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MØRKETID. Koselig 
med lys i januar også, 
her fra huset vårt i 
bergenssmauet.

TIBBEN KIRA. 
Minstejenta flyttet 
ut sammen med 
storesøster Renate, 
men kommer på 
besøk til oss av 
og til.
 

sjefredaktør

etterlysning: Single menn

D
enne lederen dedikerer jeg til alle single 
(godt voksne) menn. Og spesielt til deg 
som er på jakt etter kjærligheten, som 
er klar til å forplikte deg bittelitt og som 

har hjertet åpent dersom den rette kvinnen duk-
ker opp. Du som har udekkede lengsler, ønsker 
og behov. Som ønsker en varm hånd å holde i, en 
kjæreste å prate med. En turvenn eller en å dele 
hverdagsøyeblikk med. Og som har erkjent at in-
gen kommer til å komme og banke på døren din, 
uten at du løfter en eneste finger. Jeg vet at dere 
er mange der ute, selv om jeg altfor sjelden møter 
dere på våre mange leserturer og reiser. Dere er 
heller ikke så lett å få øye på i det åpne byrommet, 
ute i samfunnet hvor livet leves. Jeg ser dere ikke 
på Folkeuniversitetet eller språkskolen, heller 
ikke på andre sosiale arenaer. For alle steder hvor 
single, godt voksne mennesker møtes er kvinnene 
nesten alltid i flertall. 

   Hvor er dere alle menn? Jeg lurer på det – og 
etterlyser dere. For dere er savnet! Om dere har 
egne gutteklubber hvor dere gjør mest gutteting. 
Om dere reiser på fiske og jakt i fjellet med gutta 
– langt unna damehæler. Går på kino med kame-
rater, drar på golfturer og bridgeturer til utlandet. 
Jeg vet ikke, men jeg ber dere komme ut av hulene. 
Vise dere frem. Eller er det kanskje slik som enkel-
te forskere sier, at mange godt voksne menn i stor 
grad befinner seg i hjemmet – alene? At mange 
isolerer seg, søker tilflukt i godstolen foran fjern-

synet. Lar seg underholde i eget selskap. Kanskje 
ikke ensom, men i alle fall alene. Der ingen stiller 
krav til dem. Maser. De synes de fortjener å slappe 
av og kose seg etter et langt yrkesliv styrt av klok-
ken. Når de pensjonerer seg og blir alene tar de 
av seg den tunge forsørgerkappen. Endelig, ut av 
rollen som familiens overhode og finansminister. 
Nå kan de tenke mer på seg selv og dyrke sine 
fritidsinteresser. Mekke på bilen, pusse på båten, 
rydde i garasjen – sånne egoistiske gjøremål som 
kun er styrt av egne impulser og som bygger det 
voksne selvet. Jeg undres.

Når vi nå for aller første gang arrangerer 
VIOVER60Singeltreffet (les mer på side 10/11) 
håper jeg at vi klarer å lokke også mennene ut av 
hiene. Det er jo en forutsetning for at vi skal lykkes 
med å skape par! Vi er ganske sikre på at kvinnene 
kommer i hopetall, og DET alene bør jo være et 
trekkplaster for dere mannfolk. Derfor sender vi ut 
denne etterlysningen. Nå har du sjansen – om du 
tar sjansen! Til å treffe en kvinne, en hjertevenn 
og kjæreste. En hel helg kan du flørte og bruse 
med fjærene og kurtisere – helt trygt og utilslørt. 
For målet vårt er å spleise flest mulig par. Og det 
lykkes vi bare med om du, kjære single mann, er 
med. Håper vi treffes på Geilo i mai!
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Skriv til meg på:
annemarit@viover60.no

Følg meg på bloggen:
Hjelmebloggen.no

Følg meg på Instagram:
@annemarithjelme
Del bilder med oss på: #viover60

Lik oss på Facebook:
Facebook.com/viover60

VIOVER60 på iPad:
Gratis for abonnenter
på App Store

SPANSK JULEBORD. 
De ansatte i VI OVER 60 
besøkte resortet og 
hadde julebord samtidig.

Underholdende 
historie
Dette er en 
underholdende, 
kunnskapsrik og rask 
innføring i vårt eget lands 
historie – fortalt på en 
engasjerende og klok 
måte av legendariske 
Frank Aarebrot. For alle 
som er opptatt av historie 
– og som liker å få innsikt 
på en lettfattelig måte!

NYTELSE. Så vakre 
appelsintrær finner du på 
Costa del Sol om vinteren. 
Fantastiske farger!

’’     Hvor er 
dere alle 
menn? jeg 
lurer på det 
– og etter-
lyser dere. 
For dere er 
savnet!

 Anne M
arits
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