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Alkohol og sex – en stærk 
tiltrækningskraft
Både sex og alkohol er omtalt i Bi-
belen. Begge dele er omtalt positivt, 
men også omgivet af formaninger 
og henstillinger. De skal ses i lyset 
af, at både sex og alkohol har en 
stærk tiltrækningskraft og dermed 
også indeholder kimen til områder, 
der kan frarøve os vores frihed, 
og som kan sætte et sundt forhold 
til os selv, vores nærmeste og Gud 
over styr. Vi kan blive afhængige 
af begge dele, og det kan forårsage 
megen smerte og frustration. Dette 
oplæg vil især søge at give indsigt 
i, hvad vi skal være bevidste om, og 
hvad det er vigtigt at tage stilling 
til i forhold til alkoholens virkning. 
Det, vi er bevidste om og tager stil-
ling til, kan vi gøre noget ved. Det, 
vi ikke er bevidste om eller har en 
aktiv holdning til, kan i visse til-

fælde føre os ud i handlinger og op-
levelser, vi bagefter gerne ville have 
været foruden.

Læs i øvrigt også baggrundsartiklen: 
»Forældrerollen i forhold til unges 
forbrug af alkohol«

Lovgivningen i Danmark
Det er ikke kun i Bibelen, vi finder 
vejledninger og regler, når det gæl-
der alkohol. Det ses også i den dan-
ske lovgivning, hvor følgende regler 
gælder for alkohol:

• Øl må ikke sælges til unge under  
16 år.

• Spiritus må først sælges til unge,  
når de er 18 år. 

Lovgivningen viser tydeligt, at alko-
hol har brug for de rette rammer, 
og det må vi være opmærksomme 
på, når vi taler med børn og unge 
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om alkohol. Sundhedsstyrelsen har 
i mange år haft en anbefalet grænse 
på 14 genstande om ugen for kvin-
der og 21 for mænd. Disse gen-
standsgrænser har været drøftet, og 
nu har sundhedsstyrelsen skærpet 
deres anbefalinger. Nu er anbefalin-
gen følgende: 

•	 Hvis	man	som	kvinde	drikker	un-
der 7 genstande om ugen og som 
mand under 14, så har man en lav 
risiko for at blive syg af det. 

•	 Hvis	man	som	kvinde	drikker	
mere end 14 og som mand mere 
end 21, så er risikoen for sygdom 
stor. 

•	 Det	anbefales,	at	børn	og	unge	
under 16 år ikke drikker alkohol.

•	 Det	anbefales,	at	unge	mellem	16	
og 18 år drikker mindst muligt 
og stopper før 5 genstande ved 
samme lejlighed.

Alkoholkulturen  
i Danmark
I Danmark har mange et stort alko-
holforbrug. Min oplevelse er, at det 
er forbundet med tabu at tage dette 
emne op med nogle, der selv har 
et stort forbrug, eller hvis man selv 
er storforbruger. Det er også min 
oplevelse, at mange voksne ser dette 
som et meget privat område, som 
man ikke ønsker andres indblan-
ding i, da man mener, at man selv 
kan styre det. Mange voksne beslut-
ningstagere er måske også bange 
for at skulle tale om det, fordi man 
så risikerer at blive betragtet som 
snerpet, og hvis man først har ud-

talt sig, vil andre måske i særlig 
grad lægge mærke til én selv, når 
man drikker alkohol. Man vil ikke 
fremstille sig selv som »for frelst«. 
Sådanne tendenser kan påvirke den 
åbne debat

Som det nu er blevet fremstillet, 
findes der i Danmark flere forskel-
lige formaninger og »advarselskam-
pagner« om eksempelvis alkohol-
indtag og rygning. Det kan være 
sundt selv at gøre sig lidt overve-
jelser om disse formaninger og ad-
varsler,	eksempelvis:	Har	advarsler	
en præventiv virkning? Tror vi, at 
det virker med advarsler på cigaret-
pakkerne? Bliver vi selv påvirkede 
af dette?

1. Aktivitet – Skræmmekampagner
Køb en pakke cigaretter og vis, hvordan 
man i efterhånden mange år har kun-
net læse en klar advarsel på pakkerne: 
Rygning er sundhedsskadeligt. Rygning 
nedsætter sædkvaliteten. Rygning 
skader dit barn, hvis du er gravid etc. 
Hvad tænker deltagerne om dette 
og hvorfor? Stil eventuelt samme 
spørgsmål som nævnt i afsnittet 
ovenfor.
Køb to øl. Den ene klistrer du en lig-
nende advarsel på. Det kunne være: 
Drikker du så meget, at det skader dit 
barn? Hvis du drikker for meget, kan 
din krop tage skade etc. Den anden 
øl gør du ingenting ved. Lad øllene 
gå rundt, og drøft, hvorfor disse ad-
varsler ikke findes på ølflasker. Ville 
det have en virkning, hvis de fandtes. 
Hvorfor, hvorfor ikke?
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2. Aktivitet – Tip en 10’er 
Som optakt til det følgende får delta-
gerne udleveret arket »Tip en 10’er« 
(findes på USB-nøglen og printes 
derfra), hvor de skal besvare nogle 
spørgsmål, der tager afsæt i tallene fra 
afsnittet herunder. Pointen er, at delta-
gerne skal forholde sig til de konkrete 
tal ved at gætte på, hvordan de tror, 
det står til. Diskutér gerne med dem, 
hvad de mener, når de får de rigtige 
svar at vide.

Baggrundstal
Der er lavet mange statistikker, 
undersøgelser og rapporter om dan-
skernes alkoholforbrug og -vaner. 
Følgende tal er fra Sundhedsstyrel-
sen, hvor der løbende udarbejdes 
rapporter om netop dette. Følgende 
er en kort opsummering af disse 
undersøgelser.	Hvis	du	vil	vide	
mere, kan du blandt andet se en 
undersøgelse om helt unges (børn 
mellem 11 og 15 år) brug af alkohol 
på følgende link: 
http://www.sst.dk/publ/Publ2010/
CFF/Boern/11_15_livsstil_sundhed.
pdf
•	 Der	er	i	den	seneste	undersøgelse	

registreret et større forbrug end 
tidligere blandt de 11- 15-årige.

•	 30	%	af	de	11-årige	drenge	har	
drukket mindst en hel genstand 
inden	for	de	seneste	30	dage.	For	
piger	er	tallet	14	%

•	 90	%	af	de	15-årige	drenge	har	
drukket mindst en hel genstand 
inden	for	de	sidste	30	dage.	For	
piger	er	tallet	93	%.

•	 Forbruget	stiger	kraftigt	fra	13,5	år.

•	 50	%	af	de	adspurgte	drenge	på	
13,5	år	drikker	for	at	blive	fulde.	

•	 Når	de	er	15	år,	drikker	55	%	af	
drengene for at blive fulde. 

•	 Tallene	for	pigerne	er	stort	set	de	
samme.

•	 Hvor	får	de	alkoholen	fra?	Det	er	
forskelligt – men blandt de 11-åri-
ge	siger	55	%,	at	de	har	fået	den	af	
deres forældre.

•	 Blandt	voksne,	altså	fra	16	år	og	
opefter, finder man, at der i gen-
nemsnit drikkes 7,2 genstande om 
ugen. 

•	 Mænd	drikker	dobbelt	så	meget	
som kvinder. 

•	 Vigtigt	her	er,	at	der	tales	om	et	
gennemsnit. Unge mellem 16 og 
20 år drikker markant mere – i 
gennemsnit 12,2 genstande om 
ugen.

•	 32	%	af	de	unge	mellem	16	og	20	
år drikker alene for at opnå beru-
selse. 

•	 81	%	af	alle	drenge	drikker	hver	
uge,	og	73	%	af	pigerne	drikker	
hver uge. 

•	 24	%	af	alle	drenge	drikker	mere	
end 21 genstande om ugen. 

•	 14	%	af	alle	piger	drikker	mere	
end 14 genstande om ugen.

•	 I	andre	undersøgelser	er	disse	tal	
væsentligt større, når man kun 
undersøger unge i gymnasiet og 
på de højere læreanstalter.

•	 430.000	voksne	overskrider	gen-
standsgrænsen. Tallet er formo-
dentlig større, idet man regner 
med, at storforbrugere ikke i så 
høj grad ønsker at deltage i disse 
undersøgelser,som dem, der drik-
ker mindre.
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•	 11,5	%	af	alle	voksne	mener,	de	er	
vokset op i familier med for højt 
indtag af alkohol.

Kommentar på tallene
Tallene fra disse undersøgelser kan 
være med til at underbygge de ten-
denser, vi møder. Jeg arbejder i en 
storby (Aarhus). De fleste af dem, 
jeg taler med, er unge studerende 
mellem 15 og 25 år. Det er mit 
klare indtryk, at alkoholforbruget 
er massivt. Det at drikke og drikke 
rigtig meget er blevet en form for 
overgangsrite, altså en måde hvorpå 
man eksperimenterer med grænser. 
Det er en samværsform, som de 
fleste unge ikke stiller sig kritiske 
over for. Man kan sige, at det måske 
netop er essensen af det at blive 
voksen, at man eksperimenterer 
med livet og grænserne. Man sæt-
ter spørgsmålstegn ved traditioner, 
regler, forældre, etik, moral osv. Så 
hvorfor og hvordan kan vi medvirke 
til at løfte denne snak om alkohol 
og forbrug også i forhold til de ud-
fordringer det stiller os over for, når 
det gælder grænser, uønskede hand-
linger og det seksuelle?

Det vil jeg i det følgende gøre ud 
fra tre perspektiver:
A:  Det sundhedsmæssige perspektiv.
B:  Det personlige og relationelle  

perspektiv
C:  Et etisk/åndeligt perspektiv  

– hvad siger Bibelen?

Det sundhedsmæssige 
perspektiv
Alkohol er dejligt, fordi det får 
os til at slappe af. Det har en fan-
tastisk	virkning.	Har	man	angst,	
mindskes denne. Er man genert, 
bliver man mere snaksalig. Er man 
trist, bliver man i første omgang 
mere glad. Den smerte, vi bærer på 
i både sind og krop, mindskes. Vi 
får det ofte sjovere, og mange kan 
føle, at de efter en arbejdsdag eller 
efter en uge har brug for, ja måske 
ligefrem ret til at drikke lidt, så 
man kan falde til ro. Det er dog 
ikke den eneste virkning.

Alkohol (ethanol) er et opløs-
ningsmiddel, som virker rigtig godt, 
når fedt skal opløses. Derfor anven-
des ethanol ofte i rengøringsmidler. 
Alkohol er helt blandbart med vand 
og optages hurtigt i kroppen fra 
mavesækken og er ude i blod og 
vævsvæske efter få minutter. Alko-
hol er et opløsningsstof, og derfor 
vil det få betydelige konsekvenser 
for hjernen, hvis vi regelmæssigt 
overforbruger det.

Den unge hjerne
Vores hjerne er ikke fuldt udviklet 
før i starten af tyverne. Der sker i 
teenageårene stadig en stor udvik-
ling af centralnervesystemet. Fra vi 
dannes, begynder det, man kalder 
myelinisering. Myelinisering bety-
der, at der dannes en beskyttende 
fedtskede omkring nervecellernes 
akson, hvor nerveimpulserne ledes 
videre til andre nerveceller. Det 
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betyder, at signaler kan sendes hur-
tigere og mere korrekt og præcist 
rundt i hjernen og dermed kroppen. 
Myeliniseringen af de nerveceller, 
der er knyttet til de højere kogni-
tive funktioner i pandelapperne 
afsluttes først omkring tyveårsal-
deren. Derfor er den unge hjerne 
meget sårbar over for alkohol og 
mere modtagelig for de virkninger, 
alkoholen har.

Funktionerne i pandelapperne, 
som er den forreste del af hjernen, 
er blandt andet medvirkende til, at 
vi kan:
•	 gennemskue	og	forholde	os	til	 

modstridende tanker.
•	 bestemme,	hvad	der	er	godt	og	

skidt.
•	 vurdere,	hvad	der	er	godt,	og	hvad	 

der er bedre.
•	 vurdere	ligheder	og	forskelle.
•	 finde	frem	til	konsekvenser	af	 

handlinger.
•	 planlægge	handlinger.
•	 udøve	selvkontrol,	altså	at	kunne	 

udsætte behov.
Disse funktioner kaldes også de 

eksekutive funktioner (udøvende), 
og det siger sig selv, at hvis disse 
funktioner rammes, så rammer man 
evnen til at kunne drage omsorg for 
sig selv.
   Eksempel: Man lægger sig til at 
sove et tilfældigt sted udenfor, fordi 
man er træt og ikke er i stand til at 
planlægge, hvor man skal gå hen, 
for at undgå at blive kold og våd. 
Man tænker ikke så langt, at hvis 
man bliver kold og våd, bliver man 
syg. Man tænker heller ikke på risi-
koen for, at man måske ikke kan ses 

i mørket og derfor kan blive ramt 
af en bil, eller at andre kan udnytte 
en, stjæle fra en, eller udsætte en for 
ydmygende ting, vold eller voldtægt.

Eksempel 2: Man kan ikke vurdere, 
at det ikke er smart at køre med en 
anden mand hjem, eller at det er en 
rigtig dårlig idé at gå hjem alene, 
når man er påvirket. Man vurderer 
ikke sine handlinger og tager fejl 
af mange ting, som man i ædru til-
stand ikke ville være i tvivl om.

Andre påvirkninger
Fordi den unge hjerne stadig gen-
nemgår nogle dynamiske ændrin-
ger, må man formode, at den også 
er modtagelig for skader, hvis man 
udsætter den for store og gentagne 
påvirkninger. Ved dyreforsøg har 
man konstateret, at indlæring og 
hukommelse tager skade, hvis hjer-
nen udsættes for tidlig og umåde-
holden stor alkoholpåvirkning.

Dertil kommer det faktum, som 
man ser hos voksne alkoholikere, 
at hjernen og leveren nedbrydes af 
alkohol. Som ung kan man derfor 
antage, at man forstyrrer hjernens 
udvikling, mens et overforbrug 
først senere vil påvise en decideret 
nedbrydning.	Hvis	man	spørger	
alkoholikere, hvornår de begyndte 
deres overforbrug, viser det sig, at 
mange faktisk daterer deres debut 
til 11–12-årsalderen.
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Alkohols effekt på  
hjernen på kort sigt.
Som beskrevet ovenfor er der 
mange langsigtede konsekvenser af 
alkoholmisbrug, men alkoholind-
tagelse påvirker også hjernen her 
og nu. Når vi indtager alkohol, sker 
der:
•	 en	påvirkning	af	signalstoffet	

Dopamin, der gør os opstemte 
og glade – det betyder, at vi ikke 
opfatter faresignaler, som vi ellers 
ville gøre.

•	 en	påvirkning	af	signalstoffet	
Serotonin, der gør os impulsive 
– det betyder, at vi handler mere 
uovervejet og uden at gennem-
tænke konsekvenserne.

Alkoholindtagelse udløser også 
flere endorfiner, som er et hormon, 
der hæmmer følelsen af smerte.

Samlet set giver det os følgende »pro-
blemer«:

•	 Hæmmer	angst	og	følelse	af	lavt	
selvværd – hvilket jo er rart

•	 Hæmmer	evnen	til	at	passe	på	os	
selv og andre

•	 Hæmmer	evnen	til	at	tænke	og	
føle

•	 Hæmmer	evnen	til	at	analysere
•	 Fremmer	vovemod,	og	dristighed
•	 Fremmer	aggressivitet,	sorg,	lige-

gyldighed
•	 Fremmer	grænseløshed.

3. Aktivitet – Enig/uenig
Deltagerne skal forholde sig til, om de 
er enige eller uenige i nogle udsagn. 
Dette gøres ved, at alle stiller sig op i 
en rundkreds, og hvis man er enig med 

det udsagn, der læses op, går man et 
skridt frem. Ellers bliver man stående. 
En mulighed er derefter at lade del-
tagerne snakke med en af dem, der 
mener noget andet end dem selv. Ud-
fordringen i denne øvelse er, at det ikke 
er muligt for deltagerne at stille sig i en 
neutral position. 
•	 Man	er	ikke	helt	sig	selv,	når	man	
 har drukket alkohol.
•	 Der	er	flere	fordele	end	ulemper		
 ved at drikke alkohol.
•	 Det	er	svært	at	feste	uden	at	drikke		
 bare lidt alkohol.

Det personlige og  
relationelle perspektiv
Alkohol vil for rigtig mange være 
en del af det at feste og være sam-
men med andre mennesker, og det 
er derfor også vigtigt at se nærmere 
på, hvilken påvirkning alkohol har 
i forhold til det relationelle. Det at 
drikke alkohol kan, som vi så i det 
foregående afsnit, gøre, at vi slapper 
mere af og også bliver mere åbne i 
mødet med andre mennesker. Dette 
opleves dejligt og tillokkende, og 
det er da heller ikke noget problem 
at drikke nogle enkelte genstande 
i løbet af en aften. Det er dog sam-
tidig vigtigt at være opmærksom 
på, at vi udsætter os selv for større 
fare, når vi drikker, end vi ville have 
gjort, hvis vi ikke havde indtaget 
alkohol. Vi kan ikke i samme grad 
passe på os selv og andre.

Man får vanskeligere ved at 
vurdere risici og farer, og man kan 
ikke bedømme afstand. Man bliver 
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letsindig og får svært ved at vur-
dere, hvad der er godt for én selv 
og for andre. Man bliver mere lige-
gyldig med grænser og rammer, og 
det er i denne tilstand, at mange gør 
deres første seksuelle erfaringer. 20 
%	af	de	piger,	der	i	9.	klasse	drikker	
sig fulde, har deres seksuelle debut 
netop på denne måde. Nogle drenge 
beslutter sig ligefrem for, hvem de 
vil prøve at drikke fulde, for på den 
måde at få dem til at gå med til sex.

En undersøgelse viser, at flere 
unge bruger det at drikke lidt alko-
hol – eller måske meget – for at føle 
sig klar til sex første gang. De føler 
sig usikre og nervøse og dulmer 
derfor nervøsiteten med alkohol. 
Det er helt forståeligt, at mange er 
nervøse for sex. Der er i dag et ual-
mindeligt stort pres på det seksu-
elle i et forhold. Men det er vigtigt 
at fastholde, at tryghed er vigtig i 
forhold til det seksuelle. Nogle fore-
stiller sig, at sex giver tryghed i et 
forhold, men der kan ske det mod-
satte, hvis man har sex uden at føle 
sig tryg først. Det er derfor en rigtig 
dårlig idé at drikke med henblik på 
at blive klar til sex – det giver en 
falsk tryghed og forvrænger ople-
velsen af sex. 

Der kan være stor forskel på, 
hvor den personlige seksuelle græn-
se går, alt efter om man er ædru el-
ler påvirket af alkohol. Når man er 
påvirket af alkohol, bliver ens sek-
suelle grænser udflydende. Det be-
tyder, at man pludselig bliver mere 
eftergivende blandt andet i forhold 
til ens egen og andres seksuelle ad-
færd og flirt. Når man har alkohol 

i blodet, forsvinder ens hæmninger 
lettere, og derfor kan mange opleve, 
at de kommer til at gøre eller sige 
ting, som de ikke ville gøre eller 
sige i ædru tilstand. 

Sex og alkohol  
– en uheldig cocktail
Baggrunden for, at sex og alkohol 
bliver en uheldig cocktail, er, at 
man let kommer til at overskride 
ikke blot ens egne, men også an-
dres seksuelle grænser. Når man er 
beruset påvirkes både  ansvars-  og 
blufærdighedsfølelse markant – hvis 
ikke de ligefrem helt forsvinder.

Man kan komme til at lade andre 
overskride ens egne seksuelle græn-
ser, fordi man bliver »smittet« af 
stemningen. Når andre flirter med 
en, giver det en fantastisk følelse af 
at være betydningsfuld og valgt til 
af den, som flirter. Og man kan næ-
sten tro, at man er forelsket, selvom 
man lige har mødt den anden. For 
eksempel er der nok mange, som 
ikke ville kysse første gang, de var 
på date. Men hvis man er beruset 
og ens grænser er udflydende, kan 
man let få lyst til at kysse eller røre 
den anden person, selvom man slet 
ikke kender vedkommende. 

Det er ikke kun ens egne seksu-
elle grænser, som bliver udflydende 
og svære at fastholde. Det bliver 
også svært at vurdere, hvor andres 
seksuelle	grænser	går.	Hvis	man	
opfanger de signaler, der sendes, 
kan man også komme til at stå i en 
situation, hvor man indirekte skal 
tage et valg. Vil man respektere den 
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andens grænser eller vælger man 
at overse den andens signaler, fordi 
ens egne umiddelbare følelser for-
styrrer ens fornuft og ansvarsfølelse. 
På den måde har man ikke kun et 
ansvar for at respektere og fastholde 
sine egne seksuelle grænser, men man 
har også et stort ansvar for at respek-
tere andres.

Den grænseoverskridende adfærd 
opdager man ofte først efterfølgende, 
når man er blevet ædru igen. På dette 
tidspunkt kan det være svært at tage 
det sagte eller gjorte tilbage, og det 
kan være pinligt eller ubehageligt ef-
terfølgende at blive konfronteret med 
sin egen grænseoverskridende adfærd 
eller uheldige udsagn. 

Alkohol giver  
begrænsninger
Som illustration på de begrænsnin-
ger det kan give at drikke alkohol, 
kan man prøve at forestille sig, 
hvordan det vil være at spille fod-
bold med visse begrænsninger, for 
eksempel såkaldt »tragt-fodbold«. 
Man får en tragt af et stort stykke 
karton med et hul i spidsen foran 
øjnene med et stykke kraftigt ela-
stik bag om hovedet, og så skal 
man prøve at spille »tragtfodbold«. 
Det er ikke svært at forestille sig, 
hvad det betyder at have et stærkt 
begrænset synsfelt. Man kan ikke 
danne sig det nødvendige overblik. 
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tagelse som en del af det at være 
sammen og feste. Vi kan altså ikke 
hævde, at Bibelen påbyder afholden-
hed som den eneste vej i forhold 
til alkohol. I Første Korintherbrev 
11,21 og flere andre steder ser vi 
også, at nogle drikker sig berusede. 
Så alkoholforbrug havde man altså 
også dengang problemer med at 
takle.

Det kan være godt at kigge på to 
perspektiver, som Bibelen vægter: 

Det første perspektiv handler 
ikke direkte om alkohol, men om 
kroppen som et tempel: »Ved I ikke, 
at I er Guds tempel, og at Guds ånd 
bor	i	jer?	Hvis	nogen	ødelægger	
Guds tempel, skal Gud ødelægge 
ham. For Guds tempel er helligt, 
og	det	tempel	er	I«	(1	Kor	3,16-17).	
Dette sted siger ikke noget direkte 
om alkohol, men det formaner os 
til at se på kroppen som et tempel, 
vi ikke skal ødelægge. Og mon ikke 
man kan sige, at et overforbrug af 
alkohol er en måde, hvorpå man 
kan ødelægge kroppen?

   Det andet perspektiv går mere 
direkte på de steder, der siger no-
get om alkohol: »Far ikke vild! Slet 
omgang fordærver gode sæder. Bliv 
for alvor ædru, og synd ikke! Der 
er folk, som ikke vil vide noget om 
Gud. Jeg siger dette til skam for jer« 
(1	Kor	15,33ff).	Og:	»Se	derfor	til,	
hvordan I lever, ikke som uvise, men 
som vise. Brug det gunstige øjeblik, 
for dagene er onde. Vær derfor ikke 
tåbelige, men forstå, hvad der er 
Herrens	vilje.	Drik	jer	ikke	beru-
sede i vin, det fører til udskejelser, 
men lad jer fylde af Ånden« (Ef 

Man vil løbe ind i hinanden. Man 
vil også have det sjovt, så det er en 
god måde at illustrere, hvordan det 
kan føles sjovt, men alligevel give 
én nogle store begrænsninger.

Når man er begrænset, må man 
tage nogle forholdsregler: løbe lang-
sommere, hjælpe hinanden mere, 
orientere sig bedre osv. På samme 
måde bliver man under alkoholpå-
virkning underlagt en lang række 
begrænsninger. Og det er desværre 
baggrunden for, at en del unge 
bliver dræbt i trafikken, eller når 
de krydser togskinner i påvirket 
tilstand. Man kan simpelthen ikke 
danne sig det fornødne overblik. 
Man kan ikke bedømme afstand, 
og man overvurderer sin egen for-
måen. 

4. Aktivitet – Dilemmaspil
Til denne aktivitet er vedlagt et dilem-
maspil i undervisningspakken med tre 
dilemmaer, som deltagerne i grupper 
skal diskutere. De skal så vælge den 
mulighed, som de synes er bedst. 
Selvom deltagerne forhåbentlig får 
diskuteret noget i grupperne, kan det 
være godt at snakke om et af dilemma-
erne i plenum. Vælg for eksempel det 
dilemma, som deltagerne fandt mest 
relevant/udfordrende.

 

Hvad siger Bibelen om al-
kohol og alkoholforbrug?
Der er tydeligvis ikke et alkohol-
forbud i Bibelen. Tværtimod møder 
vi flere beretninger om alkoholind-
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5,15ff).	Og:	»Så	skal	vi	da	ikke	sove	
som de andre, men være vågne og 
ædru. For de, der sover, sover om 
natten, og de, der drikker sig be-
rusede, er berusede om natten« (1 
Thess	5,6ff).

I disse tekster tales der om at 
være vågen og ædru. Det henviser 
til, at man ikke er vågen, når man 
har drukket. Der tales om, at man 
ikke skal beruse sig i vin, idet det 
fører til udskejelser. Udskejelser er 
ikke nærmere defineret, men det 
står i sammenhæng med det at være 
tåbelig og ikke at kunne fylde sig 
med Ånden. Der bliver advaret mod 
at fare vild og om at være ædru for 
ikke at synde.

Disse tekster er alle kendetegnet 
ved at være en del af Paulus’ gene-
relle formaninger til menighederne. 
Advarslerne er altså blevet bragt 
i generelle kontekster i menighe-
derne, og man kan derfor med god 
grund bruge tid på at overveje, 
hvordan de også kan være retnings-
linjer i vores liv i dag.

Facadekristen
Man kan i sit forsøg på at tilpasse 
sig andre og ikke skille sig for me-
get ud let komme til at leve som en 
»facadekristen«, hvor man lever en 
slags dobbeltliv. Man opfører sig på 
én måde, når man er til fest med 
vennerne og får lidt alkohol, hvori-
mod man tager facaden og de rigti-
ge meninger på, når man er i kirke 
eller er sammen med de kristne. Jeg 
tror, det er vigtigt at huske på, at 
Gud ser ind bag facaden, og ser det 

liv, som vitterligt leves. Men jeg tror 
også på, at Gud ser smerten og usik-
kerheden, som er det anstrengende 
dobbeltlivs tro følgesvend. Samtidig 
kender Gud den forvirring, der 
kan være, når man skal finde ud af, 
hvordan man kan leve som ung kri-
sten og have det sjovt uden at blive 
kaldt »mærkelig« eller »kedelig« af 
ens klassekammerater.

5. Aktivitet – 5 skarpe
Til denne aktivitet henter du fra USB-
nøglen et ark med titlen »5 skarpe«, 
som skal printes og deles ud til del-
tagerne. De skal nu hver især sætte 
kryds ved den svarmulighed, som de 
mener, er den bedste. Dernæst skal de 
i grupper finde ud af, om de er enige.

At finde sin egen holdning 
til alkoholforbrug
Når vi har med alkohol at gøre, har 
man også med nogle dilemmaer at 
gøre. Når man drikker, vil man ret 
hurtigt opnå en følelse af, at humø-
ret letter, og det umiddelbare resul-
tat er, at man drikker mere og hur-
tigere. Dermed opnår man en si-
tuation, hvor man ikke længere kan 
bedømme situationen, og dermed er 
en ond cirkel i gang. Jo mindre man 
kan vurdere situationen, desto mere 
stiger risikoen for, at man kommer 
til at drikke for meget. Derfor er 
det vigtigt at have en holdning til, 
hvor meget man vil drikke, inden 
man begynder – ud fra hvad man 
gerne vil stå for.
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Samtidig vil det for mange være 
urealistisk helt at afstå fra alkohol. 
Det handler derfor om at blive 
bevidst om, hvad alkohol gør ved 
os. Vi skal vide, at vi stiller os i en 
langt mere sårbar situation, når vi 
har drukket for meget.  Men hvad 
vil det så sige at drikke for meget? 
Dette spørgsmål er der mange hold-
ninger til, og der gives ikke noget 
enkelt svar. Men man kan måske 
overveje, om man ikke har druk-
ket for meget, når man begynder at 
gøre, sige og tænke ting, man ellers 
ikke ville have gjort – eller om-
vendt. Er vi så ikke netop der, hvor 
Gud siger, at vi ikke længere er 
»klar«, og det fører til udskejelser? 

For nogle kan det være en kon-
kret hjælp at se nærmere på, hvad 
ens promille bliver, hvis man drik-
ker et vist antal genstande. Til dette 
kan nedenstående formel bruges. 
Den viser, hvordan vi udregner 
vores promille. Mere information 
kan hentes på http://www.goda.dk/
Promiller.158.0.html Tabellen er 
blot vejledende

Mand:
Antal genstande x 12
-----------------------    = Promille
Kropsvægt x 0,68

Kvinde:
Antal genstande x 12
------------------------ =  Promille
Kropsvægt x 0,55

Eksempler:
Mand på 60 kg efter 1 genstand:
(1	x	12	)	/	(60	x	0,68	)	=	0,29

Kvinde på 50 kg efter 1 genstand:
(1 x 12) / (50 x 0.55 ) = 0,44

Mand på 70 kg efter 1 genstand: 
0,25
Mand på 80 kg efter 1 genstand: 
0,22

Kvinde på 60 kg efter 1 genstand: 
0,36
Kvinde på 70 kg efter 1 genstand: 
0,31

6. Aktivitet – Walk & talk
Denne aktivitet er walk & talk, hvor 
hver deltager skal gå en kort tur sam-
men	med	en	anden	deltager.	Mens	
de går, skal de tale sammen om de 
spørgsmål, som er på de vedlagte kort. 
Det vil være oplagt at lade pigerne gå 
sammen med en pige og drengene 
sammen med en dreng. Fordelen ved 
denne type øvelse er, at man ikke behø-
ver sige noget hele tiden, når man går 
sammen med en anden, og der bliver 
derfor mulighed for at reflektere mere 
over spørgsmålene. 
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