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Indledning og baggrundIndledning og baggrundIndledning og baggrundIndledning og baggrund

"Noget om kraft" af 
Halfdan Rasmussen 
eller "Alt kan lade sig 
gøre"

"Den indre bowlerhat" 
af Benny Andersen, 
Digtet Lykken

4 stadier i at indlære 
nyt:1: ubevidst 
inkompetence, 2: 
bevidst inkompetence, 
3: bevidst 
kompetence, 4: 
ubevidst kompetence

Hvorfor blev vi et par?Hvorfor blev vi et par?Hvorfor blev vi et par?Hvorfor blev vi et par?

"Adam og Eva" 

Citat: Filosoffen Hegel 
siger: "Jeg mister mig 
selv i den 
altopslugende nærhed 
og finder mig selv igen 
som individ samtidig - 
det er kærlighedens 
bevægelse". 

Kærlighedens 5 sprog 
af Chapman, G, 2004, 
Lohses forlag

3 former for 
kærlighed. Agape: den 
betingelsesløse 
kærlighed, Eros: den 
erotiske kærlighed, 
Philia: venskabelig 
kærlighed

Benny Andersen: "Mit 
hjertes indvandrer" fra 
samlede digte side 834

Serien "Nikolaj og Julie"

Scott Pecks 3 
kendetegn ved 
forelskelse

Filmen "Den eneste ene 
" - forelsket første 
møde

Forventninger og rollerForventninger og rollerForventninger og rollerForventninger og roller Story of us, klippet 
med parrene og deres 
forældre i sengen

"I am Sam", scenen 
hvor Sam forskanser 
sig bag en væg af 
papirer. Han har givet 
op. Advokaten forstår 
ham ikke. Hun reagerer 
med et sammenbrud 
over ikke at fylde sine 
roller ud. 



"In the Bedroom", 
Scenen hvor 
ægteparret ligger i 
sengen. Efter lang tids 
tavshed udtrykker 
parrene deres negative 
fortolkninger. 
"Meet the parents". 
Greg kommer ned i 
køkkenet i nattøj hvor 
hele familien sidder 
påklædt. 

Faresignaler Faresignaler Faresignaler Faresignaler 

"Lykkevej" - scenen 
hvor mor, far og søn 
sidder omkring 
middagsbordet. (alle 4 
faresignaler). 

De 4 faresignaler 
illustreres godt med 
rollespil. Der er kan 
også spilles et 
rollespil der bryder de 
negative mønstre. 

Udlevere et sæt 
fejekost og fejeblad i 
miniudgave. Sige 
noget om ikke at feje 
ind under gulvtæppet 
men få det fejet op 
sammen og smidt ud - 
misforståelser og lign. 

Tale-lytte teknikkenTale-lytte teknikkenTale-lytte teknikkenTale-lytte teknikken "Det bliver ikke bedre" 
med Jack Nicholsen - 
scene fra restaurant, 
pointen er at 
kommunikation er alfa 
og omega. 
"Arven" (om 
manglenden 
kommunikation) 

"Bruce the Almighty"

Sensualitet og seksualitetSensualitet og seksualitetSensualitet og seksualitetSensualitet og seksualitet

"Tålt" af Bjørn Eidsvåg 
fra Cd´en "Tålt". 

Citat om mandens og 
kvindens seksualitet: 
Mandens seksualitet 
kan ses på som en 
lyskontakt, Kvindens 
seksualitet kan ses på 
som en kedel. 

Sensitiv fokus øvelse 
fra "Kæmp for 
kærligheden".



Værdier og livssynVærdier og livssynVærdier og livssynVærdier og livssyn

"Family man" - 
slutningen hvor han 
skal træffe valg. 

Citat af Victor Frankl: Vi 
står ved en korsvej, 
hvert minut, hver time, 
hver dag og træffer 
valg. Vi vælger tanken 
vi tillader os selv at 
tænke. Passionen vi 
tillader os selv at føle 
og handlingerne vi 
tillader os selv at gøre. 
Ethvert valg vi træffer 
træffes i context af 
hvilket værdisystem vi 
har valgt skal styre vore 
liv. I udvælgelsen af det 
værdisystem vi vælger, 
så har vi på en meget 
realistisk måde truffet 
de vigtigste valg vi vil 
træffe i livet". 

Finn Skårderud: "Uro" 
side ?

"Det modsatte af at 
have en vision er 
skæbnetroen, man 
lader blot livet ske"

"The 7 Habits of 
Highly Effective 
Families" af Stephen 
R. Covey 1998, s. 9-
24 - eksempel med 
flyvemaskine

Der findes to skabelser 
i det at bygge værdier 
1) planlægningen 8det 
samme som at tegne et 
hus og 2) Udførelsen af 
planerne til virkelighed
"Den der sigter efter 
ingenting, rammer det 
han sigter efter - 
ingenting"



"Kærlighed er 
overgivelse og 
hengivelse til hinanden, 
at have klare mål og 
værdier for jeres liv er 
en måde at gøre 
kærligheden til 
virkelighed på"
Kirkegaard siger at ikke 
at vælge er også at 
vælge

Venskab, hygge og humorVenskab, hygge og humorVenskab, hygge og humorVenskab, hygge og humor
Venskabsscener fra 
"Nothing Hill"

"Lad os lege i livstræets 
krone…" ("Livstræet")

Elonora Andersen et 
lille hæfte "Venner" af 
Credo forlag

"Patch Adams" 

Nietzsche "Et godt 
ægteskab baseres på 
evnen til at være ven"

Dokumentarfilmen "To 
skal man være", klippet 
med Judith og Ulrich

Ukendt: En ven er én 
som bliver glad over at 
se dig og som ikke 
umiddelbart har planer 
om at forbedre dig". 

Tilgivelse Tilgivelse Tilgivelse Tilgivelse 
"Elsker dig for evigt", 
Scenen hvor manden 
har en affære og konen 
konfronterer ham. Han 
reagerer med vrede.

"Om forladelse" af 
Bjørn Eidsvåg fra cd´en 
"Tålt". 



Hengivenhed og Hengivenhed og Hengivenhed og Hengivenhed og 
forpligtelseforpligtelseforpligtelseforpligtelse

"A beautiful mind" 

Bogen "Kærlighed 
skal læres" af Walter 
Trobish, 1989, 
Lohses forlag: Fablen 
om manden og 
kvindens skabelse

Øvelse: Bede 
deltagerne rejse sig og 
læne sig mod 
hinanden. Brobillede: 
At bygge en bro 
sammen (læner sig). 
Det betyder hvis den 
ene giver slip så falder 
det hele fra hinanden. 
At bygge en bro 
sammen er at kunne 
stå på egne ben og 
samtidig vælge at 
holde sammen. 
Gensidig forpligtelse 
skaber balance

"A family man", scenen 
hvor ægtefællerne skal 
sige til børnene at de 
skal skilles, men finder 
ud af hvor meget der 
binder dem sammen. 

Give deltagerne hjerter 
fra IKEA med to 
hænder som symbolik 
til at arbejde på 
forholdet fortsat. 

Opsummering og Opsummering og Opsummering og Opsummering og 
EvalueringEvalueringEvalueringEvaluering

Lade dem skrive et 
brev til hinanden hvor 
de skriver hvad de 
betyder for hinanden 
eller andre tanker de 
kunne tænke sig at 
dele. Så kan de putte 
brevene i en kuvert 
med deres adresse på 
og så kan 
kursuslederne sende 
brevene efter 2-3 
uger.

AndetAndetAndetAndet

"She´s all that". Pigen 
finder ud af at hun er 
et væddemål efter at 
have troet sig værdsat. 

Anne Dorthe Michelsen  
Cd´en "Vintersange", 
nummeret "Tænd et lys 
for mig". 

Bog: Hvorfor mænd 
ingenting fatter og 
kvinde altid mangler 
sko" af Allan og 
Barbara Pease. Forlag 
Lindhart og Ringhof.



"Kærestebilleder" 

Hændelser og temaerHændelser og temaerHændelser og temaerHændelser og temaer
"Fuld af løgn", Scenen 
hvor faderen kommer 
for sent hjem og 
herefter eksploderer et 
væld af skjulte temaer. 


