
?

Din bedste ven er blevet 
meget fuld til en fest. Hun 
kommer hen til dig og 
fortæller, at hun er på vej 
hjem med en fyr, som hun 
har mødt til festen. Hun 
er meget påvirket, og du 
er usikker på, om hun selv 
kan vurdere situationen. 
Hvad gør du?
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Dilemma

a) Jeg prøver at tale hende fra det.  

b) Jeg siger ingenting – det er hendes valg.  

c) Jeg vælger at give hende nogle gode råd med på vejen:  

 »Pas nu på dig selv.« 

 »Gå ikke med ham hjem.« 

 »Gå ikke i seng med ham.«  

d) Jeg vil stoppe hende og tager hende med over til nogle  

 venner, som kan hjælpe mig



?

I dit kristne fællesskab 
er der flere, som 
begynder at gå i byen 
og drikke meget alkohol 
i weekenderne. Hvordan 
forholder du dig til det? 
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Dilemma

a) Jeg synes ikke, det er fedt, men det er ikke noget, 

 jeg vil forholde mig til. Det er deres valg. 

b) Jeg mener, at det påvirker fællesskabet for meget og   

 drøfter mine bekymringer med lederne af fællesskabet. 

c) Jeg vælger at snakke med dem om det. 

d) Under mottoet: »Man skal selv opleve det for at kunne  

 forholde sig til det,« tager jeg med i byen og ser, 

 hvad sker, og hvad de laver.  



?

Din kæreste har inviteret 
dig over i sin lejlighed for 
at fejre jeres månedsdag. 
Hun har lavet en lækker 
middag og spørger, om I 
skal åbne en flaske rødvin 
til maden. Hvad gør du?
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Dilemma

a) Jeg åbner rødvinen og glæder mig til 

 en lækker middag.

b) Jeg siger, at det måske er dumt 

 at drikke alkohol, når det kun er os.

c) Jeg siger, at vi fint kan tage lidt rødvin til maden, 

 men at vi måske ikke skal dele hele flasken.

d) Jeg siger, at én flaske rødvin 

 ikke er nok til hele aftenen.


