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Gravid efter one-night-stand?
SEX &
SAMLIV
- Og jeg er i et land, hvor abort ikke er tilladt!
Hej Rikke

Jeg var for en måned siden knap
og nap sammen med en fyr, som
var et one-night-stand. Vi brugte
kondom, men han kom ud på
min mave.
Jeg havde sidst menstruation d.
13. marts, og er nu gået 3 dage
over normal tid for min menstruation. Jeg er typen, som altid
bekymrer mig meget om jeg er
blevet gravid, og jeg har hørt, at
dette resulterer i, at menstruationen bliver ”stresset” og automatisk bliver udsat. Jeg har ikke
turde tage en graviditetstest, da
jeg simpelthen ikke ved hvordan
jeg skal reagere, hvis den er positiv.
Jeg er nemlig ikke hjemme i

Danmark nu, og er i et land
hvor abort ikke er tilladt. Da jeg
læste det, blev jeg endnu mere
nervøs.
Hvor stor er risikoen for at jeg
er blevet gravid, når vi brugte
kondom og han ikke kom oppe i
mig, men han spermede ud over
min mave?
Jeg har de sidste par dage haft
tegn på at menstruationen er på
vej, med jag/sammentrækninger
i underlivet og lænden. Men kan
det være graviditet i stedet for?
Hej!
Du har ret i det med, at hvis
du er meget nervøs for om du
kan være gravid – så kan det
simplethen udsætte menstruationen, så den kommer senere,

og højst sandsynligt, er du lige
ved at få menstruation, med
de jag /sammentrækninger du
taler om.
Du KAN jo også være gravid
- og hvis du er gravid kan det
også nogle gange mærkes på
den måde. Det sikreste er at
få lavet en graviditetstest – du
kan sandsynligvis købe dem på
apoteket, i det land du er i - eller opsøge en læge, og få lavet
en der, - de kan også købes via
internettet. Du kan nemlig
godt være blevet gravid, selvom
han ikke fik udløsning oppe
i dig, da der vil være en lille
smule sæd i urinrøret allerede
fra starten af samlejet, og der
skal jo kun bruges en enkelt
sædcelle for at man kan blive

HVER 14. DAG BRINGER UGEAVISEN
EN BREVKASSE OM SEX OG SAMLIV

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til sexolog Rikke
Thor, som også er uddannet sygeplejerske og seksualunderviser.
Det er Rikke Thor, der står bag SundSexSkolen, som skolerne på
Sydfyn bruger som en del af seksualundervisningen af de unge.
Rikke Thor modtager spørgsmål på rikkethor@rikkethor.dk
Se også hjemmesiden: www.rikkethor.dk

gravid.
I Danmark kan du få en abort
indtil du er 12 uger henne - og
det regnes fra sidste gang du

Skift til en bank,
hvor god
rådgivning
handler om
mere end penge

havde menstruation dvs. Man
siger altså at du blev gravid
d. 13. marts – bare så du ved
at der er en rimelig kort frist.

HVIS du skulle være gravid –
er det altså om at opdage det
hurtigt – så du kan nå hjem til
Danmark. Men måske skulle
du få købt nogle kondomer : )
og så skal I have det på fra starten. Tænk også over, at I andre
lande er der langt flere – og
andre - kønssygdomme end i
Danmark og fx AIDS er jo udbredt mange andre steder i verden i langt højere grad end her.
Så under alle omstændigheder
skulle du nok også lige få et
check for kønssygdomme......
Held og lykke med det, og pas
godt på dig selv.... !
Kærlig hilsen
Rikke

TEATER FOR DE YNGSTE
I SKOVBYHUS: Svendborg
Bibliotek inviterer børn på 2-4 år
til teater torsdag d. 20. maj med
Det Lille Verdens Teater, der kommer med stykket: ”Mellem himmel
og jord”, som vises i Skovbyhus,
Byparken 44. Forestillingen varer
ca. 30 minutter, og gratis billetter
kan hentes på børnebiblioteket.
Børnene bydes velkommen i den finurlige Olivia´s univers. En forunderlig verden, der vender tingene lidt
på hovedet. Hvor genkendelige hverdagsting opstår igen som en del af
en leg, og hvor nysgerrighed er en del af livet. For Olivia´s øjne er åbne
for alt nyt og gammelt. I Olivia´s “rum” hænger der et æble, stort og fristende, men umuligt at nå. Olivia prøver med fløjten, med vandfadet
og med kikkerten, men... En morsom, lærerig og sanselig forestilling.
Om tålmodighed og utålmodighed, om at ville og ikke kunne og ikke
mindst om fantasi. Med poesi og magi oplever det lille publikum, hvor
forunderlig vor verden er.

HÅBET OM EN MENINGSFULD TILVÆRELSE: Tyler
(Robert Pattinson) er i filmen ”Remember Me”, som fra på torsdag vises
i Scala, en rodløs og rebelsk fyr, der har et mildest talt afmålt forhold til
sin kontrollerende og dominerende far, Charles (Pierce Brosnan). En
dag møder Tyler den sårbare Ally (Emilie de Ravin), der stadig lider
efter at have overværet sin mors død. Hver for sig ser de verden som et
fjendsk og koldt sted at være, men sammen oplever de for første gang håbet om en meningsfuld tilværelse… (Foto: Nordisk Film)

Korfestival

i Vor Frue Kirke, Svendborg
For os handler god rådgivning om meget andet end penge. Folk er jo forskellige
steder i livet og har forskellige drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde
frem til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler penge. Det er både let
og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filialer og aftal et uforpligtende møde.
Eller se mere på al-bank.dk.

Dalumvej 52 I 5250 Odense SV I 38 48 30 84

Fisketorvet 1 I 5000 Odense C I 38 48 30 91

Skovsbovænget 10B I 5230 Odense M I 38 48 30 87

Bycentret I 5330 Munkebo I 38 48 30 90

Rismarksvej 115A I 5210 Odense NV I 38 48 30 88

Kongegade 4 I 5800 Nyborg I 38 48 30 93

Vollsmose Allé 10 I 5240 Odense NØ I 38 48 30 89

Voldgade 16 I 5700 Svendborg I 38 48 30 78

Fredag d. 14. maj kl. 20.00
Koncert med Rostock Kammerkor (OBS tidspunktet)
Søndag d. 23. maj kl. 10.00
Vor Frues kantori medvirker ved pinsehøjmessen
Tirsdag d. 25. maj kl. 20.00
Koncert med Det Fynske Kammerkor
Torsdag d. 27. maj kl. 16.15
Fyraftenskoncert med ”Quilisma”
Lørdag d. 29. maj kl. 12.30
Frokostkoncert med Frederikshavn Bykor
Lørdag d. 29. maj kl. 19.00
Koncert med Gospelkoret Arise.
Onsdag d. 2. juni kl. 20.00
Koncert med Vor Frues kantori

