
Gruppesamtale – guide til pigegrupperne 
 
Hvis ikke brevene fra Martin og Cecilie er blevet læst op, så gør det som det allerførste. 
 
Forestil jer at Martin og Cecilie var en af jer. Måske som de er nu, eller om nogle år. 
 
Tal om Cecilie 

 Hvem er de nærmeste til at hjælpe Cecilie, og hvordan kan de hjælpe? 
o Hvilken form for hjælp tror I, at hun har behov for? 
o Hvordan skal hjælpen tilbydes for, at Cecilie kan/vil tage imod den? 
o Hvordan ville det være bedst for jer at modtage hjælp, hvis I var i Cecilies situation? 

 

 Hvad skal Cecilie gøre? 
o Beskriv de forskellige dele af Cecilies problem (eks. Forholdet til sin krop, forholdet til Gud, 

drengene…) 
o Hvordan kan troen på Gud og bibelens Ord hjælpe Cecilie? 

 I forhold til hendes samvittighed? 
 I forhold til hendes tanker om kroppen og seksualiteten? 

 Hvad skal Cecilie lade sig styre af? 
o Cecilie konkluderer, at hun ønsker mere af en mand end bare sex. Det er et klogt ønske, 

men hvad bør ’det mere’ bestå af? 
o Hvad mener I, man bør vælge kæreste/mand efter? 
o Seksualitet er en naturlig del af forholdet mellem drenge og piger generelt, og meget tydeligt 

i et kæresteforhold. Hvordan sørger man for, at seksualiteten hverken fylder for meget (alt 
går op i krop, udseende, at score…) eller for lidt(f.eks. ved at seksualitet 
fornægtes/skjules/bandlyses)? 

 I et større fælleskab (ungdomsforeningen, klassen…)? 
 Mellem to kærester? 

 
Tal om Martin 

 Hvem er de nærmeste til at hjælpe Martin? 

 Tror I, at der er drenge blandt jer der har det som Michael? 
o Hvordan reagerer I på det? 

 Er pigerne i Martins omgangskreds, skyld i hans problemer? 

 Har pigerne i Martins omgangskreds ansvar for at hjælpe ham? 
o Hvordan kan pigerne hjælpe Martin? 
o Hvilken indflydelse bør Martins problemer have på pigers valg af tøj og stil? 

Tal om jer selv 

 Hvordan kan I hjælpe hinanden til et sundt og positivt forhold til jeres seksualitet? 

 Hvilken form for hjælp, støtte og vejledning har I brug for? 


