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Hvad tænker du, når du  
hører ordet ‘romantik’ eller  

’at være romantisk’?             

What do you think of the word  
’romance’ or ’being romantic’?              
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Hvordan kan man være  
romantisk i dag uden at være  

pinlig eller gammeldags?

How can you be romantic  
today without being  

embarrassing or old-fashioned?  
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Hvad er forskellen på at  
være romantisk og bare venlig?

What is the difference between  
being romantic and just being kind?
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Hvorfor bliver andre glade,  
når man holder døren for dem  

eller giver dem blomster?        

Why are others happy  
when you hold the door for  
them or give them flowers?             
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Hvilket kompliment ville 
du blive glad for at få?

What compliment would 
make you happy to hear?  
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Har du prøvet at få et kompliment? 
Hvem gav dig det?    

Have you tried to get a compliment? 
Who gave it to you?  
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Hvilke symboler på 
kærlighed kender du?    

What symbols of 
love do you know?   
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Hvilken type ord benyttes 
oftest, når man giver en 
anden et kompliment?

What type of words are most  
often used when giving a  

compliment to someone else? 
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Skal du skrive et  
Valentinskort til nogen i år?        

Are you writing a Valentine’s  
card to someone this year?        
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Hvad ville du gerne have, at der  
stod i et Valentins Dag-kort til dig?  

Og hvem skulle det være fra?  

What would you want a  
Valentine’s Day card to say to you?  

And who should it be from?       
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Hvis du skulle invitere på middag,  
hvad ville du så forberede?        

If you were inviting someone  
special over for dinner, what  

would you prepare?        
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Hvordan flirter man?  

How do you flirt?       




