
KÆRLIGHED

HVORDAN INVITERER MAN EN DRENG UD?

Hej!

Jeg er en 15-årig pige, der har det største crush 
på den sødeste 16-årige dreng.

Jeg vil vildt gerne invitere ham ud og lave noget 
hyggeligt og sjovt, men hvordan gør man så det?

Er normalt ikke rigtig genert, og det er han heller 
ikke. Jeg har aldrig rigtig prøvet det med at være 

på en ”date”. Så mit problem er:

Hvordan invirerer jeg ham ud?

Kh. den forelskede pige
PIGE, 15 ÅR

Hej. Jeg har heller aldrig rigtigt inviteret nogen 
ud, men jeg er selv blevet inviteret ud et par 

gange. De brugte ikke ordet date, så det virkede 
alt i alt mere afslappet. Det kommer så bare an på, 

hvordan jeres nuværende forhold til hinanden er, og 
hvor tydeligt det forståes som en date. Jeg er blandt 

andet blevet inviteret ud med et “Har du lyst til at lave 
noget?” “Vil du med mig i biografen – bare os to?” og 

“Hvad siger du til, at gå ud med mig en dag?” Det 
virkede meget godt, roligt og forholdsvist trygt 
for mig, så jeg vil anbefale dig at gøre det på 

samme måde. Mvh. :)

Det jeg vil forslå, er – hvis I taler 
sammen irl og taler godt, så spørg ham 

om han ikke vil hjem til dig. Hvis det er lidt 
svært, så spørg ham indirekte. Måske kan I 

begge lide et spil, så spørg “Hey, vi kan spille 
det hjemme hos mig en dag” og så se om han 

svarer positivt på det. Hvis I ikke snakker 
sammen irl, så tal mere med ham og der-

efter kan du gøre det andet, jeg skrev. 
Håber, du kunne bruge mit råd :)

 
 

Hej. Jeg ville foreslå at finde noget, hvor I 
kunne lære hinanden at kende. Måske har I 

nogle fælles interesser, som I kunne lave sam-
men. Nemmest ville være biografen, men den er en 
cliché, og man lærer ikke hinanden at kende. Det er 
en god idé at være unik og original, så det er noget 
han vil kunne huske. Det kan være alt imellem at 

tage ud at skøjte, gå en tur og se julelys, tage ud og 
tag en kop kaffe eller lignende. Se det ikke som 
en date - fordi så ender det galt. Se det som, at 

I gerne vil lære hinanden at kende. Derfor 
kan det være en god ide at sige at det 

måske kun skal være jer to.

 

Altså, nu skal du da bare høre her, min fine ven.
Jeg syntes bare, du skal prøve ad, så må du se, hvad der 
sker. Du har intet og miste og alt at få ved at spørge – så 

simpelt er det. Og jeg ved, hvor svært det kan være, men tag 
det roligt fordi der er mange måder at spørge på og du må 

vælge den, som du syntes passer bedst. Det er lidt ligemeget, 
om du har været på date før, det er bare om erfaring. Glem 

dog det, og find på noget sjovt, men unikt, at lave. Måske lave 
noget mad sammen i køkkenet, og se hvor galt det kan gå! 

Eller bare se en film inde i stuen. Der er mange, mange 
forskellige måder at gøre det på. Så jeg syntes da bare, at 

du skal begive dig ud i det. Jeg ved det kan være svært, 
men, tag det fra en førstehåndskilde – du kommer 

til at fortryde det, hvis du ikke gør det!!
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JEG ER FORELSKET I DEN SAMME 
PIGE SOM MIN VEN

Hej!
Jeg er forelsket i denne pige fra min klasse, men 
en af mine rigtig gode venner er også forelsket i 

hende.

Han fortalte mig det først, og senere blev jeg 
også forelsket i hende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal 
gøre. Jeg vil ikke miste min ven, men jeg kan også 

virkelig godt lide denne pige.

Vær søde, at hjælpe mig. Skal jeg have respekt 
for, at han fortalte mig det først, eller skal jeg 

følge mit hjerte? P.s. jeg vil ikke miste min ven.

DRENG, 15 ÅR

Mine veninder har været igennem noget 
af det samme, og det endte med, at hende 
der kunne lide ham først fik ham. Men jeg 

synes, at du stadig skal prøve at vinde hen-
des hjerte. Men hvis din ven får hende, 
så lad vær med at blive sur. Husk på at 

han stadig er din ven <3

 

Du skal da helt klart bare følge dit 
hjerte og være ærlig overfor pigen, 

og se hvad det føre til :)

 

Jeg synes, at du skal snakke med din 
veninde om, hvem hun helst vil være 

sammen med, og hvis hun siger, at hun 
ikke har lyst til at være forelsket, så er 

det jo bare sådan, det er, også må man 
jo bare komme videre i livet.

Hej. Jeg ved ikke, om du har taget beslutningen. 
Men her er mit råd i hvert fald! Jeg ved, hvordan 

følelsen er, du er enormt glad, når du ser hende.. Men 
du bliver nødt til at huske, at i de fleste tilfælde rækker 
venskab længere, og kan man sige at din ven har “før-

steret” på hende pigen? Vent lidt og se om dine følelser 
dæmper lidt, eller “vennen” kommer over det! I sid-
ste ende, fortæl ham stille og roligt, at du kan lide 
hende, og så må I tage den derfra. Bare ik’ beslut 

dig for noget, og gør’ noget du ikke har tænkt 
igennem to gange :) Håber, at det kunne 

hjælpe dig lidt!!
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