NOTER til
«KROPP – Fortellingen om deg –
og hva den har med Gud å gjøre.»
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Avsnittet er inspirert av Peder Kjøs: Berøring,
side 17. For øvrig bruker Paulus uttrykket «ytre
og indre menneske» i Andre Korinterne 4,16:
Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre
menneske går til grunne, blir vårt indre
menneske fornyet dag for dag.
Det er en øvelse som kalles «troshistorie», hvor
man på en tidslinje setter opp personer og
hendelser som har vært viktige for hvordan ens
tro er i dag. (Se Jens Petter Jørgensen: Når troen
setter spor, Luther, 2014). Underveis i arbeidet
med denne boka kom jeg på at det går an å gjøre
noe tilsvarende med sitt forhold til kropp – jeg
kaller det «kroppsfortelling». Nå er du kanskje
for ung til å ha mange klare punkter på den lista,
men samtidig har du allerede forholdt deg til
kroppen din i en god del år allerede. Og når du
en gang ser tilbake på din kroppsfortelling,
kommer noen av de viktigste hendelsene på din
tidslinje til å skje mens du er i tenårene.
Nå vil mange oppleve det som betydelig mer
flaut å dele sin kroppsfortelling for en hel gruppe
enn sin troshistorie. Jeg sier ikke at man skal dele
sin kroppsfortelling til hvem som helst, heller.
Den beste rammen for å dele enkelte historier,
vil være med trygge, profesjonelle veiledere, én
til én. Samtidig er det en del rundt vår
kroppsfortelling som vi bør kunne snakke om. Og
uansett kan hver for oss tenke gjennom noen av
disse spørsmålene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hvordan snakker dere om kropp
hjemme hos dere?
Er det mye eller lite fysisk nærhet?
Hva har foreldrene dine fortalt deg
om sex, om noe?
Hva skjer når det kommer nakenhet
eller sex på TV-skjermen når
familien er samlet?
Har mennesker berørt din kropp, på
en god eller vond måte?
Hvordan kommenterer din far
andre kvinner?
Kan du huske første gang du merket
seksuell opphisselse? Hva følte du
da?
Hva sier dine foreldre om sine egne
kropper - og sier de noe om din?
Deler dere bad – samtidig?
Gjorde dere det før?
Hva er familiens holdning til
trening?
Hvordan snakker dere om mat?

Hun het noe annet, og jeg har fått lov til å skrive
hennes historie her.
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