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Min kone synes ikke,
at jeg har nok lyst til sex

En læser er frustreret over, at han har mindre lyst til sex end sin kone, hvilket frustrer konen. Rikke råder blandt andet til, at parret skal få talt om
tingene. Foto: Johan Gadegaard

Prøv også at tale med hen-
deom,hvornår duoftekan få
lyst, måske når I har god tid,
og er afslappede sammen, og
foreslå hende eventuelt, at I
oftere afsætter en weekend
dag bare til jer to og til at la-
venoget, som Ibegge synes er
hyggelige ”kæresteting” sam-
men. Find ud af hvad dette
kunne være for nogle ting og
aftal, at I gør noget af dette -
for eksempel i de næste we-
ekender. Tal sammenom, om
Iprioriterer nok tid til hinan-
den i hverdagen, og om I hu-
sker at sige gode ting til hin-
anden, eller snarere siger dår-
lige ting? Altså om I ”højner”
hinanden til dagligt ellermå-

Du siger, at du måske hav-
de mere spontan lyst, da du
var i tyverne og var sammen
med lidt forskellige piger. Der
er mange, der har meget me-
re spontan sexlyst, når de er
nyforelskede, men i længere
forhold oplever, at lysten ik-
ke er så spontan, men kan
”vækkes”, hvis de rette om-
stændigheder er til stede.
Desuden har mænd mest af
det mandlige kønshormon
testosteron i kroppen fra pu-
berteten og op til slutningen
af tyverne, hvor det så grad-
vist falder gennem resten af
livet. Testosteron er et hor-
mon, der ermed til at give lyst
til sex, og det kan også hæm-

mes af stress og travlhed,
samt af visse sygdomsbe-
handlinger. Testosteron kan
øges ved at dyrke motion og
mindske stress. Kvinder pro-
ducerer også testosteron, dog
i mindre mængder end
mænd, og det kan også hos
nogle kvinder højne lysten at
dyrke motion og mindske
stress. Der er dog ogsåmange
andre individuelle faktorer,
endde, jeg har nævnther, der
kan spille ind på lyst.
Jeg håber dette gav lidt

idéer til dit spørgsmål.
Mange hilsener fra Rikke

Hej Rikke
Jeg har et problem med min
sexlyst. Min kone synes ikke,
at jeg har nok lyst til sex, og
det er heller ikke noget, jeg
sådan går rundt og har, men
jeg kan godt få lyst, når vi har
god tid: For eksempel er på
ferie eller vi er alene sammen
en dag i weekenden og gør
noget hyggeligt sammen.
Hun synes det er mærke-

ligt, at jeg ikkehar lyst hele ti-
den, men det har jeg vist al-
drig ”bare” haft.Måske, da jeg
var i 20'erne, hvor jeg var
sammen med lidt forskellige
piger, men ikke når jeg har
været i et forhold af længere
varighed.Minkoneog jeg har
været sammen i seks år og er
midt i halvtredserne begge
to. Er jeg unormal?

Hej.
Det du beskriver, lyder ikke
spor unormalt. Der er faktisk
mange, både mænd og kvin-
der, der ikke har spontan lyst
”hele tiden”, men er mere
”modtagelige” for at få lyst,
hvis der er tid til at følelserne
kanværemed, ogmanved, at
der er god tid, og det er på et
tidspunkt af dagen, hvorman
ikke er meget træt.

Få talt om det
Jeg synes, I skal talemed hin-
anden om det. Du kan fore-
slå, at I afsætter tid og sætter
jer ned. Skriv måske nogle
punkter ned, du vil huske at
komme indpå, når I taler om
det. Du kan også bruge dette
brevkassespørgsmål og -svar
til at gå ud fra. Fortæl hvor
glad du er for hende, for det
kan jo godt være, at hun ikke
tror, du holder af hende, når
du ikke har så tit lyst til sex.
Det er en meget almindelig
antagelse, som kan føre til
mangemisforståelser.

ske snarere taler ned til hin-
anden ind imellem, for det
kan også opbygge eller ned-
bryde lyst. Måske kan I sam-
men komme i tanke omflere
ting, der skal være mere af i
jeres forhold og finde ud af,
om der er ting, der skal være
mindre af. Vi tillægger os of-
te dårlige vaner i mere lang-
varige forhold, og det er godt
at rydde lidt op i det sammen
en gang imellem.

Testosteron kan øges
Måske skal I også tale om, om
det sex, I har sammen, er no-
get I begge synes er dejligt, el-
ler omder også her skal ”ryd-
des lidt op”.

Jytte og Peter Hansen kan fejre
diamantbryllup 10. juni. Foto: Ka-
trine Becher Damkjær

Diamantbryllup

10. juni 1962 blev Jytte og
Peter Hansen gift, og de har
holdt sammen lige siden.
Det betyder, at parret fra
Bjerreby, der i dag er hen-
holdsvis 82 og 83 år gammel,
kan fejre diamantbryllup 10.
juni i år.

Loppemarked i
vestre bydel
SVENDBORG:Den 11. juni
klokken 9:30 er der loppe-
marked i vestre bydel på
Margrethelundsvej 5 samt
Skyttevej, Tinggårdsvej, Ve-
sterløkken og Pilegårdsvej.
- Beboerne i området sæl-

ger ud fra deres gemmer i
egen indkørsel eller garage.
Kom og gør et godt køb, sige
arrangørerne i en presse-
meddelelse.
Alle er velkomne til lop-

pemarkedet. /jfm

Til salg og leje

Allepå lager til omgående
levering - vi kommerud til dig.

RexKabinescooter
WWW.REXKABINESCOOTER.DK

Rex City 2
Lille og let at køre, med varm og visker.
Distance op til 60 km.
Fås i rød, blå og sølv.
Pris inkl. levering
og Nr. plade

34.900 kr.

4020 4120

Altid stort udvalg i brugte, om det
er 3 - 4 hjulet el-scooter
eller kabinescooter.

FÅ ET RENT OG FLOT TAG
Jeg algebehandler dit tag for kun 1.100 kr.
Jeg maskinrenser fliser fra kun 35 kr. pr. m2

Se mere på www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61

FÅ ET RENTTAG
Jeg algebehandler dit tag

for kun 975.- kr. incl. moms.

Niels Jørgen Jensen Service
Mød os på facebook - flottag.dk Tlf. 2033 1508

RENE FLISER
Jeg algebehandler dine fliser

for kun 975 kr.
Afvaskning og overfladebehandling af alle typer fliser.

Ring og få et tilbud.

Niels Jørgen Jensen Service
Mød os på facebook - flottag.dk Tlf. 2033 1508

LUKSUS STJERNESKUDVEGETAR RETTER
CAFE & HYTT

ER

RE
STAURANT

Vindebyørevej 50 | Tåsinge | 5700 Svendborg
Tlf. 2290-3132 Se menu på: WWW.ØRET.DK

Besøg Restaurant Øret
- i de smukkeste landlige omgivelser

Køkkenet er åben kl.12-21 - alle ugens dage

A LA CARTEFRISKE RÅVARE
LOKAL ØLSSSSTOR TERRRRRRRRAAAASSSSSSSSERIBEYE STEAK

GOD VIN
ØKO BURGERS 65 37 10 35

froerup-savvaerk.dk
froerupsavvaerk

FRØRUP SAWÆRK & TØMRERFIRMA

Lundevænget 10, Frørup

#SavværketiFrørup

• Byggeri
• Renovering
• Bindingsværk
• Tækkearbejde
• Nye døre og vinduer
• Opførelse af broer
• Tilbygning

• Nybyg
• Tagarbejde
• Flisearbejde
• Facade arbejde
• Speciel opgaver
• Murerafdeling

Tlf. 65 45 53 70 - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk

Læs avisen digitalt
via Nyhedskiosken

Følg os på
ErhvervPlus

Tilmeld Nyhedsbrev
Sms ERHVERV til 1272Sms ERHVERV til 1272

En del af Jysk Fynske Medier


