksempelvis:

Mine ønsker  Hvordan min partner kunne imødekomme dem

Samtale  Tag initiativ til samtale, når vi spiser sammen ved at spørge mig til min 
dag.

Anerkendelse  Fortæl mig, når jeg har gjort noget godt derhjemme eller på arbejdet. 
Vis mig, at du bemærker, når jeg gør en indsats.  

Tid sammen  Tag initiativ til at foreslå, at vi går ud sammen. Sæt dig sammen med 
mig 30 minutter hver aften og fortæl mig om din dag. 

Fysisk kærlighed  Kys mig og giv mig et knus, når vi ses efter ar have været væk fra 
hinanden. Hold om mig i sengen, inden vi falder i søvn. 

Gaver  Giv mig en gave, når jeg mindst venter det. 
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Opgave 2 (fortsat)

 Mine ønsker  Hvordan min partner kunne imødekomme dem 

1.

2.

3.

•	 Vis hinanden, hvad I har skrevet
•	  Prøv i de kommende uger at imødekomme din mands eller hustrus ønsker. Fokuser på dette i 

stedet for at kritisere din partner for ikke at imødekomme dine ønsker. 
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Kunsten at  
kommunikere

Tilbageblik
Målet med Ægteskabskursus er at skabe gode relationelle 
vaner som kan hjælpe par med at vokse tættere sammen 
og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet

Opbyg et solidt fundament
•	  prioritér partid hver uge i jeres kalender
•	 udforsk og forsøg at imødekomme din partners   
 behov og ønsker (se ‘Knowing Me, Knowing You’,  
 side 14)

Kunsten at kommunikere
Introduktion

•	  intimitet kræver effektiv kommunikation
•	  vi har alle en længsel efter at blive elsket
•	  dette Ægteskabskursus er designet til at hjælpe par 

med at kommunikere - både under og imellem de 
forskellige sessioner 

Effektiv kommunikation
•	  kommunikation involverer et budskab, en der taler 

og en der lytter
•	  for at opbygge intimitet i et ægteskab er det vigtigt, 

at man lytter til hinandens oplevelser, tanker, følelser 
og længsler 
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Det er vigtigt at tale
•	  fortæl hinanden om jeres tanker og følelser
•	  måske har I lært at skjule jeres følelser i jeres 

opvækst
•	  det vil kræve mod og øvelse af genlære, hvordan 

man taler om følelser
•	  nogle har svært ved at sætte ord på, hvordan de har 

det (hvis dette gælder dig, så bemærk den frivillige 
opgave ‘At tale om følelser’ på side 32)

Opgave 1

Grunde til ikke at tale om følelser 
Kig på kategorierne nedenfor og fortæl hinanden, om nogle af grundene til ikke at 
ville tale om følelser passer på dig.

Jeg vil ikke 
forstyrre freden

Jeg vil ikke 
bekymre min 

partner

Jeg vil ikke kunne 
udtale mig 

præcist

Jeg kunne 
komme til at 

lyde svag

Nogen 
kunne blive 
ked af det

Det 
interesserer 

mig ikkeJeg kunne blive 
misforstået

Nogen kunne 
grine af mig

Jeg ved ikke, hvor 
jeg skal starte

Det er ikke 
vigtigt

Det er for 
kompliceret

Jeg vil vise 
styrke
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Det er vigtigt at lytte
•	 vi kan blive meget selektive i vores lytten
•	  de fleste af os tænker, at det at lytte er en selvfølge, 

men det er faktisk muligt at lukke sine ører
•	 at du lytter kan betyde, at din mand eller hustru føler  
 sig forstået og elsket
•	  det er en af de vigtigste evner at lære i et stærkt 

ægteskab
•	  Bibelen understreger flere steder vigtigheden af at 

lytte

Opgave 2 

Vigtigheden af at lytte
Snak som par om følgende spørgsmål:

•	 Hvordan har du det, når du bliver lyttet til?
•	 Hvordan har du det, når du ikke bliver lyttet til?
•	 Hvem ville du gå til, hvis du virkelig havde brug for en som ville lytte?
•	 Hvad gør, at den person er en god lytter?

‘Enhver skal være snar til at 
høre, men sen til at tale, sen 
til vrede.’

Jakobsbrevet 1:19

‘Når nogen svarer, før han 
hører, er det en dumhed og en 
skænsel for ham.’

Ordsprogenes Bog 18:13 ‘Hvis jeg i en sætning skulle sammenfatte 
det vigtigste princip jeg har lært i forhold til 
relationer, ville det være:’forsøg først at forstå - 
og derefter at blive forstået.’
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Hindringer mod at lytte

1. Filtre

•	  vi lytter alle gennem filtre, men ofte er vi ikke 
opmærksomme på dem 

•	  når nogen taler, har vores indstilling, fordomme, 
fysiske omgivelser, manglende interesse osv. en 
direkte indvirkning på det, vi hører 

•	  nogle gange lytter vi mere til os selv end til den som 
taler

•	  effektiv kommunikation kræver, at vi kontrolerer 
samtalen i vores hoved  

2. Dårlige vaner
 1.  Bekræfte
 2.  Give råd
 3. Intellekturalisere
 4.  Gå ud af en tangent
 5. Afbryde

•	  disse vaner kan forhindre, at den som taler siger 
hvad han eller hun føler og kan ende med, at man 
helt lukker ned

•	 vi bliver nødt til først at lytte, før vi selv tilføjer noget
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Opgave 3

Identificer de dårlige vaner 
Brug et par minutter på at identificere din dårligste vane, og snak derefter med din mand 
eller hustru.

Opgave 4 

Et dejligt minde 
1.  Brug hver især ét minut til at fortælle din partner om et dejligt minde eller om en anden 

episode, som skete før I mødtes.

2.   Den som lytter skal herefter referere, hvad han eller hun har hørt og særligt forsøge at 
beskrive partnerens følelser. På denne måde kan man vise, at man rent faktisk har lyttet 
og oplevet medfølelse med partnerens oplevelse.
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Principper for effektiv lytning
For nogle er det at lære at lytte lige så svært som at skulle 
lære et fremmedsprog, men vi bliver nødt til at lære det 
for at kunne opbygge intimitet i vores forhold og vokse 
tættere sammen med vores mand eller hustru.

1. Vær opmærksom og afbryd ikke

Tillad din partner at afslutte det som bliver sagt. 
Undersøgelser viser, at man i gennemsnit kun lytter i 17 
sekunder før man afbryder. Hold øjenkontakt og sid ikke 
og lav noget anden på samme tid.

2. Sæt dig selv i din partners sted

Sæt dine egne synsvinkler til side og prøv virkelig at sætte 
dig ind i, hvordan det er for din partner at have det, som 
han eller hun har det. Skynd ikke på ham/hende og vær 
ikke bange for stilhed.

3. Anerkend din partners følelser

Når du har lyttet til det, din partner havde at sige, fortæl 
da, hvad du hørte, uden at oversætte eller analysere det 
du har hørt. .Det er vigtigt, at du forsøger at referere det 
præcist, inklusiv de følelser som er blevet udtrykt. Dette 
hjælper din partner med at se, at du har forstået det. 
Denne form for udtalt anerkendelse kan virke temmelig 
akavet, men det virker!

‘ Den første tjeneste, man skylder sine relationer, 
er, at man lytter til dem. Ligesom det at lære 
at elske Gud starter med, at man lytter til hans 
ord, sådan starter kærligheden i relationer 
også med, at man lytter til hinanden.’

Dietrich Bonhoeffer
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4. Find ud af, hvad der er vigtigst

Spørg nu din mand eller hustru: ‘Hvad er det vigtigste, af 
det du har sagt? Vent i stilhed, mens din partner tænker 
over det. Når han/hun har svaret, fortæller du tilbage, 
hvad du har hørt. 

5. Hjælp eventuelt med handling

Spørg til sidst: Er der noget, du gerne vil gøre (evt. at jeg/
vi skal gøre”) ved det, du har fortalt? Vent igen i stilhed, 
mens din partner tænker. Når han/hun er færdig, fortæl 
da, hvad du har hørt, så din partner kan få mulighed 
for at høre sin beslutning fra dig. Lytteren spørger så: ‘Er 
der ellers noget du gerne vil sige?’ Hvis der er mere, så 
fortæller du endnu engang, hvad du har hørt.  

Der er ingen 

vigtigere at lytte 

til end vores 

ægtefælle
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Opgave 5 

Effektiv lytning 
Vælg begge et område som for tiden irriterer eller generer jer, og som I ikke allerede har 
talt om. Vælg et område, som I ikke har haft en konflikt eller uenighed om. Det kunne være 
noget du er bekymret for i forbindelse med arbejde, ferie, børn, hjemmet eller lignende.

•	  Den som taler skal holde en serviet (eller lignende) i hånden for at minde jer om, 
hvis emne I er i gang med.

•	 Den som taler fortæller om det valgte område og om hans/hendes følelser (gør det  
 gerne rimelig kort). Den som lytter sidder stille og fortæller, hvad han/hun hører.
•	  Så spørger lytteren: ‘Hvad er det vigtigste af det du har sagt?’ Den som taler svarer. 

Lytteren lytter og fortæller derefter om, hvad han/hun har hørt.
•	 Lytteren siger så: Er der noget, du gerne vil gøre (evt. at jeg/vi skal gøre”) ved det du  
 har fortalt?’ Lytteren lytter igen og fortæller derefter om, hvad han/hun har hørt. 
•	  Til sidst spørger lytteren, ‘Er der ellers noget du gerne vil sige?’ Hvis der er mere, så 

lytter lytteren igen og fortæller, hvad han/hun har hørt. 

Byt herefter roller, så I begge får mulighed for at lytte og at tale. Denne øvelse er god 
træning både i forhold til at tale om følelser og at lytte til hinanden. 
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partid  

 I skal begge svare individuelt på opgaverne nedenfor i ‘Hvor god er jeres kommunikation?’ 
Sammenlign herefter jeres svar.

Vælg derefter et område i jeres forhold, som I ikke har fået diskuteret i dybden, Følg herefter trinnene 
i opgave 5, ‘Effektiv lytning’ (side 29). Det er vigtigt, at I begge to er klar på at følge alle trinnene.  
I skiftes til at være den som taler og den som lytter.

Følg trinnene nøjagtigt, mens I taler om området. Nogle oplever måske at blive ramt af stærke 
følelser i forbindelse med det din partner siger. Prøv at sætte dette til side, og bliv ved med at lytte og 
gentage, hvad du har hørt din partner sige og føle.

Opgave 1

Hvor god er jeres kommunikation?
1.  Områder, hvor jeg synes, vi er gode til at kommunikere – dvs, områder, hvor vi begge 

udtrykker vores synspunkter og har forståelse for hinanden
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          Fortsættes

Opgave 1 (fortsat)

2.  Områder, hvor vi kommunikerer, men ikke godt nok – dvs, områder, hvor jeg føler, der er 
plads til forbedring

3. Områder hvor vi slet ikke kommunikerer – måske fordi vi er flove, bange eller negliserer det

Forslag til emner:

•	 Opdragelse af børn
•	 Pengespørgsmål
•	 Mål og retning i livet 
•	 Sex – hyppighed eller kvalitet 
•	 Familieforøgelse - hvor mange børn
•	 Opgaver i hjemmet
•	 Familie og svigerfamilie
•	 Død eller tab 
•	 Job eller karriere / arbejdstider
•	 Kirkeinvolvering 
•	 At udtrykke følelser 
•	 Hvile og ro 
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Positive følelser:

Opgave 2

At tale om følelser
En opgave som kan hjælpe folk som kæmper med at komme i kontakt med følelser.

Ved at fuldføre særningerne på de følgende sider, kan du blive bedre til at identificere og 
sætte ord på dine følelser og blive mere opmærksom på dine følelser.  

1. Vælg hurtigt nogle få ord, som beskriver dine følelser (enten positive eller negative) for 
hver sætning. Listerne nedenfor kan hjælpe dig i gang.  

Negative følelser:

accepteret
afslappet
anerkendt
begejstret
behagelig
dejlig
dygtig
elsket
fredfyldt

fri
frigjort
forstået
glad
håbefuld
lettet
lykkelig
opmuntret
overbevist

positiv
respekteret
rolig
sorgløs
selvsikker
sikker
støttet
tilgivet
tillidsfuld

tryg
taknemmelig
umagen værd
værdifuld
ydmyg

afvist
bange 
beklagende
bekymret
besejret
brugt
deprimeret
ensom
flov
forlagt
forvirret

frustreret
hadet
irriteret
jaloux
ked af det
misforstået
nervøs
presset
skamfuld
skuffet
sur

urolig
utilfreds
vred
væmmelse
udstillet
sorgfuld
skyldig
svag
sårbar
ubetydelig
udelukket

udnyttet
ubrugelig
usikker
ydmyget
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          Fortsættes

Opgave 2 (fortsat)

Når vi tager afsted på ferie, føler jeg mig ...

Når vi går ud med venner, føler jeg mig ...

Når jeg er i et rum med mennesker, jeg ikke kender, føler jeg mig ...

Når jeg er sammen med mine forældre, føler jeg mig ...

Når jeg tænker på tidligere successer, føler jeg mig ...

Når jeg tænker på de fejl, jeg har begået, føler jeg mig ...

Når jeg tænker på fremtiden, føler jeg mig ...

Når jeg tænker på mit forhold til Gud, føler jeg mig ...

Når min hustru / mand fortæller mig, at han / hun elsker mig, føler jeg mig ...

Når min hustru / mand og jeg har en konflikt, føler jeg mig ...
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Opgave 2 (fortsat)

Når min hustru / mand fortæller mig, at noget jeg har gjort har skuffet hende / ham, føler jeg 
mig ...

Når min hustru / mand undskylder overfor mig, føler jeg mig ...

2. Fuldfør disse sætninger

Jeg føler mig elsket når ... 

Jeg bliver sur, når ... 

Jeg er gladest, når ... 

Jeg er trist, når ... 

Vis nu din partner, hvad du har skrevet.

3. Fortæl din mand eller hustru om engang, du følte dig:

•	 opmuntret
•	 nedtrykt
•	 forstået

•	 misforstået
•	 accepteret
•	 afvist
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Konflikt  

Tilbageblik
Målet med Ægteskabskursus er at skabe gode relationelle 
vaner som kan hjælpe par med at vokse tættere sammen 
og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet

Opbyg et solidt fundament
•	  prioritér Partid hver uge i jeres kalender
•	 udforsk og forsøg at imødekomme din partners   
 behov og ønsker (se ‘Knowing Me, Knowing You’,  
 side 14)

Kunsten at kommunikere

•	  tal med din partner om dine følelser i denne uge
•	  lyt til din partner uden at afbryde, kritisere eller 

komme med råd 
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Konfliktløsning
Introduktion

Hvorfor er konflikter uundgåelige i ethvert forhold?

•	 vi er forskellige - har forskellige baggrunde, prioriteter,  
 ønsker, personligheder, meninger
•	  det hjælper ikke at presse vores partner til at gøre 

ting på vores måde
•	 vi bliver nødt til at se, at vi er på samme hold (som i  
 et 3-bens løb)
•	  vi er naturligt selvcentrerede
•	 vi skal spørge os selv, ‘Er der ting jeg skal ændre for  
 vores forholds skyld?’

Principper for at løse konflikter

1.  Udtryk værdsættelse for hinanden
•	  få din mand eller kone til at føle, at han/hun er den 

mest vigtige i verden for dig
•	  fokuser på, hvad du kan lide og ser op til hos din 

partner
•	 udtryk taknemmelighed for, hvad din partner gør
•	  vis at du sætter pris på, hvem din partner er
•	  gør det til en daglig disciplin
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Opgave 1

Værdsættelse 
Skriv seks ting, du værdsætter hos din hustru eller mand. (Vær konkret: det kan være at sige 
tak for noget han/hun gør eller at sige tak for hvem han/hun er –  prøv at gøre begge dele – 
tænk særligt på, om der er ting, du er kommet til at tage for givet.)

Eksempelvis:

Jeg kan godt lide, at du er så god sammen med andre mennesker. 

Jeg er glad for, at du altid er så kærlig overfor mig.

Tak fordi du arbejder så hårdt for at sørge for, at vi altid har det vi har brug for.

Tak fordi du sørger for, at vores hjem altid er så hyggeligt.

Jeg sætter virkelig pris på, at du altid sørger for alt med bilen.

Når I er færdige, vis så hinanden, hvad I har skrevet.

1.
 

2.

3.

4.

5.

6.
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2. Identificer og accepter forskelle
•	  identificer forskelle i temperament, personlighed, 

opdragelse og værdier
•	  forsøg ikke at ændre hinanden 
•	  se dit ægteskab som et partnerskab, hvor I 

kombinerer hinandens styrker og støtter hinandens 
svagheder 

•	 husk humoristisk sans

‘ Tag derfor imod hinanden, 
ligesom Kristus har taget 
imod jer ...’

Romerbrevet 15:7
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Opgave 2

Identificer jeres forskelle
1.  Marker ved hvert emne, hvor på linjen din partners og dine egne preferencer ligger 

(eksempel N = Nicky; S = Sila).

Penge Bruger Sparer

Punktlighed Altid til tiden Afslappet forhold

2.  Vis hinanden, hvad I har skrevet. Snak så om, hvordan jeres forskelle kan være med til at 
styrke jeres forhold.  

Emne

Tøj Afslappet    Formelt

Uenigheder Diskussionslyst   Holder freden

Ferier Søger eventyret   Søger roen

Penge Bruger   Sparer

Mennesker Tid med andre   Tid alene

Planlægning Laver planer og   Er spontan    
 holder dem  

Punktlighed Altid til tiden   Afslappet forhold

Afslapning Gå ud   Være hjemme

Søvn Går sent i seng   Står tidligt op

Sport Entusiastisk   Uinteresseret

Telefon Lange snakke   Kun for at lave aftaler

Orden Sørger for, at alt er    Er afslappet og lever   
 pænt og rent  fint i rodet

TV Altid tændt   Smid det ud

Andre forskelle:  

S

S

N

N
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3. Lær at forhandle
Seks praktiske trin til fred 

1. Find det bedste tidspunkt (“Klokken 10-reglen”) 
2. Identificer problemet
3.  Snak om problemet i stedet for at angribe hinanden  

– undgå at stemple (feks ‘du er altid ...’ ‘du er aldrig ...’)  
–  brug ‘Jeg’ udsagn (feks, ‘Jeg bliver såret, når ...’)

 –  lyt til din partner (tillad ham/hende at holde 
“servietten” under snakken, som beskrevet i Session 2)

4.  Foreslå forskellige mulige løsninger (lav liste, hvis 
nødvendigt)

5.  Beslut jer for den bedste løsning for nu - og se om det 
virker

6.  Vær klar til at genevaluere, hvis problemet ikke løser sig
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4. Voks sammen 
•	  vi er ikke uforenelige, medmindre vi nægter at ville 

ændres
•	  vi kan ændre os selv; vi kan ikke ændre hinanden
•	  vi kan kun ændre os selv, når vi ved, hvad der betyder 

noget for den anden
•	  vi bliver nødt til at fortælle hinanden, hvad der sårer 

og frustrerer os
•	  de fleste konflikter opstår på baggrund af vores 

forventninger til, hvordan ting burde være
•	  vigtigt at være opmærksom på egne og hinandens 

værdier (ofte fra vores opvækst)
•	 at foreslå ændringer kan være styrkende; at kræve  
 ændringer er skadende

‘ Hvorfor ser du splinten i din 
broders øje, men lægger ikke 
mærke til bjælken i dit eget 
øje?’

Mathæusevangeliet 7:3

Opgave 3 

Find fælles fodslag
Gå til side 44 og udfyld opgave 3 – ‘Find fælles fodslag – Del 1’
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‘ Gud er vores tilflugt og styrke, 
altid at finde som hjælp i 
trængsler.’ 

Salmernes Bog 46:1

Når vi kigger hen til Gud for at udfylde vores behov for 
betydning, tryghed og selvtillid, kan vi bedre give det til 
hinanden (se Diagram 2 nedenfor).

Diagram 2

Urealistiske forventninger
Hvis vi forventer, at vores partner skal møde alle vores behov, 
vil det uundgåeligt gå galt, og vi vil såre hinanden, og det vil 
resultere i en nedadgående spiral (se Diagram 1 nedenfor).

Diagram 1

forventninger

krav

skuffelse

anklage

Gud

Mand                                                               Hustru
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5. At bede sammen
•	 hjælper os med at komme tæt sammen på en   
 meningsfuld måde
•	  vær opmærksom på, at bønnerne er vertikale og ikke 

horisontale og manipulerende
•	  fem-ti minutter om dagen er generelt bedre end en 

time engang i måneden
•	  spørg: ‘Hvad kan jeg bede om for dig i dag?’
•	  accepter de samme bedeemner dag efter dag
•	  træk på Guds løfter i Bibelen og start med 

taknemmelighed
•	 giv ikke op, fordi I har små børn
•	  jo tættere vi er på Gud, jo tættere kan vi være på 

hinanden som mand og kone
•	  hvis en har gjort den anden ked af det, så sig 

undskyld, inden I beder sammen
•	  læg bøn ind i jeres kalender eller daglige program
•	  hvis I ikke er trygge ved at bede sammen, så find 

andre måder, I kan komme tættere sammen og 
støtte hinanden på et dagligt plan

‘ Tretvunden snor brister ikke 
så let.’

Prædikernes Bog 4:12

Dette beskriver en mand og en 
kvinde, som har Gud i centrum 
i deres forhold (Ønsker I at 
udforske dette nærmere, så 
overvej at prøve Alpha sammen 
– find mere info på den sidste 
side).

Støt hinanden
Spørg din mand eller kone, om der er én ting, 
som fylder meget for ham/hende for tiden. Hvis 
I er trygge ved at bede så bed for hinanden – 
højt eller i stilhed. Ellers udtryk jeres støtte på en 
anden måde.
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Opgave 3 

Find fælles fodslag – Del 1

Penge og ejendom
1.  Sæt cirkler om de udsagn, som bedst beskriver jeres følelser (og det I har med fra jeres 

opvækst) om penge og ejendom.

•	 Spinkede og sparede

•	 Havde alt vi havde brug for

•	 Fik alt vi kunne ønske os

•	  Bekymrede mig, om vi havde 
penge nok

•	 Ingen bekymringer om penge

•	 Ødelagte ting blev repareret

•	  Ødelagte ting blev smidt ud

•	  Vi blev opfordret til at give 
penge / ting væk

•	 Sparede så meget som  
 muligt

•	 Manglede altid penge

•	 Havde altid nok

•	 Nød at shoppe - så det som  
 en sjov aktivitet

•	 Shoppede så lidt som muligt

•	  Penge blev kun brugt på 
nødvendigheder

•	 Penge blev også brugt på  
 luksus

•	 Masser af tid til at slappe af

•	 De voksne arbejdede altid

•	 Følte vi fint kunne klare os

•	  Penge / reninger var skyld i 
uoverensstemmelser

•	 Vi brugte kreditkort

•	 Vi undgik kreditkort

•	 Lærte at opspare penge

•	  Lærte ikke at opspare penge

•	  Familiens økonomi var 
uforståeligt

•	 Familiens økonomi blev  
 forklaret

•	 Elskede at få gaver

•	 Elskede at give gaver

•	 Tryg ved at håndtere penge

•	  Usikkerhed eller frygt ved at 
håndtere penge

•	  Fik som barn lov til selv at 
håndtere penge

•	 De voksne håndterede   
 pengene
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Opgave 3 (fortsat)

Andre ord / sætninger, som beskriver dit forhold til penge og ejendom i dag:

Vis hinanden jeres resultater og snak om eventuelle forskelle.

2. Vores værdier om penge og ejendom (= hvad er vigtigst for os)

 Eksempelvis:

 1. ikke at bekymre sig om penge
 2. ærlighed
 3. gavmildhed
 4. at spare så meget op som muligt  
 5. at holde budgettet

Skriv din egen liste, før du kigger på din partners, og skriv så jeres ‘Enig-liste’.

Min liste Vores ‘Enig liste’

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

          Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

3.  Nedskriv en konflikt vedrørende penge eller ejendom. Nedskriv hver især de 
løsningsforslag I kan komme i tanke om. Skriv til sidst jeres fælles løsning 

 Eksempel:

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

Vores bil er gået i 

stykker

•	 Køb en anden bil med det samme

•	 Spar penge op til at reparere bilen

•	 Køb ny bil om 6 måneder

•	 Benyt offentlige transportmidler

•	  Find en anden mekaniker

•	  Køb ny bil næste gang den går i stykker

Find en anden mekaniker

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

 •	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

Hvis forholdet til penge og ejendom sjældent giver konflikter hos jer, så gå videre til en af 
de andre opgaver under Del 2; ‘Huspligter’ (side 47), ‘Fritid (side 50) eller ‘Opdragelse’ (side 
53).
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Opgave 3 (fortsat)

Find fælles fodslag – Del 2

Huspligter
1.   Sæt cirkler om de udsagn, som bedst beskriver jeres følelser (og det I har med fra jeres 

opvækst) om penge og ejendom,.

•	  Forældre var rigtige gør-det-
selv folk

•	  Forældre foretrak at ringe til 
håndværkere, når noget gik 
i stykker

•	  Kunne lide gør-det-selv arbejde

•	 Kunne ikke lide gør-det-selv 

•	  Voksede op i et opryttet og 
pænt hjem

•	  Voksede op i et rodet / 
uorganiseret hjem

•	  Voksede op i byen (uden 
have)

•	  Voksede op i forstaden (lidt 
havearbejde)

•	  Voksede op på landet / på en 
gård (meget havearbejde)

•	  Husarbejde blev udført på en 
organiseret måde

•	  Det blev ikke forventet, at børn 
lavede noget i hjemmet

•	  Børnene havde mange 
pligter i hjemmet

•	  Kunne godt lide at hjælpe 
med huspligter

•	  Kunne ikke lide at hjælpe 
med huspligter

•	  Vores hjem blev jævnligt 
gjort rent

•	  Rod voksede og blev senere 
ryddet op

•	 Husligt arbejde blev ligeligt    
 fordelt mellem kønnene

•	  Traditionelle roller (feks mor 
lavede mad, far fiksede ting)

•	  Betalt hushjælp

•	 Elskede at lave mad

•	 Kunne ikke lide at lave mad

•	  Vi skiftedes til at lave tingene i 
hjemmet (afslappet tilgang)

•	  Foretrak at opdele 
opgaverne og havde præcis 
rollefordeling

•	  Havde et skema over hvem 
der lavede hvad

          Fortsættes

Andre ord / sætninger, som beskriver dit forhold til huspligter:

Vis hinanden jeres resultater og snak om eventuelle forskelle.



Noter

48  |  Konfliktløsning

Opgave 3 (fortsat)

2.  Vores værdier i forhold til huspligter (= hvad er vigtigst for os?)

 Eksempelvis:

 1. huspligter fordeles lige 
 2. vores hjem skal føles afslappet 
 3. vi betaler os fra vedligeholdelse på huset
 4. hjemmet er rent og opryddet
 5. vi bruger begrænset tid på oprydning og gør-det-selv

Skriv din egen liste, før du kigger på din partners, og skriv så jeres ‘Enig-liste’.

Min liste Vores ‘Enig-liste’

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.
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Opgave 3 (fortsat)

3.  Beskriv en konflikt vedrørende huspligter. Nedskriv hver især de løsningsforslag, I kan 
komme i tanke om. Skriv til sidst jeres fælles løsning 

For example:

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

Vi har begge 

fuldtidsjobs. 

Hvem står for 

rengøringen?

•	  Efter behov - den som lige har tiden

•	 Lav et skema og uddeleger opgaverne

•	  Vi skiftes hver uge / weekend

•	  Betalt rengøringshjælp

•	  Opgaverne udføres i samarbejde i 

weekenderne

•	  Uddeleger nogle af opgaverne til større børn

Lav et skema og uddeleger 

opgaverne + betal en 

rengøringshjælper til at komme 

en gang i ugen

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

 •	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

          Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

Fritid
1.  Sæt cirkler om de udsagn, som bedst beskriver jeres følelser og tanker (og de ting I har med 

fra jeres opvækst) om fritid

•	 Struktureret og planlagt

•	 Fleksibel og spontant

•	  Afslappende ferier

•	 Aktive ferier

•	  Ferier fyldt med sport

•	  Nyder at få gæster i hjemmet

•	  Foretrækker ikke at have for 
mange gæster i hjemmet

•	 Forældre var tit i byen uden  
 børn

•	 Forældre blev hjemme, og  
 vi hyggede os sammen som  
 familie hjemme

•	 Spiste oftest hjemme

•	  Spiste ofte ude

•	  Foretrak at holde ferier hos 
nogle i familien

•	  Foretrak at holde ferier 
hjemme

•	 Weekender planlagte

•	 Weekender afslappede

•	  Weekender bruges på at 
være social

•	  Weekender bruges på at få 
ordnet ting i hjemmet

•	  Involveret i mange 
sportsaktiviteter

•	 Hobbyer / intellektuel   
 beskæftigelse vigtig

•	 Ikke involveret i mange   
 aktiviteter eller sport

•	  Ferier holdes hjemme

•	  Ferier holdes hos familie

•	  Brugte meget tid hos familien 
(forældre, kusiner osv)

•	  Så sjældent familien

•	 Luksusferie

•	 Budgetferie

•	  Spiste oftest måltider 
sammen

•	  Folk klarede ofte selv 
måltiderne

•	 Vi så ikke meget TV

•	  TV var en central del af 
familiehygen

•	  Størstedelen af fritiden 
bruges som par

•	 Størstedelen af fritiden   
 bruges hver for sig

•	 Størstedelen af fritiden   
bruges sammen med familien

•	  A-menneske - står tidligt op 
og går tidligt i seng

•	  B-menneske - står sent op og 
går sent i seng
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Opgave 3 (fortsat)

Andre ord / sætninger, som beskriver dit forhold til fritid i dag:

Vis hinanden jeres resultater og snak om eventuelle forskelle.

2.  Vores værdier i forhold til fritid (= hvad er vigtigt for os?)

 Eksempelvis:

 1. struktureret / planlagt 
 2. at rejse sammen 
 3. måltider er vigtige
 4. at kunne have det sjovt med venner 
 5. at der er tid til individuelle hobbyer

Skriv din egen liste, før du kigger på din partners, og skriv så jeres ‘Enig-liste’.

Min liste Vores ‘Enig-liste’

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

          Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

3.  Nedskriv en konflikt vedrørende fritid. Nedskriv hver især de løsningsforslag, I kan komme i 
tanke om. Skriv til sidst jeres fælles løsning. 

 Eksempevis:

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

Hvor skal vi holde juleferie? •	 Besøge familie

•	  Opdele ferien mellem tid med 

familien og tid alene

•	  Invitere folk hjem til os

•	 Rejse 

•	  Hvert år skiftes til at besøge 

familien på begge sider

Holde jul hjemme og så besøge 

familien i tiden mellem jul og 

nytår

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

 •	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  
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Opgave 3 (fortsat)

Opdragelse
1.  Sæt cirkler om de udsagn, som bedst beskriver jeres følelser og tanker (og de ting I har med 

fra jeres opvækst) om opdragelse.

•	 Disciplineret / streng

•	 Afslappet / løs

•	 Ballance mellem kærlighed  
 og tydelige grænser

•	  Måtte se så meget TV vi ville

•	  Restriktioner på TV-tid

•	 Ingen diskussioner /   
 skænderier foran børnene

•	 Mange diskussioner /   
 skænderier foran børnene

•	 Gik i kirke og bad sammen

•	  Gik ikke ofte i kirke eller bad 
sammen

•	  Uddannelse var vigtigt

•	  Uddannelse betød kke så 
meget 

•	  Meget nærhed og udtrykt 
kærlighed

•	  Ikke så meget nærhed og 
udtrykt kærlighed

•	  Blev opfordret til at udtrykke 
negative følelser

•	 Stoisk og ikke følelsesladet

•	 Forældre tog del i børnenes  
 aktiviteter

•	  Forældre tog ikke meget del i 
børnenes aktiviteter

•	  Forventning om at udrette 
noget

•	  Afslappet og plads til at finde 
egne ambitioner

•	 Brugte jævnligt tid sammen  
 som familie og lavede sjov 

•	  Brugte sjældent tid sammen 
som familie

•	  Frygtede at skulle være 
sammen som familie

•	 Opmundrende /   
 accepterende

•	 Forventninger om gode  
 præstationer

•	  Fysisk afstraffelse

•	  ‘Skammekrog’ eller lignende 
disciplinering blev brugt

•	  Man kunne stort set gøre, 
hvad man ville

•	  Blev opfordret til at rive sig løs 
og finde frihed

•	  Beskyttende  – blev ikke 
opfordret til at finde frihed

•	  Stille og roligt – 
uoverensstemmelser blev 
undgået

•	 Uoverensstemmelser blev  
 taget åbent og med passion

Andre ord / sætninger, som beskriver dit forhold til opdragelse i dag:

Vis hinanden jeres resultater og snak om eventuelle forskelle.

          Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

2.  Vores værdier i forhold til opdragelse (= hvad er vigtigst for os?)

 Eksempelvis:

 1. tydelige grænser for børnene 
 2. vise kærlighed (masser af kys og kram)
 3. bruge tid sammen som familie
 4.   vi støtter hinnden foran børnene
 5. videregiver åndelige værdier

Skriv din egen liste, før du kigger på din partners, og skriv så jeres ‘Enig-liste’.

Min liste Vores ‘Enig-liste’

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.
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Opgave 3 (fortsat)

3.  Nedskriv en konflikt vedrørende opdragelse. Nedskriv hver især de løsningsforslag, I kan 
komme i tanke om. Skriv til sidst jeres fælles løsning. 

 Eksempelvis:

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

Hvordan ballancerer vi arbejde 

og opdragelse - skal mor/far blive 

hjemme?

•	 Mor/far arbejder fuld tid

•	 Mor/far arbejder deltid

•	 Mor/far arbejder hjemmefra

•	  Mor/far går hjemme med 

børnene fuld tid

•	  Mor/far bliver hjemme med 

børnene indtil skolestart 

Far bliver hjemme med børnene 
indtil skolestart

Emne Mulige løsninger Fælles løsning

 •	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  
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partid  

Færdiggør opgave 3 – ‘Find fælles fodslag’ – Del 2 på side 47–55, hvis I ikke er færdige eller hvis 
Huspligter, Fritid eller Opdragelse særligt giver konflikter hos jer
.

Opgave 1 

Fokuser På Emnet
Formålet med denne opgave er at snakke om mulige konflikter og sammen finde den 
bedste løsning. Sørg for at foreslå i stedet for at kræve ændringer hos hinanden. 

1. Nedskriv hver især et emne, som er genstand for konflikt i jeres forhold som opstår pga en 
vane eller et adfærdsmønster hos dig, som du ønsker skal ændres

2. Hvad skal der ske med dig, for at du kan ændre denne adfærd?
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          Fortsættes

Opgave 1 (fortsat)

3. Hvad kunne din partner gøre for at hjælpe dig med at ændre dig?

Brug de Seks praktiske trin til fred på side 40 som retningslinjer og snak om de emner I 
hver især har identificeret.

4.  Vores fælles løsniger er:

5. Nedskriv hver især et emne, som giver konflikter i jeres forhold, som opstår pga en vane 
eller et adfærdsmønster hos din partner, som du ønsker skal ændres. Vær specifik og 
positiv, da I taler om emner, som er vigtige for jer hver i sær. 

 Eksempelvis: 

 Det ville være dejligt, hvis du var mere fysisk, når vi ser hinanden efter arbejde 
 Jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke kritiserer hinanden foran børnene  
 Jeg ville virkelig sætte pris på, hvis du var mere punktlig 
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Opgave 1 (fortsat)

6. Hvad kunne din partner gøre for at ændre denne adfærd?

7.  Hvordan kunne du hjælpe din partner?  
(NB: personlig kritik, råben, brok, osv er ukonstruktivt) 

Brug igen de Seks praktiske trin til fred på side 40 som retningslinjer og snak om de 
emner I hver især har identificeret på sidste side.

8. Vores fælles løsning: 

9.  Kunne I tænke jer at bede sammen et par minutter hver dag? Hvis I vil, hvordan ønsker I så 
at gøre det?
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Tilgivelsens  

Tilbageblik
Målet med Ægteskabskursus er at skabe gode relationelle 
vaner som kan hjælpe par med at vokse tættere sammen 
og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet

Opbyg et Solidt Fundament

•	  prioriter ægteskabstid ugenligt i jeres kalender
•	  udforsk og forsøg at imødekomme din partners 

behov (se ‘Knowing Me, Knowing You’, side 14)

Kunsten at kommunikere

•	  tal om dine følelser med din partner
•	  lyt til din partners følelser uden at afbryde, kritisere 

eller komme med råd

Konfliktløsning

•	  udtryk, hvordan du påskønner din partner, hver dag
•	 snak om emnet frem for at angribe hinanden, når I  
 bliver uenige om noget 
•	  brug et par minutter hver dag på at bede med og 

for hinanden, eller vis hinanden opbakning på en 
anden måde
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Sårheling Åbenhed

Tillid

Sår

Intimitet

Tilgivelsens kraft
Introduktion

•	  at lære at sige undskyld og at tilgive er enormt vigtigt, 
da vi altid vil komme til at såre vores partner

•	 at håndtere sårethed er afgørende vigtigt for intimitet 
•	 forhold vokser gennem tillid og åbenhed
•	 sårethed underminerer tillid og åbenhed

Reaktioner på at blive såret

1.  Vrede

•	  nogle er som næsehorn – de angriber så snart de 
bliver provokeret

•	 nogle er som pindsvin – de trækker sig, når de føler  
 sig truet
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Opgave 1 

Næsehorn og Pindsvin
Identificer, om du er et næsehorn eller et pindsvin. Er du usikker, så spørg din partner.

2.  Gengæld 

•	 at lade din partner vide, hvordan det føles at blive  
 såret

3. Frygt 

•	 vi trækker os, så vi ikke bliver såret igen

4. Skyld

•	 i alle forhold vil begge partnere såre hinanden

‘ Bliv blot vrede, men synd 
ikke. Lad ikke solen gå ned 
over jeres vrede.’

Efeserbrevet 4:26
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Opgave 2 

At håndtere vrede 
Formålet med denne opgave er at hjælpe jer med at identificere, hvordan I hver især 
reagerer, når I føler jer sårede og hvordan I viser vrede. 

1.  Skriv et nummer mellem 0 og 4 i kassen ved hvert statement for at vise hvor sandt dette 
statement er for dig. Læg så tallene sammen i A og B.

Jeg ... når jeg bliver såret

1. holder freden for enhver pris  

2. overreagerer og angriber  

3. indrømmer ikke jeg er såret / sur  

4. undskylder, fordi det sikkert er min skyld  

5. bliver kontrolerende og dominerende  

6. giver den kolde skulder  

7. anklager hurtigt andre  

8. hævner mig ved at konfrontere  

9. trækker mig eller lukker følelserne ned  

10. ønsker at løbe væk   

11. mister kontrollen / råber / smækker med dørene, osv  

12. siger ting jeg senere fortryder  

13. prøver at ignoere mine følelser  

14. bliver kold eller sarkastisk  

15. siger ting for at såre min partner  

16. nægter fysisk omsorg / sex  

17. kræver, at emnet diskuteres med det samme  

18. anklager og fjerner fokus fra mit ansvar  

19. føler jeg ikke har ret til at blive sur  

20. frembringer uforløste sår fra fortiden  

 Total:  

  Min score Partners score
A = næsehornsadfærd ________ ________
B = pindsvineadfærd ________ ________

A B

0 = aldrig 1 = sjældent 2 = sommetider 3 = ofte  4 = altid
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Opgave 2 (fortsat)

Kig nu på hinandens score og snak om dem, særligt der hvor I er forskellige.

2. I forbindelse med uenigheder, hvilke ord eller fraser er du opmærksom på, at du bruger, 
som kan såre din partner?

  Hvilke ord eller fraser bruger din partner som sårer dig? 
(Dette spørgsmål er særligt vigtigt, hvis I begge eller ingen af jer primært har næsehornsadfærd)

3. Når I er uenige, er det da muligt for dig og din partner at udtrykke jeres holdninger og 
følelser? 

  Hvis ikke, hvordan kan du hjælpe din partner med at gøre det? 
(Dette spørgsmål er særligt vigtigt, hvis I begge eller ingen af jer primært har pindsvineadfærd)
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Hvad kan der ske, hvis følelser 
undertrykkes?

Fysiske symptomer

•	 dårlig søvn
•	 manglende appetit
•	  medicinske følger, feks: mavesår,  

højt blodtryk, smerter 

Adfærdsmæssige symptomer

•	 kan ikke slappe af
•	 lav sexlyst
•	 kort lunte / intolerent
•	  flugt gennem misbrug af alkohol, porno eller 

lignende
•	  flygter ind i arbejde / religiøse aktiviteter / børn osv.

Følelsesmæssige symptomer

•	 mangel på positive følelser,  
 feks: romantik, kærlighed, glæde 
•	 lavt selværd / depression
•	 lukker ned
•	 frygt for konfrontation

Proces for at hele sår
1. Identificer det som sårer

•	  tag initiativ til at få stoppet vrede og følelsen af at 
være såret

•	 bliv opmærksom på de måder, hvor du har   
 forårsaget smerte mod din parnter og har skadet  
 jeres forhold (se Matthæusevangeliet 5:23–24)
•	  vær klar på at fortælle din partner, hvor du er blevet 

såret (se Matthæusevangeliet 18:15)

‘ Når du derfor bringer din gave 
til alteret og dér kommer i 
tanke om, at din broder har 
noget mod dig, så lad din 
gave blive ved alteret og gå 
først hen og forlig dig med din 
broder; så kan du komme og 
bringe din gave’

Matthæusevangeliet 
5:23–24
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2. Undskyld

•	  tag ansvar
•	  undgå trangen til at komme med forklaringer eller til 

at anklage din partner
•	 bekend overfor Gud og modtag tilgivelse

 – hjælper os med at se konsekvenserne af vores 
handlinger

•	 undskyld overfor hinanden
 – åbner for forsoning og heling

‘Hvis din broder forsynder sig 
imod dig, så gå hen til ham 
og drag ham til ansvar på 
tomandshånd. Hører han dig, 
så har du vundet din broder.’ 

Matthæusevangeliet 18:15

Opgave 3 

At identificere sår, der ikke er helet
Denne opgaven handler særlig om at identificere steder, hvor I føler jer sårede i et forsøg på 
at forstå hinandens følelser bedre. Hjemmearbejdet fokuserer på undskyldning og tilgivelse. 

 Identificer, hvor din partner er såret
Tænk på områder, som endnu ikke er blevet løst, hvor du har såret din partner og haft 
negativ indflydelse på jeres forhold. Tænk både tilbage på tidligere tider, dengang I datede, 
og tænk på mere aktuelle situationer (Ingen af os er perfekte.)

•	 hvad har jeg undladt at gøre, som jeg burde gøre?
•	 hvad har jeg gjort (eller gør jeg), som jeg ikke burde gøre?
•	 hvor har jeg ikke mødt min partners behov?
•	 hvad har jeg sagt, som har gjort ondt?
•	 hvad har jeg hold usagt, som kunne have vist kærlighed og omsorg?

Kom ikke med forklaringer og anklag ikke din partner. De følgende eksempler viser forskellen:

Kommer med forklaringer / anklager din partner
Jeg ved godt jeg kritiserede dig foran børnene i går, men det havde jeg altså ikke gjort, hvis 
du ikke var kommet 20 minutter for sent hjem.

 Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

Ordentlig undskyldning:
Jeg gjorde dig ked af det, da jeg kritiserede dig i går; det var ikke i orden. Det er jeg ked af.

Kommer med forklaringer / anklager din partner
Jeg ved jeg var gnaven og unfair imod dig i går aftes, men du forstår ikke hvor stort et pres 
jeg har været under på arbejdet de sidste 2 uger.

Ordentlig undskyldning:
Det var selvisk og ufølsomt at mig, at jeg var gnaven og unfair imod dig i går aftes. Jeg er ked 
af, at jeg sårede dig.  
 
Skriv en liste over de ting, du kommer i tanke om. Vær specifik.

(Eksempelvis: Jeg har stoppet med at vise hengivenhed og har afvist dine initiativer til sex; 
Jeg er faldt i søvn foran fjernsynet i stedet for at snakke med dig; Jeg har været meget mere 
ude i byen med venner og kollegaer, end jeg har prioriteret at være sammen med dig;  
Jeg sagde nogle rigtig dumme ting under den diskussion vi havde for 2 uger siden.)

Identificer dine egne sår
Identificer de måder hvorpå du er blevet såret af din partner.  Baggrunden for det som gør ondt 
kan være for lang tid siden eller lige i går. Din partner kender måske til og måske ikke til det, og det 
kan have været en enkeltstående situation eller gentaget mange gange. Vær opmærksom på, at 
du er specifik og konkret. Brug ‘Jeg’ sætninger.
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Opgave 3 (fortsat)

(Eksempelvis: Jeg følte mig ikke støttet og værdsat, da du ikke havde lagt mærke til, hvor 
hyggeligt jeg havde gjort det til jul; Jeg følgte mig overset, da du slet ikke sagde noget til 
mig i forbindelse med min forfremmelse; Jeg er stadigvæk ikke kommet mig over, at du løj 
den første gang vi var ude sammen; Jeg følte mig overset, da du tog på pub den aften vi 
kom hjem fra bryllupsrejse; Jeg bliver frustreret over, at du aldrig gider snakke om økonomi 
med mig.)

1. Når I begge er færdige, byt da lister. 

2. Læs langsomt de måder, hvor du har såret din partner.

3.  En af jer skal så med egne ord forklare årsagen til, hvorfor din partner følte sig såret og forklare 
hvilke følelser det skabte - uden at forsøge at analysere, hvad han/hun har skrevet eller forsøge 
at forsvare dig selv. Stil uddybende spørgsmål, såsom: ‘Hvad mente du præcis med det?’ eller ‘Er 
der andet du gerne vil sige?’

4.  Så er det den andens tur til med egne ord at forklare den andens følelser på samme 
måde. Sørg for, at I begge har en forståelse for de følelser som er blevet beskrevet.

5.  Byt listerne tilbage igen. Tilføj så eller ret i din liste over de måder, du har såret din partner. 
Brug noget tid på at overveje hvert aspekt af følelsen af at blive såret. Prøv at se det 
gennem din partners øjne.

6. Forsøg i de følgende uger at tillade Gud at vise dig nye indsigter i hvorfor din    
 partner føler sig såret og i din andel i, at det er sådan.

7. Det er vigtigt at I får lavet hjemmeopgaverne for at kunne processen med at undgå ‘forbitrelse og  
 hidsighed og vrede (Efeserbrevet 4:31) ved at undskylde og tilgive.
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‘ Al forbitrelse og hidsighed 
og vrede og råb og spot skal 
ligge jer fjernt, ja, al ondskab; 
men vær gode mod hinanden, 
vær barmhjertige og tilgiv 
hinanden, ligesom Gud har 
tilgivet jer i Kristus.’

Efeserbrevet 4:31–32

3. Tilgivelse

•	  tilgivelse er essentielt og en af de vigtigste midler til 
helbredelse i et forhold

•	  grader af sværhed i tilgivelse
 –  Jesus på korset om dem som korsfæstede ham
 –  små ting, feks: mand/hustru glemmer at gøre 

noget eller kommer for sent
 – store ting, feks: utroskab

•	 tilgivelse er først og fremmest et valg, ikke en følelse 
•	  spørgsmålet er ikke, ‘Føler jeg, at jeg vil tilgive?’ 
•	  spørgsmålet er, ‘Vil jeg tilgive? Vil jeg droppe min 

selvmedlidenhed / krav på retfærdighed / ønske 
om at gøre gengæld?’ 

Tilgivelse ER IKKE 

•	 at kræve, at en person ændrer sig, før vi kan tilgive  
 ham/hende
•	 at lade som om, at det er lige meget og forsøge at  
 glemme det
•	 at tro at tid hver for sig vil hele smerten

Tilgivelse ER

•	 at indse det forkerte, som er gjort imod os
•	 at erkende følelserne indeni
•	  at overlade den anden i Guds hænder og lade 

konsekvenserne være op til Ham
•	  at vælge ikke at bebrejde vores mand eller hustru 

bagefter
•	  hvis vi ikke tilgiver vil det være os som bliver fanget 

af bitterhed, vrede og harme
•	 tilgivelse er en proces – vi skal ofte tilgive igen og  
 igen for den samme smerte – nogle gange dagligt
•	  Gud tilgiver os betingelsesløst, derfor skal vi tilgive 

hinanden betingelsesløst

‘ Fader, tilgiv dem, for de ved 
ikke, hvad de gør.’

Lukasevangeliet 23:34
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Start igen sammen
•	 begynd hver dag med en frisk start - “riv hver side af  
 notesblokken”

‘ Da kom Peter til ham og 
spurgte: »Herre, hvor mange 
gange skal jeg tilgive min 
broder, når han forsynder 
sig imod mig? Op til syv 
gange?« Jesus svarede 
ham: »Jeg siger dig, ikke 
op til syv gange, men op til 
syvoghalvfjerds gange«.’ 

Mathæusevangeliet  
18:21–22

•	  forvent ikke at helingen fuldendes med det samme – 
undskyldninger og tilgivelse fjerne distancen mellem 
os, men smerten efterlader et sår som skal have tid til 
at heles

•	 genopbyg tillid ved at prioritere ægteskabs tid i   
 kalenderen, og vær blide og gode ved hinanden
•	  bed for hinanden – bed højt eller i stilhed og bed 

Gud om at hele din partner for den smerte som du 
har foresaget imod hende/ham

Denne proces er som et dræn som fjerner smerten. At 
bekende overfor Gud og den vi har såret, samtidig med at vi 
tilgiver den som har gjort os ondt, skal blive en daglig vane, 
hvis intimitet skal fastholdes. Ellers bliver drænet stoppet til med 
uforløst smerte og vrede.

‘Jeg glemmer, hvad der ligger 
bagude, og strækker mig frem 
mod det, der ligger forude.’ 

Filipperbrevet 3:13b

‘Bekend derfor jeres synder 
for hinanden, og bed for 
hinanden om, at I må blive 
helbredt’

Jakobsbrevet 5:16a

Støt hinanden
Spørg din mand/kone om at fortælle dig en 
måde hvorpå du kan hjælpe ham/hende denne 
uge. Hvis I er tilpas med det, så bed sammen for 
hinanden, højt eller i stilhed. Ellers kan I udtrykke 
jeres støtte på en anden måde. 
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partid  

Hvis I ikke allerede har gjort det, afslut da opgaverne under ‘At identificere sår der ikke er helet’ på side  
65–67 og udveksel lister som beskrevet på side 67.  

Sørg for, at I har mindst 2 timer til partid denne gang.

Opgave 1

At hele de sår der endnu ikke er helet 
Udfør trin 1–4 hver for sig og udfør så trin 5–8 sammen.

1. Identificer din partners dybeste sår

Kig tilbage på listen over din partners sår på side 66 og skriv her den måde, du ved, du 
hovedsageligt har såret din mand / hustru.  
 
(Eksempelvis: Jeg sårer min hustru / mand, når jeg joker om en misforståelse imellem os; 
min hustru / mand bliver såret, når jeg er mere opmærksom på mit job end på hende / 
ham.)

En af de måder jeg hovedsageligt sårer min hustru / mand er: 
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 Fortsættes

Opgave 2 (fortsat)

2. Prøv at forstå din partners følelser

Ved dette sår, føler min mand / kone:

(Eksempelvis: ydmyget, ubekræftiget, kritiseret, afvist, uelsket, undervurderet.)

3.  Anerkend dit ansvar (lad være med at undskylde eller bebrejd din mand / hustru)

•	 Jeg gjorde det
•	 Det var forkert
•	 Jeg har brug for tilgivelse fra Gud
•	 Jeg skal forberede mig for at kunne ændre mig

Fra nu af, med Guds hjælp, ønsker jeg at:

Gentag nu trin 1-3 med andre områder, hvor du har såret din mand / hustru.

‘[Jeg er] nu glad, ikke fordi I blev bedrøvede, men fordi I blev bedrøvede til 
omvendelse. Jeres bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje, så I altså ikke har lidt skade 
af os.’ 

2 Korintherbrev 7:9
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Opgave 1 (fortsat)

4. Bekend jeres synder for Gud

•	 vær specifik – ‘Kære Gud, jeg har såret min hustru / mand ved at:

Det var forkert, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du tog min skyld på korset og fordi 
du giver mig en ny start. Jeg beder dig om at gøre mig til den mand / hustru du ønsker jeg 
skal være’

Tro på Guds løfte og tilgivelse og helbredelse. 

‘ Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder 
og renser os for al uretfærdighed.’

1 Johannesbrev 1:9 

5. Sig undskyld til hinanden

‘Jeg er ked af, at jeg: 

Jeg ved det sårer dig og får dig til at føle: 

Fra nu af ønsker jeg at: 

Tilgiv mig.’
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Opgave 1 (fortsat)

6. Tilgiv hinanden

•	 sig, ‘jeg tilgiver dig’ til din mand / hustru
•	 for nogle er dette en udfordring; det kan her være en hjælp at formulere vores ønske  
 om at tilgive overfor Gud

feks: Tak fordi du ved alt om mig og elsker mig. Tak fordi du altid er klar til at tilgive mig, 
når jeg sårer andre. Du ved hvor ked af det og såret jeg blev, da min mand / hustru 
kritisrerede mig, selvom jeg gjorde mit bedste. Jeg ønsker at lægge min vrede bag 
mig. Jeg ønsker at lægge mit ønske om at gøre gengæld i dine hænder, og jeg beder 
dig hjælpe min mand / hustru om at ændre sig. Jeg vælger at tilgive, ligesom du har 
tilgivet mig.  
Jeg beder dig om at helbrede smerten med din kærlighed.

‘og forlad os vore synder, som også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os.’ 

Lukasevangeliet 11:4

7. Trøst og bed for hinanden

•	 det er meget værdifuldt, når I har gjort jer sårbare overfor hinanden
•	 det bringer heling til det sårede

8. Gør noget sammen, som I begge nyder

•	  på denne måde kan I gå i gang med at udskifte de negative følesler med positive 
følelser
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Familiens indflydelse  
– I fortid og nutid

Tilbageblik
Målet med Ægteskabskursus er at skabe gode relationelle 
vaner som kan hjælpe par med at vokse tættere sammen 
og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet

Opbyg et solidt fundament

•	  prioriter ægteskabstid ugenligt i jeres kalender
•	  udforsk og forsøg at imødekomme din partners 

behov (se ‘Knowing Me, Knowing You’, side 14)

Kunsten at kommunikere

•	  tal om dine følelser med din partner
•	  lyt til din partners følelser uden at afbryde, kritisere 

eller komme med råd

Konfliktløsning

•	  udtryk, hvordan du påskønner din partner, hver dag
•	 snak om emnet frem for at angribe hinanden, når I  
 bliver uenige om noget 
•	  brug et par minutter hver dag på at bede med og 

for hinanden, eller vis hinanden opbakning på en 
anden måde 

Tilgivelsens kraft

•	  sørg for ikke at gå rundt med uhelede sår og vrede
•	  identificer, undskyld for og tilgiv for de områder, hvor I 

har såret hinanden 
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Familiens indflydelse  
– I fortid og nutid
Introduktion

•	  familiær baggrund har stor indflydelse på et 
parforhold

•	 forventnigner fra forskellige generationer kan være  
 skyld i spændinger i familien
•	 enten gentager vi eller reagerer imodsætning til de  
 måder vores forældre har opført sig, særligt når vi er  
 afslappede eller stressede

 –  det positive – vær taknemmelige for det gode i 
din og din mands / hustrus opdragelse 

 –  det forskellige – opdag hinandens forskelle i 
familietraditioner og din og din mands / hustrus 
roller og find jeres egen måde at gøre tingene på

 –  det negative – problematiske familierelationer 
eller sår fra vores opdragelse kan blive en 
udfordring i vores forhold – det er vigtigt at 
adressere disse emner, så vi bedre kan forstå 
hinanden og fortsætte sammen som par.
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2. Teenage-årene

Vores forældres rolle
•	 at give voksende frihed og selvstændighed 
•	  fortsat at møde vores fysiske og psykiske behov og 

sætte grænser  
•	  at vise ubetinget kærlighed
•	  at lære os at begynde at forstå deres behov og 

begynde at give noget igen

Stadier i opvæksten

1. De tidlige år

Vores forældres rolle: 
•	 at udfylde vores fysiske og psykiske behov 
•	 at sætte passende grænser
•	 at vise ubetinget kærlighed
•	 at være rollemodeller for et godt ægteskab
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3. Hjemmet forlades

Vores forældres rolle:
•	 at give støtte og råd (vi kan stadig komme hjem   
 og få gode råd, trøst, penge eller hjælp med   
 vasketøjet)
•	  at tillade selvstændighed og opmuntre os til at tage 

vores egne beslutninger
•	  at sørge for overgangen til et voksent forhold
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Opgave 1 

Eksisterende relationer
Snak om jeres eksisterende relationer til jeres familiemedlemmer, og se om I kan identificere 
noget, som er skyld i spændinger.

4. Ægteskab

Som et gift par må selvstændigheden være fuldstændig
•	  et nyt fundament
•	  etableringen af jeres nye hjem med en ny proces 

omkring beslutningstagning
•	 søg at mød hinandens behov
•	  udvikel et forhold med gensidig støtte i forhold til 

forældre og svigerforældre
•	  sæt grænser, ikke for at afskære jeres forældre, men 

for at kunne forbindes med dem på en ny måde, 
som et par

‘Derfor forlader en mand sin 
mor og far ...’

1. Mosebog 2:24
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Opbyg sunde familierelationer
1. Løs en given konflikt

•	 alle relationer indeholder en eller anden form for  
 konflikt
•	  identificer det som er skyld i spændingen, og overvej 

at diskutere det med jeres forældre/svigerforældre
•	 sig undskyld, når du har taget fejl
•	 vælg at tilgive og komme videre

2. Overvej deres behov

•	 vis jeres forældre taknemmelighed
•	 misbrug ikke deres tilgængelighed
•	 bevar kontakten
•	  tag initiativ til at ringe til dem, besøg dem, lad dem 

se deres børnebørn osv.
•	 giv støtte

 – tilbyd råd når der er brug for det
 – giv praktisk hjælp
 – overvej at bo tæt på/i nærheden af hinanden

3. Tag jeres egne beslutninger

•	 lyt til jeres forældres råd
•	  tag aldrig en vigtigt beslutning omkring et vigtigt 

emne om jeres forældre, uden at diskutere det med 
hinanden først

•	  bliv enige om jeres holdninger og stå ved dem
•	  fortæl ikke alle og enhver om jeres forholds op- og 

nedture
•	  når I støtter hinanden øges jeres følelsmæssige 

nærhed

‘ Ær din far og din mor ...’

2. Mosebog 20:12

Opgave 2 

Opbyg sunde familierelationer
Se på de tre ovenstående principper om at opbygge sunde familierelationer med jeres 
familie og diskuter hvilke punkter der er mest relevante for jer.

‘ Hold fred med alle 
mennesker, om det er muligt, 
så vidt det står til jer..’

Romerbrevet 12:18
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Se på fortiden
•	 negative oplevelser fra vores fortid  
 kan have indflydelse på den måde  
 vi reagerer overfor vores partner
•	  der kan være undertrykt smerte og vrede som 

kommer til udtryk overfor vores mand/hustru
•	  anerkend behov fra barndommen som ikke blev 

mødt under opvæksten og eventuelle undertrykte 
følelser

•	 voksne forhold kræver at vi accepterer  
 vores forældre som de er/var i stedet for  
 hvordan vi godt kunne tænke os at de er/var
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Opgave 3 

Reflektioner over din opvækst

A. Dine nærmeste familieforhold

Den store cirkel tegnet forneden repræsenterer dig. Brug nogle mønter til at repræsentere 
dine nærmeste familiemedlemmer.

1.  Hver af jer bruger tre eller fire minutter på at arrangere mønterne i rækkefølge efter 
nærheden i forholdet til din tætteste familie under opvækst. Der hvor mønterne:

rører hinanden    = relation (= kan sammen + nogen kommunikation) 

overlapper hinanden  = nær relation (= god, åben kommunikation +  
    konflikter bliver løst godt)

er adskilte    = mangel på relation (= skilsmisse, seperation eller  
    ingen kommunikation).

2. Tegn rundt om mønterne og skriv navnene på personerne inden i.

3. Se på hinandens optegninger.

For eksempel:

 Fortsættes

MIG

Mor

Søster

Far BrorMIG
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Opgave 3 (fortsat)

B.  Dine forældres / stedforældres forhold til dig

Overvej følgende spørgsmål og kryds af i de relevante bokse:

  Far eller Mor eller
  stedfar stedmor

Gjorde dine forældre eller stedforældre følgende:  ( 3 flueben ved ja)

roste dig som barn?  

udfyldte dine fysiske behov (for mad, tøj, hjem osv.)?   

gav dig en følelse af tryghed?  

respekterede din unikke personlighed?  

støttede dig i din udvikling?  

satte klare regler / tydelige grænser for dig?  

gav dig stigende frihed i forhold til din alder?  

trøstede dig, når du var ked af det?  

gav dig gaver?  

var interesseret i dit liv?  

behandlede søskende ens?  

indrømmede fejl og undskyldte når det var nødvendigt?  

tilgav dig for dine fejl?  

havde realistiske forventninger til, hvad der kunne forventes af dig 
i forhold til din alder?  

accepterede dine venner?  

hjalp dig med at skabe gode relationer til søskende/jævnaldrene?  

sørgede for klare regler i familien?  

disciplinerede på en konsekvens og fair måde?  

brugte passende tid sammen med dig  
(med leg, snak osv.)?  

viste dig kærlighed på en fysisk måde (kys, kram osv.)?  
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C.  Dine forældre / stedforældres relation til hinanden 
(eller primære voksenrelation du observerede, under din opvækst)

Gjorde dine forældre / stedforældre følgende: Ja Sommetider Nej Ved ikke

havde en stærk og kærlig relation?    

viste interesse i hinanden?    

havde det jævnligt sjovt sammen?    

brugte tid sammen alene?    

viste hinanden kærlighed på en fysisk måde?    

hjalp hinanden med små og store ting?    

støttede hinanden med ros og opmuntringer?    

respekterede hinanden?    

kommunikerede ærligt og direkte?    

lyttede til hinanden uden at afbryde eller kritisere?    

løste konflikter på en effektiv måde?    

undskyldte overfor og tilgav hinanden?    

var enige om økonomi?    

gav hinanden gaver?    

havde fælles interesser?    

var villige til at forhandle?    

var tro overfor hinanden?    

Når du har afsluttet A, B og C overnfor, snak da om følgende spørgsmål sammen:

•	 Hvilke områder fra din opvækst er du taknemmelig for?

•	 Oplevede du behov i din barndom, som ikke blev mødt?

•	 Er du opmærksom på, om disse påvirker dit ægteskab?

•	 Er du opmærksom på fordele, du kan trække på i forhold til imitation af dine forældre /  
 plejeforældre / primære omsorgspersoner?

•	  Er du opmærksom på udfordrende områder i forhold til imitation af dine forældre / 
plejeforældre / primære omsorgspersoner?
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At hele smerte fra barndommen
1. Indentificer behov som ikke blev mødt

•	 bliv ikke overrasket, hvis du oplever kraftige følelser, når  
 du gør dette  
•	 tillad Gud at åbne dit hjerte og udtryk dine følelser  
 overfor ham

2. Støt hinanden

•	  tillad din mand / hustru at fortælle om det som har 
manglet og støt ham / hende følelsesmæssigt

•	 modtag trøst fra din partner, men kræv det ikke

3. Tilgiv

•	 opgiv ønsker om gengæld
•	  drop forventninger og længsler efter, hvad du længes 

efter eller kunne ønske, dine forældre kunne have 
været for dig

•	  husk på, at tilgivelse er en vedvarende viljeshandling 
og er afgørende vigtig for heling. 

4. Se hen til Gud og kom videre

•	  intet ligger udenfor Guds kraft til at hele og tilgive
•	 bed for dig selv og for hinanden
•	  bed Gud helbrede følelsen af mangel og om at 

hjælpe dig med at kende hans kærlighed
•	 dvæl ved Guds løfter i Bibelen 
•	 tro på Guds betingelsesløse kærlighed overfor dig som  
 du er nu
•	  brug ikke smerter fra din barndom som en 

undskyldning for ikke at imødekomme din partners 
behov

‘ Glæd jer med de glade, græd 
med de grædende.’

Romerbrevet 12:15

‘ Med evig kærlighed har jeg 
elsket dig, derfor bevarer jeg 
min troskab mod dig..’

Jeremias’ Bog 31:3  

Støt hinanden 
Spørg din mand eller hustru om der er én ting 
som bekymrer for tiden. Hvis I er trygge ved det, 
bed da sammen for dette. Ellers kan I udtrykke 
jeres støtte på en anden måde.
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partid 

Opgave 1 

Relationen til forældrene
A. Vær opmærksom på fortiden

Brug 10 minutter på at udfylde ‘Livsgrafen’ på næste side, se eksempel nedenfor.

•	 nedskriv de mest særlige begivenheder du kan komme i tanke om
•	 skriv positive oplevelser mellem 0 og +100, over ‘neutral-linjen’
•	 skriv negative oplevelser mellem 0 og –100, under ‘neutral-linjen’
•	 vis din mand eller hustru, hvad du har skrevet
•	 overvej, om du har kunne tilgive dem, som har såret dig
•	 fortæl hvordan du følte dengang og hvordan du har det med disse situationer i dag 

 Fortsættes

+100 +100

0 0

-100 -100
ALDER: 0–10 10–20 20–40 40+

positive 
oplevelser

LIVSGRAF

positive 
oplevelser

neutral 
linje

neutral 
linje

negative 
oplevelser

negative 
oplevelser

første cykel

øreoperation

forældres 
skilsmisse

mobning i 
skolen

far  
døde

mor 
hjerte- 
anfald

kom på 
universitetet

første 
job

blev gift
første 
barn 
født
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+100

0

-100

ALDER: 0–10 10–20

positive  
oplevelser

LIVSGRAF

neutral 
linje

negative  
oplevelser
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  Fortsættes

+100

0

-100

20–40 40+

 positive  
oplevelser

neutral 
linje

negative  
oplevelser
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Opgave 1 (fortsat)

B. Støt hinanden

De følgende spørgsmål skal I udfylde hver for sig og derefter bytte svar. Læs grundigt hvad 
din partner har skrevet. Snak om de enkelte områder – vær særligt opmærksomme på de 
områder hvor din og din partners svar er forskellige. Du skal muligvis ændre nogle svar efter 
jeres snak.

1.  Forsøger dine forældre at blande sig eller kontrolere beslutninger og retninger i jeres liv?  
Hvis det er tilfældet, beskriv da hvorledes.

2. Er der et usundt følelsesmæssigt forhold mellem dig og en forælder eller din partner og en 
forælder? Hvis det er tilfældet, beskriv da hvorledes.
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Opgave 1 (fortsat)

3. Er der områder i forhold til dine forældre (eller svigerforældre) som er årsag til spændinger 
mellem dig og din partner? 

  Eksempelvis: ‘Der kommer ofte spændinger imellem os, når jeg har brugt langt tid på at 
snakke med en af mine forældre i telefon.’

4.  På hvilken måde kan du støtte din partner i forhold til dine forældre og svigerforældre?

5. På hvilken måde kan din partner støtte dig i forhold til dine forældre og svigerforældre?

 Fortsættes
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Opgave 1 (fortsat)

6.  Har du eller din partner behov som ikke er blevet mødt? Og hvordan kan du i så fald hjælpe 
din partner?

Hvordan kan din partner hjælpe dig?

C. Støt dine forældre

1.  Hvordan kan du udtrykke din taknemmelighed overfor dine forældre (og/eller svigerforældre)?

2. Hvordan kan du bedst holde forbindelsen til dine forældre (og/eller svigerforældre)? Overvej 
telefonopkald,tidspunkt for og længde af besøg og andre måder, du kan kommunikere med 
dem på.
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Opgave 1 (fortsat)

3.  Overvej hvilke behov dine forældre/svigerforældre kunne have. Sæt kryds ved de behov 
nedenfor, som du kunne forestille dig dine forældre og svigerforældre kunne have. Skriv ved 
siden af, hvordan du kan hjælpe med disse behov.

Mandens forælder/forældre BEHOV: Kvindens forælder/forældre

  Råd  

    

  Venskab  

    

  Samtale  

    

  Opmuntring  

    

  Praktisk hjælp  

    

  Tryghed  

    

  Forståelse  

    

  
Andre behov

  

    

  
Andre behov
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Good 

Tilbageblik
Målet med Ægteskabskursus er at skabe gode relationelle 
vaner som kan hjælpe par med at vokse tættere sammen 
og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet

Opbyg et Solidt Fundament

•	  prioriter ægteskabstid ugenligt i jeres kalender
•	  udforsk og forsøg at imødekomme din partners 

behov (se ‘Knowing Me, Knowing You’, side 14)

Kunsten at kommunikere

•	  tal om dine følelser med din partner
•	  lyt til din partners følelser uden at afbryde, kritisere 

eller komme med råd

Konfliktløsning

•	  udtryk, hvordan du påskønner din partner, hver dag
•	 snak om emnet frem for at angribe hinanden, når I  
 bliver uenige om noget 
•	  brug et par minutter hver dag på at bede med og 

for hinanden, eller vis hinanden opbakning på en 
anden måde

Et godt 
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Tilgivelsens kraft

•	  sørg for ikke at gå rundt med uhelede sår og vrede
•	  identificer, undskyld for og tilgiv for de områder, hvor I 

har såret hinanden

Familiens indflydelse 

•	  vær sikker på, at I er ‘flyttet hjemmefra’ –  
lav jeres egne beslutninger og støt hinanden

•	  giv slip på uafsluttet smerte og vrede fra din 
opvækst gennem tilgivelse og bøn

•	  opbyg den bedst mulige relation til dine forældre, 
svigerforældre og familie i bredere perspektiv ved at 
løse konflikter og tænke på deres behov

Et godt sexliv

Introduktion
Vores syn på sex gør hele forskellen. 

1. Vores forbrugersamfund

•	  sex adskilt fra relationer og forpligtelse
•	  ønske om øjeblikkelig tilfredsstillelse 
•	  antagelse at god sex kun kan findes i nye relationer 

eller ved en affære

2. En måde at udvikle intimitet

•	  en gave fra Gud til vores nydelse og fornøjelse til 
brug indenfor ægteskabet (jf. Højsangen)

•	  en måde at udtrykke kærlighed som når udover 
vores sproglige grænser

•	 udtrykker og uddyber forståelsen af ‘et kød’
•	 potentiale for vækst i sexuel relation
•	  skabt til at blive udviklet over et helt liv alt efter vores 

gensidige kærlighed og forståelse vokser 

3. En afgørende del af et stærkt og sundt forhold

•	 ikke bare glasur på toppen, men en vigtig   
 ingrediens i selve kagen

‘ Jeg er min elskedes, og min 
elskede er min ...’

Højsangen 6:3
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•	  sexuel intimitet påvirker alle andre dele af vores 
forhold og omvendt

•	 ofte det første offer for træthed og dovenskab
•	  måske skal der livstilsændringer til, feks. øget fysisk 

bevægelse, ændring af spisevaner el.lign.

4. Problemer kan løses

•	  de fleste par kæmper med deres sexuelle forhold på 
et tidspunkt

•	  sexuel lyst kan og skal genopvækkes
•	 tænkt ikke ‘dit’ område eller ‘mit’ område men ‘vores’  
 område
•	 de fleste problemer løses gennem bedre forståelse  
 og ved at lave ændringer
•	 nogle involverer dybere temaer fra fortiden –  
 kan heles gennem bøn og professionel hjælp 

Seks kvaliteter for gode elskere
1. Vigtigheden af god kommunikation

•	  svært i starten, da det er meget privat og kræver 
sårbarhed

•	  hjælper os med at forstå hinanden bedre og øger 
vores intimitet

•	  forskel på kvindens og mandens sexualitet – mænd 
tænker oftere på destinationen, hvor kvinder oftere 
tænker på selve rejsen

•	  fortæl hinanden hvad I hver især kan lide - overlad 
det ikke til gætteri

•	  vær modig og fortæl ærligt om det du er bange for
•	 hvis negative følelser vokser, er de ofte en hindring  
 for sexuel nydelse. 
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Opgave 1

Spørg din partner, hvad der har været mest relevant for ham/hende indtil videre i 
denne session.

2. Vigtigheden af blidhed

•	 giv jer god tid, når I elsker
•	 fokuser på at give
•	  sæt fokus på hinandens følelsesmæssige behov og 

løs konflikter først
•	 mere ikke-sexuel berøring – hold i hånd, hånd over  
 skulderen, osv
•	  kritiser aldrig din partners naturlige kropsform – 

fortæl i stedet, hvad du elsker ved din partners krop  

‘ Hans venstre hånd er under 
mit hoved, hans højre 
omfavner mig.’ 

Højsangen 2:6
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3. Vigtigheden af at være god til at reagere

•	  At reagere sexuelt kan give din partner en følelse af 
selvsikkerhed og velbehag

•	  sex starter som regel som en beslutning og så følger 
ophidselsen bagefter

•	  at hengive sig selv sexuelt kræver stor tillid
•	  tillid kan opbygges over tid ved at vælge at tilgive

4. Vigtigheden af romantik

•	 sætter scenen for sex
•	 modgiften mod rutinepræget og mekanisk sex
•	 lær kunsten det er at forføre og vække lyst
•	 tag initiativ
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‘  I øvrigt, brødre, alt, hvad der 
er sandt, hvad der er ædelt, 
hvad der er ret, hvad der er 
rent, hvad der er værd at 
elske, hvad der er værd at 
tale godt om, kort sagt: det 
gode og det rosværdige, det 
skal I lægge jer på sinde.’

Filipperbrevet 4:8

Opgave 2

Fortæl hinanden om de mest romantiske tidspunkter i jeres tid sammen.

5. Vigtigheden af forventning

•	 vores sind er vores vigtigste sexuelle aktiv
•	 fortæl om din lyst - den bedste sex starter ved   
 morgenmadstid
•	  fælles aftalte perioder med sexuel afholdenhed kan 

forandre et pars sexuelle relation
•	  vær opmærksom på at sexuelle tanker og lyster er 

rettet mod din partner
•	  farerne ved pornografi
•	 godt og sundt at fantasere om din partner

Besøg themarriagecourse.org for information om, hvor du 
kan få hjælp med pornografi (engelsk).

6. Vigtigheden af variation

•	 fortroligheden skaber ofte selvtilfredshed
•	 kreativitet og romantik skaber lyst
•	 hav sex forskellige steder
•	  varier tidspunktet – de sidste timer i døgnet er ikke 

altid det bedste tidspunkt
•	  varier atmosfæren – dæmpet belystning kan hjælpe
•	  varier rutinerne – læs en bog om at opbygge en god 

sexuel relation

40 procent af kvinder og 30 procent af mænd vil 
opleve et sexuelt problem på et tidspunkt. Besøg 
relationshipcentral.org og find en liste over bøger I kan 
læse for at bygge en god sexuel relation.

‘Kom, min elskede, lad os gå 
ud på landet,lad os overnatte 
mellem hennabuskene; lad 
os gå tidligt ud i vingårdene 
for at se, om vinstokken har 
sat skud, om blomsterne har 
åbnet sig, om granatæblerne 
blomstrer. Dér vil jeg give dig 
min elskov..’

Højsangen 7:12-13
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Opgave 3 

Tal om sex
A. Bedøm jeres sex

Sæt cirkler om numrene ud for hver kvalitet i forhold til beskrivelsen ovenfor –  
for dig selv (A) og for din partner (B) – som du bedst føler beskriver jeres forhold, hvor 1 =  
ikke så godt og 5 = meget godt:

A. Dig Kvaliteter B. Din partner

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

Kommunikation

Blidhed

Reaktionsevne

Romantik

Forventning

Variation

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

1         2         3         4         5       

Hvilke områder skal I arbejde på?
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Opgave 3 (fortsat)

B. Identificer udfordringer

1. Hvilke forskelle er der på dig og din partner i forhold til, hvordan I reagerer sexuelt?  

Har disse forskelle positiv eller negativ indflydelse på jeres forhold?

Hvis positiv, beskriv da hovedgrunden:

Hvis negativ, beskriv da hovedgrunden:

2. Påvirker dit selvværd og dine tanker om din krop jeres sex på en negativ måde? 

Hvis ja, fortæl hvordan

Hvordan kan din partner hjælpe dig?

 Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

3.  Hvilke uforløste følelser, hvis nogen, påvirker jeres sexliv (feks: bitterhed, smerte, mangel på 
tilgivelse, frygt og skyldfølelse)?

I så fald hvordan?

Hvordan kunne dette blive løst?

4. Mangler I spænding og begejstring i jeres sexliv?

Hvis ja, hvordan kunne dette ændres?

5. Påvirker træthed frekvensen af sex i jeres forhold?

Hvis ja, identificer da grunden til trætheden:
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Opgave 3 (fortsat)

Hvad kunne give dig ny lyst og energi? (feks: træning, bedre kommunikation, at få helet sår 
fra fortiden, planlægning og prioritering af sex, mere sex, gå mindre i byen, mere sjov og 
mere arbejde)

6. Føler du dig fri til at tale om jeres sexliv?

Hvis ja, skriv da 2-3 ting ned, som din partner har fortalt dig for nylig som har ændret jeres 
sexliv:

Hvis svaret er nej, beskriv da hvorfor du har det sådan:

 Foreslå noget du gerne vil have din partner siger, som du ikke har hørt ham/hende sige før:

 Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

C.  Skriv manuskriptet

Beskriv nedenfor de forskellige kriterier som kunne skabe god sex for dig.  

Vær specifik om emner som feks. tidspunkt, hvem tager initiativ, forventning, position, 
atmosfære, sted, romantik, blidhed, forførelse, forspil og hvad der skal ske bagefter. (Vi kan 
ikke gætte hinandens forventninger)

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

D. Forsøg at forstå hinanden bedre

•	 Når I er færdige, læs da hinandens svar på A, B og C.
•	  Snak nu om hinandens svar – begynd med det, du føler dig mest tryg ved.
•	  Giv hinanden mulighed for at stille spørgsmål til det I har skrevet. Fortæl din mand/

hustru, hvad der har overrasket dig mest. Spørg om forklaring på ting du eventuelt ikke 
helt forstår.



Noter

Et godt sexliv  |  103

Støt hinanden 
Sig undskyld til hinanden for måder du kan have 
ødelagt jeres sexuelle intimitet på. Tilgiv. Spørg din 
partner, hvordan du kan støtte ham/hende denne 
uge. Hvis I er tilpasse med det, bed da sammen. 

Beskyt ægteskabet
Ingen ungår at bliver tiltrukket af andre mennesker.

1. Byg hinanden op

•	  den mest almindelige grund til affærer er, at 
vi mislykkes med at imødekomme hinandens 
følelsesmæssige behov

2. Sæt grænser

•	 utroskab starter og slutter i vores hoveder
•	 undgå intime samtale med personer af det andet køn 
•	  vi kan ikke undgå at blive tiltrukket, men vi kan vælge 

om vi fastholder disse tanker
•	 fysisk utroskab starter som regel med følelsesmæssig 
 utroskab

3. Tal med nogen om dine følelser

•	 effekterne af hemmeligholdelse
•	 hvis følelserne bliver overvældende, fortæl da om   
 dem til din partner eller en anden - dette kan hjælpe  
 til, at boblen ikke sprænger

4. Hold gang i sexlivet

•	 at elske indebærer at vi giver til hinanden – sommetider  
 at vi gør noget ekstra; sommetider at vi holder os tilbage
•	  når vores følelsesmæssige intimitet vokser, begynder 

vores fysiske lyst også ofte at vokse
•	  måske er der behov for, at vi undskylder eller tilgiver 

overfor hinanden
•	  nogle gange skal vi vende tilbage til nydelsen ved 

bare at røre ved hinanden

‘Enhver, som kaster et 
lystent blik på en andens 
hustru, har allerede begået 
ægteskabsbrud med hende i 
sit hjerte.’

Matthæusevangeliet 5:28

‘I skal vogte jer, så længe I 
lever, og ikke være troløse.’

Malakias’ bog 2:16

‘Læg mig som en seglring ved 
dit hjerte, som en seglring om 
din arm; for kærligheden er 
stærk som døden, lidenskaben 
er grum som dødsriget, dens 
flammer er flammer af ild,

en voldsom brand. Vældige 
vande kan ikke slukke 
kærligheden, floder kan 
ikke skylle den bort. Hvis en 
mand gav al sin rigdom bort 
for kærlighed, ville man da 
ringeagte ham?’

Højsangen 8:6-7
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Følelsen af glæde og tilfredstillelse på dette område vil afhænge af, om vi 
imødekommer vores partners behov, ligesom vi ønsker, at de skal imødekomme vores 
behov. Vær opmærksom på ikke at presse din partner til at møde dine behov – fokuser 
på, hvordan du kan møde hans/hendes behov.

Planlæg tid til sex (selvom det virker unaturligt) hvor I forsøger at opfylde de ønsker, 
som I er bekvemme ved, som I beskrev i afsnit C i opgaven ‘Tal om sex’ (side 102)

partid 
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Kærlighed 
i praksis

 

Tilbageblik
Målet med Ægteskabskursus er at skabe gode relationelle 
vaner som kan hjælpe par med at vokse tættere sammen 
og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet

Opbyg et Solidt Fundament

•	  prioriter ægteskabstid ugenligt i jeres kalender
•	  udforsk og forsøg at imødekomme din partners 

behov (se ‘Knowing Me, Knowing You’, side 14)

Kunsten at kommunikere

•	  tal om dine følelser med din partner
•	  lyt til din partners følelser uden at afbryde, kritisere 

eller komme med råd

Konfliktløsning

•	  udtryk, hvordan du påskønner din partner, hver dag
•	 snak om emnet frem for at angribe hinanden, når I  
 bliver uenige om noget 
•	  brug et par minutter hver dag på at bede med og 

for hinanden, eller vis hinanden opbakning på en 
anden måde
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Tilgivelsens kraft

•	  sørg for ikke at gå rundt med uhelede sår og vrede
•	  identificer, undskyld for og tilgiv for de områder, hvor I 

har såret hinanden

Familiens indflydelse 

•	  vær sikker på, at I er ‘flyttet hjemmefra’ –  
lav jeres egne beslutninger og støt hinanden

•	  giv slip på uafsluttet smerte og vrede fra din opvækst 
gennem tilgivelse og bøn

•	  opbyg den bedst mulige relation til dine forældre, 
svigerforældre og familie i bredere perspektiv ved at 
løse konflikter og tænke på deres behov

Good Sex

•	 fortæl hinanden, hvad I godt kan lide – overlad det  
 ikke til gætteri
•	  forsøg at møde din partners behov - kræv ikke at dine 

behov bliver mødt
•	  begrav ikke problemerne – tal om dem, og søg hjælp 

hvis nødvendigt

Kærlighed i praksis

Kærlighedens fem sprog

Introduktion
•	 kærlighed handler om mere end følelser, det handler  
 om, hvad vi gør – det indebærer handling
•	  kærlighed indebærer altid at man ofrer sig for en 

anden
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Fem måder vi udtrykker kærlighed
 1. Anderkendende ord
 2. At modtage gaver
 3. Fysisk berøring
 4. Tid til hinanden
 5. Tjenester

•	 disse udtryk er en slags sprog, man kan bruge til   
 at udtrykke kærlighed med
•	  for enhver af os vil noge af disse ‘kærlighedssprog’ 

kommunikere kærlighed mere effektivt end andre
•	  de fleste mennesker har et andet kærlighedssprog 

end deres partner
•	  de fleste forsøger at kommunikere kærlighed på den 

måde, vi selv forstår det og ønsker at modtage det
•	  lær hvilke kærlighedsudtryk, som er vigtigst for din 

partner, og øv dig i at udøve dem

Anerkendende ord
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‘ Liflige ord er flydende honning, 
sød for sjælen og lægedom for 
kroppen.’

Ordsprogenes Bog 16:24

Ord har stor kraft, når det kommer til at opbygge eller 
nedbryde din partner

•	  vis hinanden værdsættelse dagligt 
•	  giv hinanden komplimenter og opmuntre hinanden 
•	 tal venligt til hinanden
•	 kom med forslag, ikke krav 
•	 for nogle føles det at høre bekræftende ord som at  
 komme til en oase i en ørken

At modtage gaver
Gaver er synlige beviser på kærlighed. Dette 
kærlighedsudtryk er det letteste at lære, men vi skal måske 
ændre vores forhold til penge. 

At give gaver er en måde at investere i vores ægteskab.
•	  behøver ikke koste meget, men kan have stor værdi  

(en enkelt blomst, lidt chokolade)
•	  gør det ikke kun ved særlige lejligheder
•	  gør noget aktivt for at finde ud af, hvad din partner 

kan lide (indefor dit budget!)

Opgave 1 

Yndlingsgave
Fortæl din partner, hvad der har været den bedste gave,  
du har modtaget fra ham/hende.
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‘ At røre min krop er at røre mig.  
At afvise min krop er at distancere dig fra mig 
følelsesmæssigt.’

Gary Chapman

Fysisk berøring
Berøring er en kraftfuld måde at kommunikere kærlighed 
på i et ægteskab. Hvis dette er din partners primære 
kærlighedssprog, vil berøring, i en krisesituation, 
kommunikere mere tydeligt end noget andet.

•	 berøring kan tale tydeligere end ord
•	 kan udføres på mange måder, feks: holde hænder,  
 lægge arm over skulder, et kys, et kram, en hånd på  
 en hånd, rygmassage, sexuelt forspil, sex
•	  både sexuel og ikke-sexuel berøring er vigtig i et 

ægteskab
•	 for mange kvinder har berøring ofte ikke noget at  
 gøre med sex
•	  lær hvordan man viser fysisk hengivenhed, hvis det 

er unaturligt for dig
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Tid til hinanden
Par kan bruge en masse tid sammen, uden de bruger det 
til at vise kærlighed til hinanden. “Tid til hinanden” handler 
om mere end bare at være det samme sted – det kræver 
at vi giver vores fokus til vores partner.

Kvalitetstid sammen opbygger venskabet ved at: 

1. Vi taler sammen 

•	  del tanker, følelser, drømme, frygt og skuffelser
•	  nogle skal lære at lytte, mens andre skal lære at tale

2. Vi spiser sammen

•	  måtider er et værdifuldt sted for at kommunikere på 
daglig basis

•	 anstreng dig for at begynde samtaler
•	 stil spørgsmål som du ved din partner vil elske at   
 svare på
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3. Vi har det sjovt sammen

•	 venskab er bygget op omkring delte oplevelser og  
 minder
•	  vi har alle brug for friske oplevelser som kan puste nyt 

liv ind i vores relation

Opgave 2 

Tid til hinanden
Skriv hver især en liste over de ting I har lavet sammen, som I har nydt allermest, eller 
måske ting du kunne tænke dig, at I skulle begynde at gøre sammen:

•

•

•

•

•

•

Vis hinanden hvad I har skrevet. Brug listen som inspiration til jeres partid
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Tjenester
Dette indebærer, at du udtrykker kærlighed ved at tjene  
din parner ved at forsøge at møde hans/hendes behov på 
en praktisk måde. 

•	 rutine-ting – møde daglige behov
•	  ikke rutine-ting – at møde særlige behov på et 

særligt tidspunkt
•	 hjælp kan være ønsket, men bør ikke kræves eller  
 tages for givet
•	  spørg din partner: Er der noget jeg kan gøre for at 

hjælpe dig?’

‘ Som I vil, at mennesker skal 
gøre mod jer, sådan skal I 
gøre mod dem.’

Lukasevangeliet 6:31
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At lære at elske
Jesus viste kærlighed på 5 måder:

1.  Ord
  ‘Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer.’ 

Johannesevangeliet 15:9

2.  Tid
  ‘Kom med ud til et øde sted.’ 

Markusevangeliet 6:31

3.  Handlinger
  ‘Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at 

vaske disciplenes fødder.’ 

Johannesevangeliet 13:5

4.  Berøring
  ‘Jesus rakte hånden ud og rørte ved ham.’ 

Lukasevangeliet 5:13

5.  Gaver
  ‘Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der 

sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de 
ville have..’ 

Johannesevangeliet 6:11
 

Kærlighed er ikke bare en følelse – det kræver en 
viljeshandling for at møde den andens behov. Vi er kaldet til 
at efterligne Jesus. 

‘ Dette er mit bud, at I skal 
elske hinanden, ligesom jeg 
har elsket jer.’

Johannesevangeliet 15:12
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Opgave 3 

Opdag din partners og dit eget kærlighedssprog
Lav først spørgsmål 1 og 2 hver for sig, og vis derefter hinanden jeres svar, inden I udfylder 
spørgsmål 4 og 5.

1. Nedskriv op til 12 specifikke begivenheder, hvor du har genkendt din partners kærlighed til 
dig. (Det kan være fra et hvilket som helst tidspunkt i jeres forhold – før eller efter ægteskab. 
Det kan være almindelige eller særlige begivenheder og kan både være mere eller mindre 
vigtige. ) 

Jeg forstod, at du elskede mig, da...

Eksempelvis:
•	  vi sad under stjernerne og snakkede om fremtiden, da vi var ude at spise
•	 du gav mig det ur på vores bryllupsdag
•	 du lavede lækker mad til mig på min fødselsdag
•	 du fortalte mig, hvor stolt du var af mig, da jeg blev forfremmet
•	 du spontant lagde din arm om mig, da vi ventede på, at filmen skulle begynde

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Opgave 3 (fortsat)

2. Med svarene fra opgave 1 in mente, sæt da de 5 kærlighedssprog i rækkefølge i forhold 
til vigtighed for dig, hvor 1 = mest vigtigt og 5 = mindst vigtigt. Overvej derefter i hvilken 
rækkefølge, du tror, de kommer hos din partner.

For dig (nummer 1–5) Kærlighedssprog For din partner  
(nummer 1–5)

Anerkendende ord

At modtage gaver

Fysisk berøring

Tid til hinanden

Tjenester

3.  Sammenlign nu jeres svar og snak med hinanden om hvad I har svaret på spørgsmål 1 
og 2.

4.  Når du ser på din partners første ’kærlighedssprog’ (altså det vigtigste), nedskriv da tre 
måder hvorpå du kan vise kærlighed til din partner denne uge eller denne måded. (Prøv at 
svare på en realistisk måde!)  
 

i.

 

ii.

 

iii.

 Fortsættes
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Opgave 3 (fortsat)

5.  Når du ser på din partners andet ’kærlighedssprog’, nedskriv da tre måder hvorpå du kan 
vise kærlighed til din partner denne uge eller denne måned.  

i.

 

ii.

 

iii.

6. Eksperimenter og se hvad der sker!
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‘Kærlighed 

handler ikke om at 

stirre på hinanden, men 

om sammen at kigge i den 

samme retning’

Antoine de  

St Exupéry

Støt hinanden 
Spørg din partner, hvordan du bedst kan 
hjælpe ham/hende i fremtiden. Hvis I er trygge 
ved det, bed da for hinanden. Ellers kan I 
udtrykke jeres støtte på en anden måde. 

Konklusion
•	  ægteskab er ikke statisk, det er designet til at være 

en dynamisk relation som hele tiden forandrer sig
•	 det er en misforståelse at tro, at vi kan ordne vores  
 ægteskab en gang for alle, og så er det klaret
•	  ægteskabet er en rejse
•	  det er afgørende for, at vores rejse lykkes, at vi 

udtrykker vores forpligtelse og engagement
•	 forpligtelse og engagement er frigørende, da det  
 betyder, at vi kan kigge langt frem i fremtiden   
 sammen og tænke udover aktuelle frustrationer
•	  når vi begge udviser forpligtelse og engagement er 

der ikke noget vi ikke kan klare
•	  vi tror Gud har kaldet os til partnerskab med vores 

mand/hustru, som han har en plan for 

marriage time  
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partid 

Det jeg vil huske

1.  Fem ting jeg særligt vil huske og praktisere, som jeg har lært på Ægteskabskurset:

1.

2.

3.

4.

5.

Vis din mand/hustru, hvad du har skrevet. 

2.  Spørg nu ham/hende, ‘Hvilke fem ting ønsker du særligt, at jeg skal huske og praktisere fra 
Ægteskabskurset?’ Skriv dem ned her:

1.

2.

3.

4.

5.





 
 

Hvis du er interesseret i at vide mere om Ægteskabskursus; hvordan man holder det eller 
hvor man finder et kursus, besøg da Ægteskabskursus.dk.  

 
Er du intersseret i at vide mere om den kristne tro, kontakt da Alpha Danmark:

Alpha Danmark
Mjølnersvej 6
8230 Aabyhøj

Email: info@alphadanmark.dk

Hjemmeside: Alpha.org/Danmark

ægteskabs .dk


